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

para

pensarmos

os

FAZERES-SABERES

PEDAGÓGICOS,

as

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

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

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

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

pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os
orientaram.
Ano
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Lilian Moreira Cruz (UESC/UFBA), Andréia Cristina Freitas Barreto (UNEB/UFBA) e Maria
das Graças Porto Pires (CMPH e UFBA)
15. FORMAÇÃO DOCENTE: IDENTIDADE, PRECARIZAÇÃO E CONTROLE – 316
Maria Cecilia Sanches (UNIFESP), Adriana Patrício Delgado (UFRJ), Lucia Matias da Silva
(EAUSP) e Rosiley A. Teixeira (UNINOVE)

16. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE EM DIFERENTES
ÂNGULOS EXPERIENCIAIS – 349
Maria José Batista Pinto Flores (UFMG), Daniel Fabian Roca Flores Pinto (SMED-BH),
Eliani Maria de Brito (SMED-BH), Maria do Socorro Lages Figueiredo (SMED-BH), Silvia
Ulisses de Jesus (EMJV), Salete Mamedes Bittencourt (EMJV), Josiane Freitas da Silva
(EMMC) e Sandro Vinicius Sales dos Santos (UFVJM)
17. IDENTIDADE DOCENTE NA FORMAÇÃO INICIAL EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES – 382
Amanda de Mattos Pereira Mano (UFMS) e Caroline Costa dos Reis (UFMS)
18. MOTIVAÇÃO DOCENTE E APRENDIZAGEM: INTERFACES, DIÁLOGOS E
POSSIBILIDADES – 389
Marcelo Guindani (UCS) e Maristela Pedrini (UCS)
19. O DESENVOLVIMENTO DOCENTE DE UM PROFESSOR DE FÍSICA NO PROCESSO
CÍCLICO DE ELABORAÇÃO-APLICAÇÃO-REELABORAÇÃO (EAR) DE SEQUÊNCIAS DE
ENSINO POR INVESTIGAÇÃO – 397
Adriana Aparecida da Silva (UFJF)
20. O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA:
MEMÓRIAS, PRÁTICAS E FORMAÇÃO – 405
Reginaldo Fernando Carneiro (UFJF), Neila Maria de Almeida Tomé (SE/Juiz de Fora),
Ellen Ravaglia Lomeu (SE/Muriaé), Sandra Alves de Oliveira (UNEB, CMAJO), Fabiana
Polessa Cardoso (SEEDUC/RJ), Jane Maria Braga Silva (UFJF) e Dayselane Pimenta Lopes
Rezende (UFJF)
21. O SUCESSO NA PROFISSÃO DOCENTE: FORMAÇÃO, DIDÁTICA E A CONSTITUIÇÃO
DA IDENTIDADE PROFISSIONAL – 434
Elaine Gomes Matheus Furlan (UFSCar), Caroline Arantes Magalhães (IFSP) e Fernanda
Oliveira Costa Gomes (SMESP)
22. OS SABERES DA EXPERIÊNCIA NA AUTOFORMAÇÃO DO FORMADOR – 468
Leila Nogueira Teixeira (SEMED Manaus) e Katiania Barbosa de Oliveira (SEMED Manaus)
23. PESQUISAR - FORMAR - TRANSFORMAR: A REFLEXIVIDADE CRÍTICA E O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL E NO
ENSINO SUPERIOR – 475
Renata Cristina da Cunha (IFPI), Maria Ozita de Araújo Albuquerque (SEDUC) e Elieide do
Nascimento Silva (UFPI)
24. POSICIONALIDADES NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DE MEMORIAIS DE
FORMAÇÃO E AS RELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – 508
Katiúscia Raika Brandt Bihringer (UNIDAVI)

25. PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL – 516
Keli Cristina Conti (FaE/UFMG), Tânia Maria da Silva (PBH), Denise França Stehling
(FaE/UFMG) e Sâmara Carla Lopes Guerra de Araújo (IESLA)
26. PROFESSORES EXPERIENTES DE UMA ESCOLA FREINETIANA: IDENTIDADE, SABERES
E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM – 546
Lenita Martins do Nascimento (UFSCar)
27. PROFISSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E APOSTAS – 554
Bruna Nunes de Senna Dias (UFRJ)
28. REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTES: POSSIBILIDADES DE
CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR(A) – 562
Álida Angélica Alves Leal (FaE/UFMG), Ana Maria Alves Saraiva (FaE/UFMG), Adriana
Mota Ivo Martins (SMED/PBH e FaE/UFMG), Rodrigo Vieira Rezende (SMED/PBH),
Vanessa Regina Eleutério Miranda (FaE/UFMG) e Maria Roseli Vianna Pereira (SME/SG e
FFP/UERJ)
29. REFLEXÕES SOBRE O MAGISTÉRIO E A IMAGEM DO PROFESSOR EM ADORNO NA
ÁREA DA SAÚDE – 594
Dalila Marques Lemos (UFRR) e Pedro Augusto Hercks Menin (UFRR)
30. REPRESENTAÇÕES DE IDENTIDADES DOCENTES EM CARTAS NARRATIVAS DE
PROFESSORES EM FORMAÇÃO – 601
Carlos Ian Bezerra de Melo (UECE), Romaria de Menezes do Nascimento (UECE),
Francisco Mirtiel Frankson Moura (UECE) e Giovana Maria Belém Falcão (UECE)
31. SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA CONSTITUIÇÃO DO SER PROFESSOR: DIÁLOGOS,
INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – 610
Andréa Kochhann (UEG/PUC – GO), Alessandra Batista de Oliveira (SEDF/UnB), Quérem
Dias de Oliveira Santos (UnB), Nathália Barros Ramos (UnB/ SEEDF), Alisson Silva da
Costa (Fortium) e Erlando da Silva Rêses (UnB)
32. SER PROFESSOR DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO
EM PEDAGOGIA – 644
André Luiz Simões Pedreira (UFRJ)
33. TRAJETÓRIAS DOCENTES E SUA REPERCUSSÃO NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – 652
Larissa Luft (IFRS - Campus Feliz) e Andréia Veridiana Antich (IFRS – Campus Feliz)

PARTE II
INSERÇÃO, INDUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE

34. “O INÍCIO É ATÉ MEIO ASSUSTADOR”: INQUIETAÇÕES DE PROFESSORES EM
SITUAÇÃO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – 660
Ingrid Cristina Barbosa Fernandes (UFRJ)
35. A INDUÇÃO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO:
POLÍTICAS E PRÁTICAS NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE
JANEIRO – 668
Maria das Graças C. de Arruda Nascimento (UFRJ), Yrlla Ribeiro de O. Carneiro da Silva
(INES), Claudia Travassos (SME/EPF), Flávia Cota (SME/EPF), Pâmmela Lobo (SME/EPF),
Sônia Amaral (SME/EPF) e Kelly Macedo Guedes Cardoso (EMEIZ – RJ)
36. CAMINHOS DE INSERÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS PLURAIS – 696
Helena Amaral da Fontoura (UERJ), Sandro Tiago da Silva Figueira (SMERJ), Martha
Maria Prata- Linhares (UFTM), Luciana de Almeida Silva Teixeira (UFTM), Bruna Caroline
Alencar de Barros (UFMT) e Daniele Campos Botelho (UFTM)
37. CONQUISTAS DO INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL – 723
Marisete Maihack Perondi (UNOESC) e Nadiane Feldkercher (UNOESC)
38. DESAFIOS DO INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES
DE PROFESSORES EXPERIENTES E PROFESSORES INICIANTES – 731
Débora Nascimento de Lima (UFF)
39. DIDÁTICA, PRÁTICAS DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM INSERÇÃO
PROFISSIONAL – 740
Giseli Barreto da Cruz (UFRJ), Elana Cristiana dos Santos Costa (SEMECT - FME/NITERÓI),
Fernanda Lahtermaher Oliveira (CAp UFRJ), Pedro Henrique Zubcich Caiado de Castro
(UFRJ), Ingrid Cristina Barbosa Fernandes (UFRJ), Marilza Maia de Souza de Paiva (CPII) e
Diego Knack (SME-Rio)
40. EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE FORMANDOS(AS)
EM LICENCIATURA MATEMÁTICA DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ – 771
Alexandre Vanzuita (IFC), Juliana Guerios (IFC) e Mateus Rodrigues da Cunha (IFC)
41. FORMAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE SOBRE A
SITUAÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE EM UMA REDE MUNICIPAL DO RIO GRANDE DO
SUL – 779
Elí T. Henn Fabris (UNISINOS), Samantha Dias de Lima– (IFRS), Sabrine Borges de Mello
Hetti Bahia (UNISINOS) e Michele Mendes Ribeiro (UNISINOS)

42. INDUÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE: PERSPECTIVAS, EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS
PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 787
Elana Cristiana dos Santos Costa (FME Niterói e UFRJ)
43. INGRESSAR NA DOCÊNCIA: DESAFIOS EM DIFERENTES CONTEXTOS FORMATIVOS E
DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL – 795
Nilson de Souza Cardoso (UECE), Sarlene Gomes de Souza (UECE), Edjôfre Coelho de
Oliveira (UECE), Saulo Vieira Cavalcante da Silva (UECE), Francisco das Chagas Rodrigues
de Oliveira (SME Boa Viagem-CE), Kessiane Fernandes Nascimento (FATENE / SME
Fortaleza-CE), Amanda Raquel Rodrigues Pessoa (IFCE) e Maria Mikaele da Silva
Cavalcante (UECE)
44. INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, APRENDIZAGEM DOCENTE E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O CASO DE EGRESSOS DO
CURSO DE LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – 828
José Angelo Gariglio (UFMG), Roberta Muriell Soares Lima (UFMG) e Nicolly Rabello
Sampaio de Jesus (UFMG)
45. O INGRESSO NA CARREIRA DOCENTE: TENSÕES E PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO
DA IDENTIDADE PROFISSIONAL – 836
Elaine Gomes Matheus Furlan (UFSCar)
46. O/A PROFESSOR/A E SUA FORMAÇÃO: DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES/AS AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA – 844
Aline Souza da Luz (UNIPAMPA), Maria das Graças Carvalho da Silva Medeiros Gonçalves
Pinto (UFPel), Rita de Cássia Morem Cóssio Rodriguez (UFPe), Camila Lima Coimbra
(UFU), Maria Simone Ferraz Pereira (UFU) e Cátia Simone Becker Vighi (E. M. E. F. Bruno
Chaves/SMED/Pelotas)
47. PROCESSOS DA CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE: NARRATIVAS DE
PROFESSORES INICIANTES – 877
Flaviane Coutinho Neves Americano Rego (UERJ)
48. PROFESSORES DE ARTES PLÁSTICAS INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL PÚBLICA
DO RIO DE JANEIRO: SUA INSERÇÃO E ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO – 884
Thaís Spínola Afonseca (UFRJ)
49. PROFESSORES EXPERIENTES E INICIANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: APRENDIZAGENS
EM ESPAÇOS COLABORATIVOS – 891
Rosana Maria Martins (UFMT), Aline de Cássia Damasceno Lagoeiro (IFSP), Débora
Cristina Massetto (UFAL), Tarciana dos Santos Pinheiro (UFSCar), Ana Paula Gestoso de
Souza (UFSCar), Andréia Cristina Santiago Carvalho (SEMED/UFMT), Roseli Batista de
Jesus (SEMED) e Marly Souza Brito Farias (SEMED)

50. PROFESSORES INICIANTES E SEUS DILEMAS FORMATIVOS: PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM NARRATIVAS – 924
Isa Mara Colombo Scarlati Domingues (UFG), Natália Assis Carvalho (UFG), Adriana dos
Reis Clemente (SEDUC/MT), Paulo Henrique Barbosa (SEDUC/MT), Júlia Alessandra
Machado de Castro (SEDUC/MT), Jéssica Lorrayne Ananias da Silva (SEMED) e Simone
Albuquerque da Rocha (UFMT)
51. PROFESSORES INICIANTES E SUA INSERÇÃO PROFISSIONAL: DIFICULDADES E
DESCOBERTAS – 953
Magali Aparecida Silvestre (UNIFESP), Regina Magna Bonifácio de Araújo (UFOP), Célia
Maria Fernandes Nunes (UFOP), Fernando Sousa (SEE-DF), Kátia Augusta Curado
Pinheiro Cordeiro da Silva (UnB) e Jorge Luiz Barcellos da Silva (UNIFESP)
52. PROGRAMAS DE INDUÇÃO A DOCÊNCIA: UMA LEITURA SOBRE AS PERSPECTIVAS
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE – 988
Tarciana dos Santos Pinheiro (UFSCar) e Ana Paula Gestoso de Souza (UFSCar)
53. PROGRAMAS E PROJETOS DE FORMAÇÃO DOCENTE, SUAS CONTRIBUIÇÕES E
PERSPECTIVAS PARA A INSERÇÃO PROFISSIONAL – 996
Bárbara C. M. Sicardi Nakayama (UFSCar), Isabela Djanina Barbedo (PMMC), Marina
Lopes Pedrosa Poladian (CAL), Sara Miranda de Lacerda (CENTRO UNIVERSITÁRIO
SUMARÉ), Wanusa Silva (PUC-SP/PMSP), Ana Lúcia Manrique (PUC-SP), Douglas da Silva
Tinti (UFOP) e Renata Prenstetter Gama (UFSCar)
54. SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS INICIANTES:
PERSPECTIVAS E TENSÕES – 1024
Nadiane Feldkercher (Unoesc), Geovana Ferreira Melo (UFU), Naiara Sousa Vilela (E. E.
Joaquim Saraiva), Neridiana Fabia Stivanin (Escola Estadual William Richard Schisler)
55. TRAJETÓRIA E INSERÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFMG – 1054
Marcella Ottoni Guedes Oliveira (UFMG)
56. UM CAMINHO QUE SE FAZ CAMINHANDO: RELATO DOS PRIMEIROS PASSOS NA
DOCÊNCIA – 1062
Ana Claudia de Macena Freitas D’Estillac Leal (CPII)

PARTE III
FORMAÇÃO, TRABALHO E SABER DOCENTE

57. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO DO PROFESSOR E AS PRÁTICAS DE
LETRAMENTO DOCENTE – 1070
Lígia Bruna Gonçalves Vargas (IFG) e Daniella de Souza Bezerra (IFG)
58. ATIVIDADE DOCENTE: AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO TRABALHO PEDAGÓGICO –
1078
Gislaine Medeiros Mendes (PUC SP), Julia Sotto-Maior Bayer (PUC SP) e Denise Pinhas
Pereira (PUC SP)
59. DIÁLOGOS SOBRE FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
– 1086
Daniele Rodrigues dos Santos (FAETEC/UFF), Sandra Maciel de Almeida (UFF), Patricia
Hermosilla-Salazar (Universidad de Chile) e Mônica Vasconcellos (UFF)
60. EPISTEMOLOGIA DA PRÁXIS E TRABALHO DOCENTE – 1119
Bruna Cardoso Cruz (UFG)
61. ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO COM A
FORMAÇÃO E O TRABALHO DOCENTE – 1126
Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho (UNIRIO), Luisa Figueiredo do Amaral e Silva
(Faculdades Integradas Maria Thereza, GEFOCC/PUC-Rio, NEEPHI/UNIRIO) e Flávia Silva
Martins (PCRJ e NEEPHI/UNIRIO)
62. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL:
NEGAÇÃO OU AFIRMAÇÃO DE DIREITO - 1155
Eliana da Silva Felipe (UFPA)
63. FORMAÇÃO CONTINUADA E OS FUNDAMENTOS DA DIDÁTICA HISTÓRICO-CRÍTICA:
PENSANDO POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO AO ADOECIMENTO DOCENTE –
1162
Soraya Cunha Couto Vital (UFMS), Silvia Segóvia Araujo Freire (UFMS) e Sonia da Cunha
(Urt – UFMS)
64. FORMAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DA PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE: OS
“NÓS” DO TRABALHO DOCENTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 1170
Jussara Marques de Macedo (UFRJ), José dos Santos Souza (UFRRJ), Miriam Morelli Lima
de Mello (UFRRJ) e Igor Andrade da Costa (SEEDUC)
65. HABITAR-SE: UMA PERSPECTIVA DE CUIDADO NA FORMAÇÃO DOCENTE – 1200
David de Lima Silva Bezerra (UNIRIO) e Maria Antônia Satamini de Souza (UNIRIO)

66. NEOLIBERALISMO E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE
PÚBLICA BRASILEIRA – 1207
Natália Ramos dos Santos (UFG)
67. SAÚDE E ADOECIMENTO DOCENTE: IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA –
1215
Raquel Rinco Dutra Pereira (UFJF) e Sandrelena da Silva Monteiro (UFJF)
68. TRABALHO DOCENTE E PROCESSOS DE EXCLUSÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – 1221
Sabrina Araujo de Almeida (IFRJ)
69. TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE SOB FOGO CRUZADO – 1227
Jonas Emanuel Pinto Magalhães (SEEDUC-RJ e UFF), Vera Nepomuceno (UERJ), Claudio
Fernandes da Costa (UFF) e Valéria de Moraes Vicente Moreira (PPGE/UFRJ e
SEEDUC/RJ)
70. UM OLHAR SOBRE A PERMANÊNCIA DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
LOCADOS EM ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: O YOGA
ENQUANTO POSSÍVEL FERRAMENTA COLABORATIVA À EDUCAÇÃO – 1256
Vitória da Silva Bemvenuto (UNIRIO)

PARTE IV
FORMAÇÃO DOCENTE E INCLUSÃO EDUCACIONAL

71. A DISCIPLINA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS NO CURSO DE PEDAGOGIA
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA – 1264
Jussara Lima Santos (UNIFESSPA) e Walber Christiano Lima da Costa (UNIFESSPA)
72. A INCLUSÃO DE LIBRAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 1271
Ivo Dias Alves (ECA/USP e UNIFESP)
73. AÇÕES COLABORATIVAS ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES PARA
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA – 1280
Aline Aparecida Alcântara da Silva (FCT/UNESP), Carolaine de Santana Garcia
(FCT/UNESP) e Jane Aparecida de Souza Santana (FCT/UNESP)
74. ATENDIMENTO AO ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR E AS NECESSIDADES DE
FORMAÇÃO DO PROFESSOR – 1287
Adelene de Souza (UFLA)

75. BRINQUEDOTECA: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E OFICINAS LÚDICAS
PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL – 1296
Maria Cristina Trois Dorneles Rau (PUCPR), Marinice Natal Justino (FBOSJ-PR) e Keith
Gabriele Uaska dos Santos (CAEMJ-PR)
76. CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 1304
Mariza Sueli de Oliveira Sodré (FIOCRUZ RJ)
77. INCLUSÃO ESCOLAR – PROBLEMA COM SOLUÇÃO? – 1312
Valdilanne Guimarães Pereira (UFF) e Claudia Marcia Borges Barreto (UFF)
78. OS SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO
ESCOLAR DE ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO DE
CIÊNCIAS – 1319
Lorrana Nara Naves Nóbrega (UFG)

PARTE V
FORMAÇÃO DOCENTE E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

79. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: SUA
VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA A SOCIEDADE DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 1326
Rosangela da Silva Camargo Paglia (PUC – SP)
80. AÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA -ENTRAVES E
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS – 1333
Cléber Braga B. da Silva (UNIMES) e Irene da Silva Coelho (UNIMES)
81. ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E EPISTEMOLÓGICOS DAS CONCEPÇÕES DE
INOVAÇÃO: IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS DE ENSINO – 1342
Priscila Bastos Braga dos Santos (UnB), Renato Barros de Almeida (UEG) e Danielle
Mendonça Sousa Ferreira (SEDF)
82. BALANÇOS CRÍTICOS DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: DA EDTECH À FORMAÇÃO
PARA O EMPREENDEDORISMO – 1375
Felipe da Silva Duque (Rede municipal de Valença-RJ), Raquel Goulart Barreto (UERJ) e
Paula Alves P. da Silva (UERJ)

83. DIÁLOGOS CONSTRUTIVOS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PRÁXIS DOCENTE
E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: ABORDAGENS NECESSÁRIAS NA
CONTEMPORANEIDADE – 1406
Maria Luiza Barbosa Araújo (URCA), Môngolla Keyla Freitas de Abreu (UECE), Robério
Rodrigues Feitosa (SEDUC/CE), Maria Márcia Melo de Castro Martins (UECE), Maria
Santa Borges do Nascimento (APAE), Bruno Edson Chaves (USP), Alana Cecília de
Menezes Sobreira (UECE) e Erika Freitas Mota (UFC)
84. FORMAÇÃO DOCENTE E TECNOLOGIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A DISCUSSÃO DAS
FINALIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES – 1437
Rafael Conde Barbosa (UPM), Alcielle dos Santos (UMS), Kelly Szabo (Rede Municipal de
Santo André), Vera Maria Nigro de Souza Placco (PUC-SP), Selma Alfonsi (Centro
Educacional Pioneiro), Silvana Tamassia (PUC SP), Marilce Ivama de Freitas (PUC-SP),
Danielle Girotti Callas (PUC-SP), Margarete Cazzolato (PUC-SP) e Alexandra Luz (PUC-SP)
85. O PROFESSOR FORMADOR NA EAD: AÇÕES REQUERIDAS PARA O SEU
DESEMPENHO PROFISSIONAL – 1462
Maria de Fátima Cavalcante Gomes (UECE), Regina Célia Ribeiro Lotffi (SEDUC), Ivo
Batista Conde (UECE) e Maria Marina Dias Cavalcante (UECE)

PARTE VI
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INFANTIL

86. “RODA DE EXPERIÊNCIA”: PROPOSTA DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PR – 1470
Cintya Corrêa Dorne de Carvalho (SEDUC), Elenice Gonçalves Simoni (SEDUC), Luciana
Pacheco Rigoleto Zamboni (SEDUC) e Michelle Liana Soria Cuesta Baggio (SEDUC)
87. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM COM BEBÊS E
CRIANÇAS BEM PEQUENAS: O QUE APONTAM AS PESQUISAS? – 1477
Edlane de Freitas Chaves (FACED/UFC) e Silvia Helena Vieira Cruz (FACED/UFC)
88. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA PERSPECTIVA
CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO- CULTURAL E PEDAGOGIA
HISTÓRICO- CRÍTICA – 1485
Priscilla de Andrade Silva Ximenes (UFU), Janaína Cassiano Silva (UFCat/Catalão), Eliza
Maria Barbosa (UNESP/ Araraquara), Altina Abadia Silva (UFCat/Catalão), Cristiane
Moraes Escudeiro (SME Araraquara) e Leonardo Carlos de Andrade (UFG)

89. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS ENTRE
EXPERIÊNCIAS PLURAIS – 1517
Francione Charapa Alves (UFCA), Brasiliana Diniz da Silva Cruz (SME), Querem Hapuque
Monteiro Alves Muniz (UFC), Petrônio Cavalcante (UNILAB), Thábata Saunders Uchôa
Craveiro (SME/Fortaleza), Regina Helena Lopes da Silva (SME/Fortaleza), Francisca
Janaína Dantas Galvão (IFCE/CE), Marlúcia Chagas de Lima (SME), Flávia Maria Rufino de
Souza (SME) e Gabriel Chagas de Lima (UFC)
90. A FORMAÇÃO PERMANENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A COMPREENSÃO DA
GESTÃO ESCOLAR E DOS ATORES SOCIAIS EM UM ESTUDO DE CASO SOBRE O
PROCESSO DE FORMAÇÃO – 1550
Camila Elis Fritsch (IFRS)
91. A PRÁTICA DOCENTE E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM UMA SALA DE AULA
MONTESSORIANA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 1558
Caroline de Paula Ribeiro (Escola Internacional Saci) e Reginaldo Fernando Carneiro
(UFJF)
92. A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E A RELAÇÃO ADULTO - CRIANÇA NO COTIDIANO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM DIÁLOGO POSSÍVEL ATRAVÉS DO CENTRO DE FORMAÇÃO
CAROLINA GARCIA EM MACAÉ – 1566
Alessandra da Silva Rezende Souza Martins (FFP – UERJ) e Luis Carlos Sovat Martins
(CFCG – MACAÉ)
93. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FIOS QUE TECEM O FAZER PEDAGÓGICO –
1574
Niqueli Streck Machado – UFRGS
94. ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL: A
CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA QUESTÃO – 1581
Marta Suiane Barbosa Machado Gomes (PPGE UECE), Sandy Lima Costa (PPGE UECE),
Diana Aguiar Salomão (PPGE UECE) e Isabel Maria Sabino de Farias (PPGE UECE)
95. FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA
EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA – 1589
Aline Aparecida da Silva (UEM)
96. FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO: REFLEXÕES SOBRE AS LACUNAS E O PAPEL DA ESCOLA – 1597
Lidiane de Castro Reto (UERJ)
97. FORMAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM MECANISMO
ESTRATÉGICO DA GOVERNAMENTALIDADE – 1605
M.ª Luzia de Marilac Pereira de Castro (UESB), Sandra Márcia Campos Pereira (UESB)

98. MO(VI)MENTOS NA FORMACAO CONTINUADA: A DOCUMENTACÃ0 PEDAGOGICA
NA EDUCACA0 INFANTIL – 1613
Tatiane Nogueira da Silva (ISERJ) e Valeria Fernandes de Abreu (ISERJ)
99. O DESENHO E A ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1622
Simone Cristiane Bocchi (UNESP)
100. OS CENTROS DE ESTUDOS PARCIAIS COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1628
Ana Paula Lima da Silva (UFRRJ) e Cristiane Maria de Souza Antunes (UFRRJ)
101. SABERES E FAZERES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA INFÂNCIA – 1636
Emilia Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches
102. SABERES PROFISSIONAIS E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: PERSPECTIVAS DO
TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1643
Ana Paula Ferreira da Silva (PUC/SP), Maria Lucia Suzigan Dragone (UNIARA), Luciana
Maria Giovanni (PUC/SP e UNIARA), Alexandra Cristina Delbon (SME/SP) e Maria Regina
Guarnieri (UNIARA)

PARTE VII
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO EM ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA

103. A FORMAÇÃO CONTINUADA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: UM ESTUDO COM
PROFESSORES ALFABETIZADORES – 1673
Ana Lúcia Ferreira Pitombeira (UNILAB-IFCE) e Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite (IFCE)
104. A LITERATURA INFANTIL E O SEU PAPEL NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO –
1681
Janaína Silva Teixeira de Lima Ferreira (UNINTER)
105. A TEORIA DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO: UM CONTRIBUTO PARA PRÁTICA E
FORMAÇÃO DOCENTE – 1687
Lucinete Ornagui de Oliveira Nakamura (PPGEn/UNIC), Roberta Moraes Simione
(PPGE/UFMT), José Serafim Bertoloto (PPGEn/UNIC) e Ana Graciela Mendes Fernandes
da Fonseca Voltolini (PPGEn/UNIC)
106. AS CONTRIBUIÇÕES DAS PRODUÇÕES GRÁFICAS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO CIENTÍFICO E NA LÍNGUA MATERNA – 1696
Anne Eduarda Müller Hörlle (ULBRA Canoas/RS) e Lisiane Gazola Santos (ULBRA
Canoas/RS)

107. CONTEXTUALIZAÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA NA DISCIPLINA DE
FUNDAMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO (2019) – 1706
Fabiana Cardoso da Silva Samistraro (UNESPAR) e Kelyn Caroline Bueno (UNESPAR)
108. DOCENTES ALFABETIZADORES EM DIFERENTES CONTEXTOS DE ENSINO:
REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS INSTITUÍDAS – 1713
Ana Gabriela de Souza Seal (UFERSA), Márcia Vânia Silvério Perfeito (SEEDF), Solange
Alves de Oliveira-Mendes (UnB), Vânia Márcia Silvério Perfeito (SEEDF) e Priscila
Angelina Silva da Costa Santos (PCR)
109. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS – 1744
Leticia Arruda (UNIPLAC) e Maria Selma Grosch (UNIPLAC)
110. GÊNERO TEXTUAL EM SALA DE AULA: ESTRATÉGIA DE LEITURA COM CRÔNICAS
DA LITERATURA DO BAIXO SUL BAIANO – 1752
Débora Pereira dos Santos (IFBAIANO)
111. INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA A PARTIR DA FORMAÇÃO CONTINUADA: REFLEXOS
NOS HÁBITOS DE LEITURA EM TURMAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1761
Márcia Roza Lorenzzon (SEDUC/MT), Magna Aparecida da Silva Matos (SEDUC/MT) e
Ronaldo Pereira da Costa (SEDUC/MT)
112. LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA DE
ENCANTAMENTO E LEITURA – 1768
Lana de Matos Albuquerque (Universidade Federal do Amazonas) e Tatiane Sabino da
Silva de Andrade (DECEx)
113. LITERATURA INFANTIL: FONTE POTENCIALIZADORA PARA AS FACETAS DE
INSERÇÃO DAS CRIANÇAS NO MUNDO DA ESCRITA – 1777
Maria das Graças Pereira Soares (ICSEZ/UFAM), Dilceanne da Silva Coelho (ICSEZ/UFAM)
e Izane Souza Fonseca (ICSEZ/UFAM)
114. O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO E O TRABALHO COM O GÊNERO
CRÔNICA NO ENSINO MÉDIO – 1785
Renata Faria de Araujo (UNASP) e Patrícia Cristina Albieri Almeida (FCC/UNASP)
115. O FRACASSO ESCOLAR E A ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO: IMPASSES
E PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE – 1793
Lara Esteves Lopes (UNESP FCLAR)
116. O GÊNERO ENSAIO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO CRÍTICA/REFLEXIVA DO
DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1801
Livia Silva Moreira (UFF) e Samara Candido M. Rodrigues (UFF)

117. O SABER-FAZER DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E O ALFA E BETO – 1809
Graciely Garcia Soares (UnB) e Kelly Alves Rocha dos Santos (UnB)
118. O TRABALHO COM AGRUPAMENTOS PRODUTIVOS E AS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO – 1817
Lorraine Martins Gerotto (UFGD), Liziana Arâmbula Teixeira (RME - Amambai/MS) e
Thaise da Silva (UFGD)
119. O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O
PRODUTO EDUCACIONAL DE UM MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – 1824
Dayane Martin Silva (USCS) e Ana Sílvia Moço Aparício (USCS)
120. PALAVRAS PRECIOSAS - A ESCRITA PARA COMUNICAR MODOS DE ESTAR NO
MUNDO – 1832
Márcia Cristina de Souza Pugas (CPII) e Cristina Spolidoro Freund (CPII)
121. PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: RELATO DE EXPERIÊNCIA –
1840
Josemary Scos (SME/UEPG) e Giselle Cristina Smaniotto (UFSC/UEPG)
122. PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO (PMALFA): UMA ANÁLISE POLÍTICOPEDAGÓGICA – 1848
Karina Durau do Prado (UEPG)
123. TEXTOS ESCRITOS DE CRIANÇAS EM PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO – 1855
Andréa Pessôa dos Santos (UERJ/Faculdade de Educação da Baixada Fluminense)

PARTE VIII
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

124. A “REFORMA” DO ENSINO MÉDIO COMO DETERMINAÇÃO DA POLÍTICA
CURRICULAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRINCÍPIOS, CONTRADIÇOES E
POSSIBILIDADES – 1862
Claudio Fernandes das Costa (UFF)
125. AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES EM UM
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS: QUAIS AS PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA DO PROFESSOR BACHAREL? – 1869
Josenilda de Souza Silva (UFU/IFNMG) e Maria Célia Borges (UFU)

126. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL – 1877
Maria da Glória Silva e Silva (CERFEAD/IFSC), Márcia Eunice Lobo (CERFEAD/IFSC) e
Gislene Miotto Catolino Raymundo (CERFEAD/IFSC)
127. O NOVO ENSINO MÉDIO E AS METODOLOGIAS ATIVAS: ELEMENTOS PARA
ANÁLISE DE UMA FORMAÇÃO DOCENTE – 1884
Edna Mara Corrêa Miranda (UnB), Alessandra Valéria de Paula (UnB) e Aurênio Pereira
da Silva (UnB)
128. OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO: O DISCURSO
PEDAGÓGICO EM CIRCULAÇÃO – 1892
Rodrigo Ademar Bender (PPGED/UERGS/Unidade Litoral Norte)
129. PROFESSORES NÃO LICENCIADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: SENTIDOS DE
DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO – 1900
Felipe da Silva Ferreira (CEFET-RJ)
130. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DO CENTRO PAULA SOUZA/SP: FORMAÇÃO OU
CAPACITAÇÃO? – 1908
Andréa Cristina dos Santos (UNISANTOS)

PARTE IX
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA DE ENSINO NA EJA

131. A ABORDAGEM DA TEMÁTICA EDUCAÇÃO DE ADULTOS NA FORMAÇÃO INICIAL
DOCENTE – 1914
Maurício Brasil Gomes (IFF)
132. A FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: É PRECISO ACREDITAR QUE É POSSÍVEL MUDAR A REALIDADE – 1922
Mariana Cassab (GRUPPEEJA-FACED/UFJF), Fabiana Gabriel (GRUPPEEJA-FACED/UFJF),
Alessandra Nicodemos (UFRJ) e Pilar Silveira Mattos (Colégio de Aplicação João
XXIII/UFJF)
133. FORMAÇÃO DOCENTE PARA A MODALIDADE EJA: RESSIGNIFICANDO A
ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA, A PARTIR DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA UNIVERSITÁRIA
– 1951
Maria Veronica Rodrigues da Fonseca (FTESM/ESG), Viviane da Costa Barros
(SME/FTESM) e Bárbara de Brito Terra Nova (SME/FTESM)

134. REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA REGIÃO
AMAZÔNICA PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 1959
Andréa Souza de Albuquerque (FIBRA)
135. SUJETIVIDADES NA INTERFACE DO CURRÍCULO COM O ENSINO/APRENDIZAGEM
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA – 1967
Eliane Lopes Werneck de Andrade (UFF)
136. TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DE EGRESSOS DA PEDAGOGIA-UERJ: O TÊM A DIZER
SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS? – 1975
Liliane Sant’Anna de Souza Maria (UERJ/ Bolsista CAPES)

PARTE X
FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO DO CAMPO

137. ALTERNÂNCIA NA FORMAÇÃO: EXPERIÊNCIAS COM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO
POPULAR E COMUNITÁRIA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO – 1982
Luana Bunde (FURG) e Graziela Rinaldi da Rosa (FURG)
138. AVALIAÇÃO EXTERNA E A FORMAÇÃO CONTINUADA COM GESTORES/AS DAS
ESCOLAS DO CAMPO – 1991
Adriana Auxiliadora Martins (UFU/PPGED)
139. EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇÃO DOCENTE: EMPREENDEDORISMO,
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO – 1999
Cláudia Bassoaldo Ramos (UFN) e Maria Goretti Rocha Farias (UFN)
140. EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇÃO DOCENTE: SINGULARIDADES DOS SABERES
E FAZERES DA PROFISSÃO DOCENTE – 2007
Janinha Gerke (UFES), Erineu Foerste (UFES), Mônica Nickel (PMDM) e Roseli Gonoring
Hehr (PMV)
141. FORMAÇÃO DOCENTE: O CAMPO RESISTE – 2042
Adriano Ramos de Souza (IFES, Campus Itapina), Rogério Omar Caliari (Ifes, Campus
Itapina), Jandira Marquardt Dettmann (Ufes), Juber Helena Baldotto Delboni (SECEDU) e
Gerda Margit Schutz Foerste (Ufes)
142. ROMPENDO COM A EDUCAÇÃO BANCÁRIA NO ENSINO DE BIOLOGIA NA
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO – 2075
Dalana Campos Muscardi (UFES)

PARTE XI
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO EM MATEMÁTICA

143. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA PARA A ORGANIZAÇÃO DA
ATIVIDADE PEDAGÓGICA ENVOLVENDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL – 2083
Maria Vanusia de Oliveira Silva (Unifesp – EFLCH)
144. A FORMAÇÃO DOCENTE VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
ALGÉBRICO EM PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL – 2091
Wellington Pereira das Virgens (IFSP), Maria Lúcia Panossian (UTFPR), Josélia Euzébio da
Rosa (UNISUL), Vanessa Dias Moretti (UNIFESP), Iraji de Oliveira Romeiro (UNIFESP) e
Anderson Minosso (UTFPR)
145. A PARCERIA ENTRE COORDENADORA E PROFESSORAS NO TRABALHO COM A
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – 2121
Juliane do Nascimento Mosquini (Rede Municipal de Pompeia)
146. A TRANSIÇÃO DOS ANOS INICIAIS E PARA OS ANOS FINAIS ENSINO
FUNDAMENTAL: REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS DE UM GRUPO COLABORATIVO DE
PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA – 2129
Karen Coutinho Campos Furtado (CPII), Liliane Samira Becari Nogueira Domeneghi (CPII)
e Marina Novaes e Cruz (CPII)
147. AÇÕES DO PROGRAMA MATHTASK E DO PROJETO CAPTEAM EM DUAS
UNIVERSIDADES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2136
Érika Silos de Castro Batista (UFF), Bruna Moustapha-Corrêa (UNIRIO) e Elena Nardi
(UEA, RU)
148. AS EXPERIÊNCIAS DE CLUBES DA MATEMÁTICA COMO DESENCADEADORAS DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2145
Juliana Ribeiro Andrade (UNIFESP)
149. CANÇÕES E OBJETOS MATEMÁTICOS: DIDÁTICAS E LÓGICAS CULTURAIS
SEMIÓTICAS – 2152
Sidcley Dalmo Teixeira Caldas (UFBA)
150. DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO DE PROFESSORES DOS ANOS
INICIAIS NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA – 2160
Fernanda Cristina Ferreira Santos (UNIFESP) e Vanessa Dias Moretti (UNIFESP)

151. FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E ANOS INICIAIS REFERENDADA NA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL – 2167
Rute Cristina Domingos da Palma (UFMT), Mariana Martins Pereira (ESEBA/PPGED/
UFU), Fabiana Fiorezide Marco (FAMAT/PPGED/UFU), Halana Garcez Borowsky (UFRN),
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes (UFSM) e Daniela Maria Almeida de Lima (Escola
Estadual Santos Dumont)
152. FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA INVESTIGAÇÃO COM
PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO COLÉGIO PEDRO II – 2199
Helen Silveira Jardim de Oliveira (CPII / UFRJ), Clara Corrêa da Costa (CPII / UNESA),
Laura Cristina Fernandes de Oliveira (CPII) e Luciana de Barros Guimarães (CPII)
153. FORMAÇÃO DOCENTE: O TRABALHO COM JOGOS PEDAGÓGICOS MATEMÁTICOS
NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 2208
Carla Sass Sampaio (UERJ)
154. FORMAÇÃO INICIAL E ATITUDES EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA: A PRODUÇÃO DO
GRUPO DE PESQUISA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (PSIEM) – 2215
Cíntia Raquel Ferreira Mercado de Almeida (PPGEdumat/UFMS)
155. JOGOS MATEMÁTICOS: UMA DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO MATEMÁTICA BIANCHINI
– 2223
Géssica Bruna Bahia de Souza (UNEB) e José Carlos Santana Queiroz (UNEB)
156. NAS FRONTEIRAS DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES QUE ENSINAM
MATEMÁTICA: EXPERIÊNCIAS “DE” E “EM” DIFERENTES CONTEXTOS – 2232
Klinger Teodoro Ciríaco (DTPP/UFSCar), Flavio Augusto Leite Taveira (FEIS/UNESP), Deise
Aparecida Peralta (FEIS/UNESP), Cilmara Guizolfi Soares (GEMED/NAVIRAÍ), Ana Carolina
Faustino (CPNV/UFMS) e Cicero Augusto dos Santos (DTPP/UFSCar)
157. O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM FOCO: O CASO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) – 2264
Simone Cesar da Silva (IFCE)
158. O QUE REVELAM OS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA EM FORMAÇÃO SOBRE AS
DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA DO CURSO – 2272
Marlene Terezinha Fernandes (ULBRA)
159. PRÁTICA EDUCATIVA E PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA: UM ESTUDO
METANALITICO DE PESQUISAS BRASILEIRAS – 2280
Cícero Inacio dos Santos (UFSCar) e Bárbara M. S. Nakayama (UFSCar)

160. PRÁTICAS DE ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA: NO ENSINO FUNDAMENTAL E
NA UNIVERSIDADE – 2287
Luciana Ponce Bellido (UFG), Angelina Gonçalves Marmelo (Associação Educacional
Miraflores), Letícia Pacheco de Mello Trotte (UERJ/FFP) e Fernanda M. Alves B. Martins
(UERJ/FFP)
161. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO
CONGNITIVO-ESTRUTURAL COM LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS NATURAIS DA UFMA –
2320
Tiêgo dos Santos Freitas (SEECT/PB)
162. SABER GEOMÉTRICO E POSSÍVEIS E NECESSÁRIO: A INFLUÊNCIA DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS CONSTRUTIVISTAS – 2328
Lilian Alves Pereira-Peres (UEM)
163. SABERES MATEMÁTICOS E SEUS DESAFIOS: APRENDER JOGANDO NOS ANOS
INICIAIS – 2336
Barbara Stefany dos Santos Deodato (FURB) e Sabrina Tavares de Oliveira (FURB)

PARTE XII
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO EM HISTÓRIA, GEOGRAFIA E FILOSOFIA

164. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FILOSOFIA E A PESQUISA DIDÁTICA – 2343
Marcelo Senna Guimarães (UNIRIO)
165. ATIVIDADES PRÁTICAS DE GEOCIÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A OFICINA CICLO DAS ROCHAS COM
ALUNOS DE PEDAGOGIA – 2351
Autoras: Rebeca Chiacchio Azevedo Fernandes (UFSCar) e Alessandra Rodrigues – (SME
LUIZ ANTONIO)
166. DIÁLOGO ENTRE A DIDÁTICA DA HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA – 2359
Ana Claudia Urban (UFPR)
167. FANZINES DA BAIXADA FLUMINENSE COMO RECURSO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO
DOCENTE – 2367
Clézio dos Santos (UFRRJ)
168. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA:
NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS NO TERRITÓRIO DO SISAL – 2375
Jussara Fraga Portugal (UNEB) e Simone Santos de Oliveira (UNEB)

169. FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DE DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIAS ENTRE A UNIVERSIDADE E A EDUCAÇÃO BÁSICA – 2384
Renata Barrocas (UNIMES), Clezio dos Santos (UFRRJ), Marilza Santos da Silva (UFRRJ) e
Ione Aparecida Oshida dos Santos (PMS)
170. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA UNIFESSPA, CAMPUS
XINGUARA/PA E O CONCEITO DE LUGAR – 2412
Cleide Pereira dos Anjos (USP e UNIFESSPA)
171. O SABER-SER PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA BÁSICA – 2419
Paula Ramos Mendonça (UFF)
172. OBRAS DIDÁTICAS DE GEOGRAFIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: REPRESENTAÇÕES E
ABORDAGENS DOS CONCEITOS DE CAMPOCIDADE E URBANO-RURAL – 2426
José Marcos Silva Ribeiro – UNEB
173. TESSITURAS DAS (GEO)GRAFIAS DOCENTES – 2434
Denise Wildner Theves (UFRGS), Élida Pasini Tonetto (UFRGS) e Débora Schardosin
Ferreira (SMED-POA)

PARTE XIII
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA

174. A APROPRIAÇÃO DE VISÕES DE ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO E
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA POR PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS EM UM CURSO DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES(ES) COMO PARTE DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA
PROPOSTA CURRICULAR – 2441
Karin Salmazzi Guedes (UFABC) e Danusa Munford (UFABC)
175. A BIDOCÊNCIA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO COLABORATIVO PARA O ENSINO
DE CIÊNCIAS – 2449
Marília Duarte Lopes Talina (IOC/FIOCRUZ) e Helena Amaral da Fontoura (IOC/FIOCRUZ
– UERJ)
176. A PRODUÇÃO SOBRE A INTERFACE CIÊNCIA E ARTE NA EDUCAÇÃO E NO ENSINO
DE CIÊNCIAS: REFLEXÕES INICIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 2457
Ana Paula Lopes Santos (UESB), Roberto Meira Pires Rocha (UESB) e Moisés Nascimento
Soares (UESB)

177. A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DO CONHECIMENTO NAS IMAGENS DE MODELOS
ATÔMICOS APRESENTADOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA – 2465
Manuela Conceição Machado da Silva (UFMA – MA) e Clara Virginia Vieira Carvalho
Oliveira Marques (UFMA – MA)
178. DIÁLOGOS SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS COM PROFESSORES QUE ATUAM NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2471
Juliana Martins Marteleto Novo (UFRJ), Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga
(UFRJ) e Andrea Thompson Da Poian (UFRJ)
179. DIFICULDADES ENCONTRADAS POR LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AULA – 2479
Julio Cesar Bresolin Marinho (UNIPAMPA)
180. ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E DEBATES
PARA PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 2487
Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba (SEEDUC/RJ), Lucia Pralon (UNIRIO), Maína
Bertagna (IEAR/UFF), Simone Rocha Salomão (FE/UFF) e Marise Basso Amaral (FE/UFF)
181. ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO FUNDAMENTAL E O EXERCÍCIO DA PRÁTICA
DOCENTE – 2518
Manoel Francisco de Melo Dias (UFRRJ) e Ana Cristina Souza dos Santos (UFRRJ)
182. EXPERIÊNCIA COM AULA DE CAMPO NO ENSINO DE BIOLOGIA: CONSTRUINDO
UM NOVO FAZER PEDAGÓGICO DOCENTE – 2524
Ivania de Freitas Soares (SEDU e UFES)
183. EXPERIMENTAL OU INVESTIGATIVO? A IMPORTÂNCIA DAS INTERAÇÕES NA
CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS – 2532
Lucas Vechiato (USP) e Daniela Lopes Scarpa (USP)
184. METODOLOGIA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: UMA ABORDAGEM
TRANSDISCIPLINAR DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA – 2540
Joene Alves Pereira (Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida dos
Santos Silva Filadélfo)
185. O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO
PROFESSOR NESSE PROCESSO – 2548
Ana Carla Souza da Silva Cassimiro (UFF)

186. PENSAMENTOS CURRICULARES E ENSINO DE CIÊNCIAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL SUPERIOR – 2555
Gustavo Diniz de Mesquita Taveira (UFRJ), Gabriela da Silva Carneiro (UFRJ) e Guilherme
Pereira Stribel (UNESA)
187. PERSPECTIVAS DO TEATRO CIENTÍFICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
QUÍMICA COMO PRÁTICA PROBLEMATIZADORA – 2563
Camila de Fatima Sant’Ana (UFRJ) e Leonardo Maciel Moreira (UFRJ)
188. PROBLEMÁTICAS DA SUSTENTABILIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE DE
UMA ESCOLA EM DIADEMA – 2571
Everton Viesba (UNIFESP)
189. PROJETO DE INTERVENÇÃO NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 2579
Zilene Moreira Pereira Soares (UFG) e Isabela Dall’ara Guimarães Ribeiro (UFG)
190. REGISTRO DAS PLANTAS MEDICINAIS NOS QUINTAIS PARA INTRODUÇÃO DO
LETRAMENTO CIENTÍFICO NO ENSINO DE BIOLOGIA – 2587
Argilena Cardoso Amaral Leite (SEDUC/UFMT)
191. SER PROFESSOR: O QUE OS ACADÊMICOS CONSIDERAM MAIS SIGNIFICATIVO NO
CONTEXTO DA DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS – 2595
Robledo Lima Gil (UFPEL)
192. USO DO MÉTODO STEAM NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – 2602
Tamara Aguiar Tavares Mascarenhas (IFMT), Katherine Iasmin Lima Rossito Carneiro
(IFMT), Marcela Marques (IFMT) e Geison Jader Mello (IFMT)
193. UTILIZAÇÃO DE AUTOAVALIAÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2609
Heloisa Glins Santos (UFPA), Katherine Soares Morais (UFPA), Bruna Karolyne Maciel de
Lima (UFPA) e Jorge Raimundo da Trindade Souza (UFPA)
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194. A VISÃO DOS DISCENTES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA –
2618
Ayra Lovisi Oliveira (UFJF)

195. DESPERTAR PARA A MÚSICA QUE DESPERTA: MUSICALIZANDO NA FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA – 2626
Edson Ponick (UFPEL)
196. DIDÁTICA EM CONTRIBUIÇÃO PARA A DIDÁTICA DA MÚSICA: REFLEXÕES SOBRE
OS CURSOS DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA UFRJ – 2634
Aline Silveira (PUC-Rio), Bruno Botelho (PUC-Rio) e Liana Castro (PUC-Rio)
197. DIMENSÕES CONTEMPORÂNEAS DA FORMAÇÃO DOCENTE EM ARTE: POÉTICAS,
AUTORIA E IDENTIDADE – 2642
Marilane Abreu Santos (CAp/UFRJ), Anna Thereza de Menezes (CAp/UFRJ), Janaína
Meira Russeff (SME/RJ) e Helena de Castro Amaral Vieira (EPJV/FIOCRUZ)
198. EDUCAÇÃO E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE – 2676
Virgínia de Oliveira Silva (CSTDG/IFPB-CABEDELO; PEDCINE/CE/UFPB), Gabriel de
Oliveira Silva Crespo (CBM/UNICBE; CEPR-SULACAP/RJ) e José Diones Nunes dos Santos
(PROFSOCIO/UFCG; EMAAF-CAMALAÚ/PB)
199. EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E
CORPORAIS TECENDO OS FIOS DA PESQUISA – 2709
Michelle Dantas Ferreira (UNIRIO/SME-RJ)
200. EM BUSCA DO “ELO PERDIDO”: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESCOLA BÁSICA E UNIVERSIDADE – 2716
Admir Soares de Almeida Junior (UFMG), Thátilla Freire Silva (PROMESTRE/UFMG), Aline
Borges Moreira Dias (SEDUC/CONTAGEM e PROEF- Pólo/UFMG) e Rodrigo Gavioli de
Assis (SMED/BH e PROMESTRE/UFMG)
201. EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
DIÁLOGO BRASIL E ARGENTINA – 2742
Marina Ferreira de Souza Antunes (UFU), Alessandra Cristina Raimundo (RMERJ e
PPGEd/UFF), Dinah Vasconcellos Terra (PPGEd/UFF), Mariel Ruiz (UNLU- Bs.As./AR),
Nancy Ganz (UNLU - Bs.As/AR) e Silvina Casablancas (UNLU - Bs.As/AR)
202. FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL PARA A ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA
NECESSIDADE DE REPENSÁ-LA... – 2776
Leandra Fernandes do Nascimento (UECE/PMF) e Charmênia Freitas de Sátiro (UFC)
203. O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA BÁSICA: SABERES, CONCEPÇÕES, DESAFIOS E
PROPOSIÇÕES – 2784
Silvia Camara Soter da Silveira (UFRJ), Monique Andries Nogueira (UFRJ), Cecília Silvano
Batalha (PPGE/UFRJ; FME) e Massuel dos Reis Bernardi (PPGEdu/PUC-Rio, SEEDUC/RJ)

204. O OLHAR PSICOMOTOR PARA O CORPO NA FORMAÇÃO DOCENTE – 2816
Katia de Souza e Almeida Bizzo Schaefer (GEPEP-CPII/CPII), Mayara Soares Bazilio
(GEPEP-CPII/Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho), Ricardo C. S. Alves (GEPEPCPII/CPII), Lenice Ribeiro (GEPEP-CPII/Colégio Educart), Adriana Andrade Alves (UFJF/
CApUFRJ) e Cristiane Clemente Susano (GEPEP-CPII/Escola Oga Mitá)
205. PALHAÇARIA E MAGISTÉRIO: NARRATIVA-CORPO DE UM CORPO-NARRATIVA –
2847
Bianka Barbosa Penha (UNIRIO)
206. PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO NA
CIDADE DE PALMAS (TO): PERSPECTIVAS EM AÇÃO – 2855
Denise Aquino Alves Martins (IFTO), Alysson Carlos Ribeiro Gomes (SEMED/FAPAL/IEPO)
e Marilza Aparecida Oliveira Teixeira Maciel (SEMED/CEUCLAR)
207. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ALTINHO EM QUESTÃO
– 2882
Ana Patrícia da Silva (CAp UERJ), Gabriela Aragão Souza de Oliveira (CAp UERJ), Márcia
Miranda (CAp UERJ/ UNISUAM) e Sidnei Jorge Fonseca Junior (CAp UERJ/ UNIABEU)
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208. A INFLUÊNCIA DAS CRENÇAS NA PRÁTICA DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA
CRIANÇAS NA ESCOLA PÚBLICA – 2890
Marco André Franco de Araújo (UFG/SME)
209. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NO MUNICÍPIO
DE ITABORAÍ/RJ: A PERCEPÇÃO DOS SEUS (NÃO) PARTICIPANTES – 2898
Filipe Ferreira Martins (PUC-Rio)
210. FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: A EXPERIÊNCIA DA OFICINA DE FRANCÊS – 2906
Camilla dos Santos Ferreira (UFF)
211. TRAJETÓRIA DE UMA PROFESSORA DE INGLÊS MEIO A ORIENTAÇÕES E POLÍTICAS
CONTRADITÓRIAS – 2913
Érica Gois Nicochelli (UNOESTE)
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212. A CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO ECONÔMICO NA ESCOLA ESTADUAL DO
POVOADO DE NOVA AURORA NO CONTEXTO DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO DA UFTM – 2921
Graciene Ferreira de Oliveira (UFTM) e Rodrigo dos Santos Crepalde (UFTM)
213. A DISCIPLINA DE PRÁTICAS DE ENSINO E A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO
ESTÁGIO NA ESCOLA – 2929
Andréa Borges Umpierre (FURG) e Jaqueline Ritter (FURG)
214. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL DOS
ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – 2938
Leonardo Lira de Brito (UFCG), Josevandro Barros Nascimento (UFPB) e Nancy Lima
Costa (UPE/PE)
215. ACOMPANHAMENTO E DIAGNOSE DA SUPERVISÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2945
Rudson Erick Procópio de Oliveira (UFRRJ), Elizângela Cely (SEEDUC-RJ e UFRRJ) e José
Henrique (UFRRJ)
216. APRENDENDENDO A SER PROFESSOR: O ESTÁGIO NA CONSTRUÇÃO E
MOBILIZAÇÃO DE SABERES – 2953
Raimundo Dutra de Araujo (UESPI), Emanoela Moreira Maciel (IFPI) e Keyla Cristina da
Silva Machado (UFPI)
217. AVALIAÇÃO DOS DISCENTES QUANTO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS ESTAGIÁRIOS
DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CIÊNCIAS – 2984
Márcia Martins Ornelas (UESB/JEQUIÉ), Lucas da Conceição Santos (UESB/JEQUIÉ) e
Gleisa Pereira de Souza Lima (UESB/JEQUIÉ)
218. CONCEPÇÕES DE ESTÁGIO QUE PERMEIAM O CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
DA UESB, CAMPUS DE ITAPETINGA-BA – 2991
Ana Lúcia Santos Souza (UESB), Dulcinéia da Silva Adorni (UNEB) e Maria Vitória da Silva
(UESB)

219. DIÁLOGOS ENTRE DIDÁTICA, ESTÁGIO E FORMAÇÃO: CONVERGINDO PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE – 2999
Ivo Batista Conde (UECE), Pedro Jônatas da Silva Chaves (SME/Itapipoca-CE), Kleyane
Morais Veras (UECE), Thaís de Sousa Florêncio (UECE), Regina Célia Ribeiro Lotffi
(SEDUC/CE) e Maria Terla Silva Carneiro dos Santos (PPGE/UECE)
220. DIÁLOGOS PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO DE DOCENTES: POLÍTICAS, FORMAÇÃO
INICIAL E ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 3032
Joilson Silva de Sousa (IFRN), Afrânio Vieira Ferreira (IFCE), Verônica Maria Lavor Silva de
Melo (PMF / UERN), Bergson Rodrigo Siqueira de Melo (UECE), André Leandro dos
Santos Pereira (UECE) e Michelline da Silva Nogueira (UECE)
221. ESTÁGIO COMO CAMPO DE AFIRMAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE – 3061
Lorena Rodrigues Areas (UERJ/FFP)
222. ESTÁGIO CURRICULAR: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
– 3068
Vania Finholdt Angelo Leite (FFP/UERJ), Cristina Spolidoro Freund (CPII), Maria Inês
Marcondes (PUC-Rio), Maria Luisa Furlin Bampi (FFP/UERJ) e Maria de Fátima Barbosa
Abdalla (UNISANTOS)
223. ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM NOVO OLHAR SOBRE O BRINCAR – 3100
Rosangela Trabuco Malvestio da Silva (UNESPAR)
224. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: PEDAGOGIA A
DISTÂNCIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO RS – 3105
Lilian Lorenzato Rodriguez (UFPEL) e Maria das Graças Carvalho da Silva Medeiros
Gonçalves Pinto (UFPEL)
225. ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO-TEMPO DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS
NO CURSO DE PEDAGOGIA – 3114
Rosângela Rodrigues dos Santos (UNISANTOS) e Maria Amélia Santoro Franco
(UNISANTOS)
226. ESTÁGIO, DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: O CASO DE
UMA FUTURA PROFESSORA – 3121
Jéssica de Godoi Baima (DTPP/UFSCar) e Klinger Teodoro Ciríaco (DTPP/UFSCar)
227. ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE – 3129
Gabriela Machado Ribeiro (UFU)

228. ESTRATÉGIAS FORMATIVAS NOS ESTÁGIOS CURRICULARES EM MÚSICA E A
RELAÇÃO COM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 3127
Nair Pires (UFOP), Marcus Vinícius Medeiros Pereira (UFJF), Pedro Augusto Dutra de
Oliveira (UFJF) e Paulo Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves (CP/UFMG)
229. ESTUDOS E REFLEXÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO INFANTIL:
PRÁTICA DOCENTE COM CRIANÇAS PEQUENAS – 3167
Daniane Salustiano de Lucena Cruz (UEM)
230. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A PRÁTICA DE ENSINO APRESENTANDO NUANCES
DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA NA FORMAÇÃO INICIAL – 3175
Elizangela Cely (SEEDUC-RJ), Diogo Muniz (SME-RJ), Diane Mota Lima (UNESP), Edileuza
Dias de (DEGEO e PPGGEO/UFRRJ), Renato Gadioli Augusto (PPGGEO/UFRRJ),
Bernardete Amaral (SME RJ) e Aline Alvernaz (SEMED Mesquita/RJ)
231. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES – 3206
João Pereira da Silva (UECE) e Elcimar Simão Martins (UNILAB)
232. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NAS LICENCIATURAS: DIFERENÇAS E
IMPLICAÇÕES DE DOIS DESENHOS CURRICULARES – 3214
Lucineide Soares do Nascimento (UFRA)
233. POR UMA PEDAGOGIA DA FORMAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA COMO ESPAÇO DE
FORMAÇÃO – 3223
Samuel de Souza Neto (UNESP/RC), Dijnane Vedovatto (UFSCar/SC), Célia Polati
(SME/RJ) e José Henrique (UFRRJ)
234. PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE: ENTRE A ARTICULAÇÃO TEÓRICA
CONCEITUAL E AS EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 3257
Silvana Soares de Araujo Mesquita (PUC-Rio), Simone Henriques Gonçalves Lima
(Fundação Osório/RJ) e Juaciara Barrozo Gomes (UFRRJ)
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APRESENTAÇÃO:
DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E
POLÍTICAS: TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO
COM A FORMAÇÃO DOCENTE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

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

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

Maria das Graças Chagas de
Arruda Nascimento
Alexandra Garcia
Graça Regina Reis
Naiara Miranda Rust
Victor Giraldo
Organizadores do Volume 2
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(RE)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: O DOCENTE
COMO UM SUJEITO INTELECTUAL
TRANSFORMADOR
Deborah Cristina Keller Diegues – UFJF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O objetivo deste ensaio é refletir sobre a construção da identidade do/a professor/a como
um/a intelectual transformador/a, vislumbrando uma pedagogia das diferenças e da multiplicidade
como possibilidades para a educação escolar. Pretende-se dialogar sobre a (re)construção de
identidade docente, entendendo que o/a professor/a deve assumir uma posição de sujeito que se
preocupa com sua prática e se percebe em constante formação. Para além de alguém que transmite
conhecimentos histórico e socialmente construídos, os/as docentes ocupam um lugar de
transformadores, de pessoas que veem em seus estudantes outros sujeitos capazes de compreender e
transformar, coletivamente, a realidade em que vivem, a partir do desvelamento das relações de
poder presentes nas relações que estabelecem com outros sujeitos.
Para isso, este texto apoia-se nas contribuições de Hall (2006) e Silva (2000) para tratar de
questões de sujeito, identidade e diferença. Além desses, utiliza-se também as contribuições de
Pimenta (2000) sobre a identidade dos professores, processos formativos e trabalho docente. Para o
conceito de “professores intelectuais transformadores”, busca-se as construções de Giroux (1997)
sobre o tema. Com isso, o texto se organiza em duas partes denominadas: Identidade Docente e
Professor que pensa e transforma.
Por compor parte de uma dissertação de mestrado, a metodologia utilizada se aproxima de
revisões bibliográficas em busca de diálogos sobre o tema apresentado. No próprio decorrer do
texto, exponho argumentos que defendem a articulação entre esses apontamentos e possibilidades
para o rompimento com concepções que colocam os professores e professoras como puros
executores de planejamentos e cumpridores de metas.
IDENTIDADE DOCENTE
A identidade se constitui em processos de significação, resultado de uma produção
linguística, criação social e cultural. É constantemente sujeita a determinados sistemas de
diferenciação. Por serem moldadas em relações sociais, submetem-se a vetores de força e relações
de poder, não sendo simplesmente definidas, mas impostas e disputadas (HALL, 2006). Define-se
de forma histórica, e não biológica ou natural. Levando em conta que o sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos, estas não são unificadas em torno de um eu coerente. Dentro de
nós, há identidades contraditórias, empurrado em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2006 p.12-13). Dessa forma, a
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identidade pode ser entendida como processo, uma produção, algo em movimento, em
transformação, sempre inacabado, e construído socialmente.
(...) primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja
da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada,
permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica,
transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um
feito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade está
ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões com relações
de poder” (SILVA, 2000, p.96-97).

As práticas discursivas são responsáveis por constituir a identidade do/a professor/a ao
longo de sua imersão na prática docente. Antes mesmo dos momentos de formação inicial da
profissão, se depara com sentidos que são construídos a partir de determinadas visões de mundo e
de sociedade que interferem ao longo do seu fazer pedagógico. Além disso, o processo histórico da
profissionalização desencadeou inúmeras responsabilidades aos docentes e, neste século XXI, exige
a constituição de um sujeito crítico, reflexivo, produtor de saberes, facilitador de aprendizagem e
agente transformador da realidade.
Entretanto, os discursos hegemônicos neoliberais tendem a impor uma identidade docente
que se limita ao fazer técnico, unicamente responsável por transmitir o conhecimento ao/a aluno/a e
o preparar para viver na sociedade capitalista atual. Além disso, enfatizam a individualidade como
princípio e refletem uma visão de identidade que se forma unicamente pelas ações do sujeito,
desconsiderando as relações culturais que constantemente influenciam na construção de sentidos e
significados que se dá às coisas do mundo e desencadeando um processo de descaracterização
docente, que inclui a perda do status e do reconhecimento social, a falta de definição do papel da
escola em relação às novas exigências colocadas para trabalho e a falta de percepção pelos/as
próprios/as professores/as da dimensão do seu trabalho e o questionamento do que faz e como os
outros avaliam suas ações.
A posição de sujeito que ocupam se resume, então, à mera execução de tarefas vindas de
esferas superiores e que pouco consideram o sujeito professor/a como o elemento mais próximo da
prática cotidiana escolar. A identidade docente mais conhecida acaba sendo aquela que reforça os
estereótipos de autoridade, detentor/a do conhecimento e redentor/a das dificuldades enfrentadas
pela educação no nosso país. Ou seja, se torna aquela figura que deve dar conta das questões
emergenciais e objetivas, tornando-se um “multitarefas” e sendo vangloriado por isso, sem
conseguir perceber as forças que o colocam nesta situação.
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Pra contrapor esses discursos, a identidade do/a professor/a deve ser compreendida como
“uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão e sua
revisão constante” (PIMENTA, 2000). Ainda, segundo a autora, é preciso que seja capaz de
construir sua identidade e procurar mobilizar os saberes de sua experiência que, a princípio, é uma
das primeiras medidas para a configuração da identidade docente. A identidade é um lugar de lutas
e de conflitos, é um espaço de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado
falar em processos identitários, realçando a mesma dinâmica que caracteriza a maneira como cada
um/a se sente e se diz professor/a.
Nesse sentido, pretendo me apoiar de forma significativa na concepção da formação do
professor reflexivo, ou seja, aquele que se compreende numa formação contínua através da reflexão
sistemática sobre seu fazer docente.
O PROFESSOR QUE PENSA E TRANSFORMA
A ideia de professor intelectual defendida por Giroux (1997) e sua importância para a
transformação das/os estudantes em sujeitos preocupados com as questões de justiça e democracia
vislumbra atos educativos comprometidos com os processos de produção de identidades e de
diferenças, ou seja, aqueles que transgridam e subvertam as práticas hegemônicas e pouco
comprometidas com a justiça e democracia.
Como princípio de formação dos/as professores/as intelectuais, entende-se que toda
atividade humana envolve alguma forma de pensamento. No caso das/os docentes,
essa premissa dignifica sua capacidade de integrar pensamento e prática, colocandoas/os em posições de homens e mulheres livres com uma dedicação especial aos
valores do intelecto e ao fenômeno da capacidade crítica dos jovens (GIROUX, 1997).

Este princípio relaciona-se diretamente com a responsabilidade das/os docentes em assumir
posturas acerca de questões sobre o que ensinam, como devem ensinar e quais são os ideais pelos
quais estão lutando. Por isso, o papel do ensino, principalmente na educação básica, não pode
reduzir-se ao simples treinamento de habilidades ou competências que atendam as exigências do
mercado. A escola, enquanto local econômico, cultural e social, liga-se às questões de poder e
controle e se mostra como uma esfera controversa, que incorpora e expressa uma disputa acerca de
formas de autoridade, tipos de conhecimentos, formas de regulação moral e versões de passo e
futuro que devem ser legitimadas e transmitidas aos estudantes. Atuante nesse espaço, o/a
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professor/a assume uma função social não neutra e, assim, comprometida com a transformação
das/os estudantes em sujeitos críticos e conscientes desta configuração.
Outro destaque feito por Giroux (1997) é a necessidade de tornar o pedagógico mais político
e o político mais pedagógico. Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização
diretamente na esfera política, argumentando-se que as escolas representam tanto um esforço para
definir-se o significado quanto uma luta em torno das relações de poder. Dentro desta perspectiva, a
reflexão e ação críticas tornam-se parte do projeto social fundamental de ajudar as/os estudantes a
desenvolverem uma fé profunda e duradoura na luta para superar injustiças econômicas, políticas e
sociais, e humanizarem-se ainda mais como parte desta luta.
Neste caso, o conhecimento e o poder ligam-se à pressuposição de que optar pela vida,
reconhecer a necessidade de aperfeiçoar seu caráter democrático e qualitativo para todas as pessoas,
significa compreender as precondições necessárias para lutar-se por ela.
Para isso, é necessária a adoção de um pensamento que descreva e explique o processo de
produção da identidade e da diferença. Sem instrumentos de questionamento às práticas que fixam
as pessoas em determinadas posições e as separam por meio das diferenças, as estratégias de ensino
se resumem apenas a admitir e reconhecer a diversidade.
Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é
ativamente produzida. (....) Uma política pedagógica e curricular de identidade e da
diferença tem a obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa vontade
para com as diferenças. Ela tem que colocar no seu centro uma teoria que permita não
simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e identidade, mas questionálas.(SILVA, 2000, p. 100)

Assim, as/os estudantes devem ser encorajados a explorar possibilidades de transgredir as
identidades e relações existentes, numa perspectiva de colocar em xeque as estabilidades que
cercam esses processos e cuja experimentação torne difícil o retorno do eu/nós ao idêntico.
A experiência é de fundamental importância na vida da/o aluna/o, essa que tem o potencial
de transformar e construir, de constituir-se enquanto sujeito livre e capaz de se deslocar pelas
infinitas possibilidades de identidade. Tornando dessa forma um desafio para o/a professor/a que
precisa questionar as escolas enquanto corporificações ideológicas e materiais de uma complexa
teia de relações de cultura e poder, e, por outro, enquanto locais socialmente construídos de
contestação ativamente envolvidos na produção de experiência vivida. Professor/a como intelectual
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para realizar sua tarefa precisa exercer o poder da mente: o pensar, esse que faz parte de toda
atividade humana e possui a capacidade de trazer seu pensamento para prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, as práticas docentes que se relacionam ao papel de sujeito
transformador significa ser necessário desenvolver uma linguagem crítica que esteja atenta aos
problemas em nível da experiência cotidiana, particularmente enquanto relacionados com as
experiências pedagógicas ligadas à prática em sala de aula. Como tal, o ponto de partida destes
intelectuais não é o estudante isolado, e sim sujeitos e grupos em seus diversos ambientes culturais,
raciais, históricos e de classe e gênero, juntamente com a particularidade de seus diversos
problemas, esperanças e sonhos.
Não podemos esquecer da cada vez mais necessária união docente ao debate público com
seus críticos e também “da oportunidade de se engajarem em uma auto crítica muito necessária em
relação à natureza e finalidade da preparação dos professores, dos programas de treinamento no
trabalho e das formas dominantes de escolarização” (GIROUX, 1997). O debate oferece a
oportunidade de se organizarem coletivamente para melhorar as condições em que trabalham e
demonstrar ao público o papel fundamental que devem desempenhar em qualquer tentativa de
reformar as escolas públicas e se comprometer com uma educação pela/para diferença.
A atual crise pela qual a educação passa tem a ver com o enfraquecimento dos/as
professores/as em todos os níveis, sendo isso uma precondição teórica para que se organizem e
estabeleçam uma voz coletiva no debate atual, bem como a crescente perda de poder em torno das
condições de seu trabalho e mudanças na percepção do público quanto a seu papel reflexivo e de
resistência.
Partindo desse pressuposto, é necessário entender que a problemática da identidade docente
é um processo de (re)construção que reflete o contexto e momentos históricos, cabendo ao/a
professor/a fazer a leitura crítica da realidade e perceber-se como um/a agente transformador/a e
(re)construtor/a de sentidos e significados.
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Resumo
O presente trabalho se constitui como parte da pesquisa elaborada para uma dissertação de Mestrado,
cujo objeto de pesquisa é a formação continuada de docentes em Educação Física da Educação Básica
nos próprios espaços escolares, vislumbrando a construção de saberes a partir da sua própria prática
pedagógica. Referindo-se à seção dedicada à reflexão sobre a construção da identidade docente e sua
constituição enquanto sujeito intelectual transformador e partindo do pressuposto de que o docente
não se forma sozinho, tampouco apenas em locais pré-determinados, defende-se que a identidade
docente se constitui ao longo da trajetória de vida e, principalmente, no ambiente escolar, lócus da
prática pedagógica. Tendo em vista o contexto atual, de desmonte e enfraquecimento da educação em
nosso país, este artigo busca reforçar a urgência do diálogo entre educadores. Sem a intenção de esgotar
as reflexões sobre a temática, o objetivo é refletir sobre a construção da identidade docente em seu
próprio local de trabalho e prática pedagógica, vislumbrando uma pedagogia das diferenças e da
multiplicidade como possibilidades para a educação escolar. Como metodologia para essa pesquisa,
optou-se pela revisão bibliográfica de publicações dedicadas à discussão sobre identidade e saberes
docentes, com maiores contribuições dos estudos de Stuart Hall e Henry Giroux. No desejo de
intensificar e fortalecer o trabalho coletivo entre os/as professores/as, é necessário levantar uma frente
que defenda o papel do/a professor/a enquanto intelectual que pensa que age sobre sua prática,
distanciando-se assim de um papel atribuído pelas práticas discursivas dominantes e que o colocam
como técnico e executor de tarefas.
Palavras-chave: identidade docente; formação continuada; intelectual transformador.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente painel contempla um conjunto de três trabalhos ancorados numa abordagem qualitativa de
pesquisa, desenvolvidos com os dispositivos metodológicos de: observações, diário narrativo, entrevista
semi-estruturada e análise documental. Os objetivos buscam: refletir acerca das implicações dos diários
narrativos nos processos de formação de estudantes de pedagogia; analisar as percepções dos
professores sobre formação, desenvolvimento profissional e a produção da identidade e na tessitura
dos fazeres e saberes pedagógicos; bem como, evidenciar a importância da Gestão Escolar na formação
continuada de professores acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Os
sujeitos pesquisados foram: três estudantes do sexo feminino do curso de Pedagogia do 1º e 8º
períodos de uma instituição da rede de ensino privada de Caxias-Ma nos anos de 2017 e 2018; 04
professores do curso de Pedagogia de uma universidade pública do Maranhão; e, professores, equipe
pedagógica e de gestão, profissionais e familiares de uma Escola Estadual de Educação Básica de Santa
Catarina. Os resultados elucidam, entre outras questões que: a) o diário narrativo se configura como um
recurso privilegiado de ensino, pesquisa-formação e aprendizagem dos percursos formativos tecidos
pelos sujeitos, sejam os estudantes do curso de Pedagogia, como os formadores de professores e
pesquisadores que se veem implicados nas tramas da subjetivação do aprender; b) é necessária uma
reestruturação do currículo do curso de Pedagogia para aprimorar a utilização das metodologias ativas e
investigativas, com maior relevância nas dimensões pedagógicas e didática, para que sejam vivenciadas a
teoria em consonância com a prática; e, c) que a formação continuada, principalmente sobre a
Educação Inclusiva e TDAH, é mais que necessária para o aprimoramento de toda equipe escolar, pois
os membros internos e externos de uma comunidade necessitam do conhecimento científico quando se
deparam com o ‘desconhecido’.
Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas; Formação de Professores; Curso de Pedagogia;
Desenvolvimento Profissional Docente; TDAH.
FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A IDENTIDADE DO PROFESSOR
NA TESSITURA DOS FAZERES E SABERES PEDAGÓGICOS
Franc-Lane Sousa Carvalho do Nascimento – UEMA e SEMECT
Manoel Felipe do Nascimento Filho – SEDUC
Maria Áurea Mascarenhas Cruz – UEMANET – UEMA

INTRODUÇÃO
A formação de professores deve ser compreendida como um processo contínuo e sistemático
que abrange todas as dimensões da profissão docente. No desenvolvimento profissional é
fundamental uma sólida formação teórico-prática, com base na pesquisa, para que possa
desenvolver a autonomia pedagógica. Para tanto, delimitamos como questão norteadora desse
estudo: quais as percepções dos professores sobre formação, desenvolvimento profissional e a
construção da identidade? Pois, os estudos sobre formação e desenvolvimento profissional do
professor, como de Marcelo Garcia (2009) e Imbernón (2001), é sempre permeado por
ambiguidades relacionadas a construção de uma prática pedagógica comprometida com a
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aprendizagem dos alunos, e que atenda as demandas da formalização de saberes que possam ajudar
nos fazeres pedagógicos.
O desenvolvimento profissional tem conotação de continuidade. Para Marcelo García
(2009), é um processo a longo prazo, que integram diferentes experiências, para promover o
crescimento e desenvolvimento do professor. Desenvolvimento profissional ajuda na produção da
identidade profissional, na forma como os professores definem a si mesmos e aos outros. É uma
construção do eu profissional, que evolui ao longo da carreira, influenciado pela escola, reformas,
contextos políticos e integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as
crenças, os valores e o conhecimento sobre as matérias que ensinam. A identidade profissional
configura um complexo de histórias, conhecimentos, processos e rituais.
Os professores devem dominar os fundamentos teórico-prático da educação para assumir a
profissão e agir com profissionalismo. Em vista de resolver os problemas complexos no âmbito
escolar agindo com compromisso político-social. Esta pesquisa teve como objetivo geral: analisar
as percepções dos professores sobre formação, desenvolvimento profissional e a produção da
identidade na tessitura dos fazeres e saberes pedagógicos. Segundo Bar (1999) para profissionalizar
a função da escola e construir autonomia, devem ser criadas as condições institucionais, materiais e
desenvolver uma nova gestão do Estado. Fortalecendo as funções do professor; participação da
comunidade e infraestrutura adequada nas escolas.
Consideramos que o professor é um dos principais sujeitos na melhoria da qualidade da
educação, sendo o mediador no processo de aprendizagens dos estudantes e nas mudanças da
organização institucional. As reformas educacionais se traduzem em modificações na estrutura e
organização das escolas, o que reflete nas atividades desenvolvidas na sala de aula pelo professor.
No exercício profissional são envolvidos os fatores do contexto sócio-econômico, compromisso
com a comunidade e a preparação científica focada na reflexão e na pesquisa sobre sua prática
profissional.
Os professores na escola, devem desenvolver o senso crítico e científico orientado pela
formação e o desenvolvimento profissional. A profissão docente comporta um compromisso
político/social de responsabilidade com outros agentes da comunidade escolar. Segundo Imbernón
(2001), a competência profissional é necessária em todo processo educativo e será formada na
interação que se estabelece entre os próprios professores. A profissão docente é parte de uma
sociedade em mudanças, com alto nível tecnológico e científico, de modo a consolidar o ensinar e o
aprender.
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Os professores desenvolvem sua profissionalidade através da formação e das experiências
com os pares, pois o desenvolvimento profissional configura-se na integração do agir e refletir,
implicando em um saber que inclui a mobilização de conhecimentos, métodos e da intencionalidade
da prática na busca de melhor formar e ser formado. Segundo Day (2001), o desenvolvimento
profissional dos professores diz respeito às experiências de aprendizagem, contribuindo com seu
desempenho em sala de aula, processo através do qual valorizam a sua função como agente de
mudanças e construtores críticos do conhecimento e das competências ao longo da vida.
FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A IDENTIDADE DO PROFESSOR
NA TESSITURA DOS FAZERES E SABERES PEDAGÓGICOS
Os professores devem ser criativos e autônomos no saber-fazer da prática pedagógica, com a
vivência de metodologias inovadoras, variadas formas de ensinar, de avaliar e de se relacionar com
os estudantes, rompendo com as normas mais convencionais de trabalho. No entanto, permanece a
distância entre as Leis, o ideal do perfil profissional, e a formação ofertada, pois essas dimensões
ainda não foram capazes de preparar esse novo profissional. Segundo Enguita (2001), exercer uma
profissão, para o mercado de trabalho significa possuir um diploma de Ensino Superior; ter
autonomia; ser detentor de competências que o diferenciam de outros profissionais; possuir um
estatuto jurídico próprio; ter uma autoridade derivada de um corpo de conhecimentos; submeter-se a
exames de autorização para exercício da profissão, realizado por conselhos federais e manter-se
atualizado para atender às demandas de mercado de trabalho.
A formação contínua está associada ao desenvolvimento profissional do professor, sob a
perspectiva da reflexão crítica de seus ideais e da prática, pois, o professor passa por desafios e
dilemas na profissão. É um processo para o qual convergem necessidades de ordem pessoal,
profissional e organizacional.
As relações entre o desenvolvimento profissional e a inovação curricular são evidenciadas
quando os professores efetivam mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Marcelo
Gracía (2009), o desenvolvimento profissional poderá seguir alguns modelos, a citar: autónomo (os
professores decidem aprender por si); baseado na observação e supervisão (desenvolve nos
professores competências metacognitivas); desenvolvimento curricular e organizacional (baseado
nas atividades de adaptar o currículo); através de cursos de formação (facilita a conjunção entre
teoria e prática); e através da investigação (formação profissional).
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O desenvolvimento profissional através da investigação está vinculado à concepção de
professor como profissional do ensino, em mudanças contínuas como pessoa, sendo um sujeito que
aprende. O desenvolvimento profissional é visto, ainda, como o conjunto de estratégias que
facilitam a reflexão dos professores sobre a sua prática pedagógica, permite-lhes gerar
conhecimentos práticos e específicos e levando-os a aprender com a sua experiência. É necessária a
reflexão, para que o professor possa mudar sua postura ao se formar, de modo crítico e na
integração com a realidade.
A formação profissional contínua pode garantir ao docente a reconstrução de sua identidade
profissional. Segundo Nóvoa (1997), a identidade não é um objeto adquirido, nem uma propriedade
e muito menos um produto. A identidade é um lugar de lutas, conflitos e de construção de modos de
ser e estar na profissão. A construção de identidade profissional passa por um processo complexo,
baseado no contexto social, político e econômico. Cada um se apropria dele levando em conta sua
história pessoal e profissional, o que necessita de tempo para acomodar as inovações e mudanças.
A formação e a profissionalização do professor fazem parte de uma discussão que exigem
políticas públicas para melhorias de vida e carreira do professor. A sociedade precisa reconhecer a
importância dessa profissão para o desenvolvimento social, tendo em vista a formação de pessoas
críticas. É necessário avançar na reflexão sobre a profissionalização docente, pois essa realidade
tem levado à desmotivação da profissão. As condições salariais e trabalho, são cada vez mais
precarizadas, o que demanda a perda de autonomia e reconhecimento social da profissão.
A educação se produz em processos interpessoais nos quais a identidade e a
profissionalização ocupam posição fundamental para a produção de um saber e fazer pedagógico
mais crítico e autônomo. Para tanto, Tardif (2007) articula quatro saberes: Saberes da formação
profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes da experiência, associando às
dimensões supracitadas.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Os princípios metodológicos seguiram a pesquisa descritiva, de concepção qualitativa,
método dialético e utilizamos como técnica de pesquisa a observação e a entrevista semiestruturada. A pesquisa bibliográfica configurou-se no primeiro passo de um conjunto de
investigações, sendo uma técnica que trouxe diferentes finalidades e favoreceu a delimitação do
objeto de estudo. A pesquisa bibliográfica permitiu os investigadores o alcance de variados e
amplos fenômenos educativos e formativos.
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Realizamos observação e entrevista semi-estruturada com 04 professores do curso de
Pedagogia de uma universidade pública do Maranhão. A pesquisa descritiva tem por objetivo
descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Estabelece
relação entre as variáveis do objeto de estudo analisado.
A abordagem qualitativa, segundo Minayo (1998), analisa os significados nas relações
humanas, enfatizando a descrição dos dados e a importância das informações que podem ser
geradas a partir da observação crítica das fontes documentais ou da realidade pesquisada.
Favorecendo nas análises das percepções dos professores formadores sobre formação e o
desenvolvimento profissional docente.
A entrevista semi-estruturada possibilitou a obtenção dos dados, pois “[...] as boas
entrevistas caracterizam-se pelo fato de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre os
seus pontos de vista [...], produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as
perspectivas dos respondentes.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 136). Portanto, essa técnica de
pesquisa favoreceu no processo de obtenção de dados e na descrição detalhada do objeto de
pesquisa.
Os dados recolhidos foram analisados segundo análise de conteúdo, baseados na concepção
de Bardin (1995), que consistiu na leitura detalhada de todo o material transcrito, na identificação
de palavras e conjuntos de palavras que tinham sentidos e significados para a pesquisa, assim como
na classificação de categorias ou temas que tinham semelhanças quanto ao critério sintático ou
semântico.
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL EM VISTA DOS FAZERES E SABERES PEDAGÓGICOS
A formação do professor deve desenvolver os aspectos críticos e reflexivos, que
compreendam a pluralidade do âmbito educacional, possua a possibilidade de mediar um processo
de aprendizagem voltado para a formação consistente de um sujeito capaz de entender e discutir os
aspectos políticos, socioculturais e educacionais.
Dos professores formadores pesquisados 03 possuem faixa etária de 30 a 40 anos, 01 têm de
40 a 50 anos. Houve a predominância do sexo feminino (03 mulheres e 01 homem). O estado civil,
temos três casados e um solteiro. Para preservar suas identidades utilizamos o codinome
representado por Professor Formador PF1, PF2...
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Todos os colaboradores possuem formação inicial em Pedagogia e Doutorado em Educação. O
tempo de trabalho no magistério varia entre 19 e 28 anos, no curso de Pedagogia da UEMA, esse
tempo varia de 08 a 24 anos. Os professores possuem experiência profissional na educação e
formação continuada.
A trajetória profissional dos professores foi marcada pelas primeiras experiências na
Educação Básica, para depois prestarem concurso para a instituição superior. Buscam incentivos
profissionais por meio da formação continuada, para garantir a pesquisa, inovações metodológicas e
a autonomia intelectual e profissional. Zabalza (2004), destaca que as iniciativas individuais dos
professores exercem uma função importante na universidade, através da reflexão sobre a própria
prática, como uma das condições para o exercício da docência, pois a titulação acadêmica de
doutorado é fundamental para um bom desenvolvimento profissional e autonomia.
Os professores sentem a necessidade de integração do trabalho docente, com base em
projetos institucionais. Para Franco (2008) a formação deve considerar as experiências, vivências
com a realidade e diálogos formativos capazes de uma reelaboração reflexiva a partir das
contradições das múltiplas relações pedagógicas.
Perguntamos aos Professores formadores pesquisados da UEMA, sobre o perfil do
profissional que o curso de Pedagogia deseja formar. Transcrevemos os fragmentos:
PF1 - Deveria formar um professor que tivesse um conhecimento básico que fosse
usuário da língua, [...], produtor da língua, [...], precisaria ter um conhecimento básico
da filosofia, sociologia e da psicologia, para poder tratar e entender esta criança,
porque para trabalhar na alfabetização ou qualquer outro nível, precisa saber e
conhecer quem é este sujeito, é claro que a Didática me dar os pontos principais, não é
só uma questão de instrumentar.
PF2 - De acordo com o projeto pedagógico o perfil que se pretende, [...], é o pedagogo
como um docente, que vai atuar na educação infantil, anos iniciais do ensino
fundamental, ensino médio, gestão e nos outros espaços não escolares, o nosso curso
tem percorrido o perfil de um docente, [...].
PF3 - No projeto pedagógico de 2008, está implícito a ideia de formar o professor
com embasamentos para pesquisa, está também nas diretrizes, e as disciplinas desse
currículo também davam direcionamento no sentido de formar o professor para atuar
nas outras áreas; educação à distância, educação especial etc. Mas, na versão do
currículo unificado a pesquisa não é contemplada, não percebo uma articulação entre
elas, [...].
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O perfil profissional definido é de um professor que deve construir sua autonomia
intelectual, fundamentado nos conhecimentos científicos, pedagógicos e interpessoais,
tendo em vista uma formação sólida, que possibilite a construção teórico-prática dos
fundamentos da educação. Um profissional com saberes próprios para trabalhar nos
anos iniciais da educação básica, o primeiro ponto é a: “[...] delimitação de um
conjunto de saberes que define o perfil do profissional da educação; destacamos, em
seguida, a questão do status do professor, que passa pelos problemas da autonomia e
da valorização salarial; [...].” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 60).

Segundo os autores, o perfil profissional do professor é produzido pela atualização de
conhecimentos especializados e pelo aperfeiçoamento das competências para a atividade
profissional, pois a profissionalização docente está embasada nas características do trabalho do
professor e não só no domínio de conhecimentos científicos e pedagógicos. A profissionalidade e a
profissionalização mantêm relação dialética, pois o desenvolvimento da profissionalidade envolve
os conhecimentos e habilidades do exercício profissional e está articulado a profissionalização
socialmente valorizada, que requer a conquista de um espaço de autonomia a essa constituição.
Para PF1 deve ser um professor com conhecimentos básicos na Filosofia, Sociologia e
Psicologia, que seja usuário da língua, para poder entender a criança. Segundo PF2, deve ser um
docente com capacidade pedagógica, para aliar o ensino e à pesquisa. Para PF3, um profissional
para atuar, em outras áreas, como Educação à Distância, Educação Especial e Inclusiva etc. Sendo
oportuno uma formação que adote os princípios de profissionalidade para que a profissão conquiste
mais credibilidade profissional. Papi (2005) observa a importância da formação enquanto
desencadeadora da profissionalização, a fim de propiciar ao professor o desenvolvimento da
competência técnica e política. Deve ser formado um profissional comprometido com a sua
profissão. A profissionalização envolve um processo de mudanças, de construção de um novo
trajeto e de uma nova história para formação de professores.
A segunda categoria questionada aos colaboradores foi sobre os contributos dessa
formação para o desenvolvimento profissional docente, para tanto:
PF1- [...], hoje o que estou vendo é um profissional desapropriado dos conhecimentos
científicos e pedagógicos (desculpa o que estou dizendo), [...]. Recentemente com
meu grupo de pesquisa são todas pedagogas alfabetizadoras e egressas da UEMA este
é o perfil, [...], disseram que estão recebendo alunos da UEMA, que não tem
conhecimento do que estão fazendo, não conhecem a criança, [...], um crescimento do
desanimo de aluno achar que este curso poderia não ser o dele, [...].
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PF2 - Contribui de certa forma contribui, mas eu acredito que ainda não conseguimos
encontrar um equilíbrio, o ideal é trabalhar as competências para a docência aliado a
pesquisa e as questões sociais. Você prima mais pela docência em detrimento da
pesquisa e da extensão, outra vez você quer formar um pesquisador, mas nós sabemos
que os nossos alunos são carentes de uma boa formação no ensino médio, são
precários, [...].
PF3 - Eu não percebo um foco bem delineado nessa estrutura curricular, o diferente
nas propostas foram as disciplinas de práticas curriculares; que nas primeiras
discussões e no documento da UEMA que nos enviou é uma disciplina que é para ter
um caráter de ensaio a pesquisa em três momentos, do segundo ao quarto período, [...]
que pode contribuir com o desenvolvimento profissional docente, [...] da forma como
a ementa está proposta ela não está atendendo, para os alunos não estão preparados
[...].

De acordo com os fragmentos, a formação inicial possui funções decisivas, para o
desenvolvimento profissional e fortalecimento de saberes e fazeres para ensinar, tal como os
relacionados ao planejamento, avaliação, metodologia, entre outros. Para Veiga (2007), os docentes
universitários precisam dominar os conhecimentos específicos sobre o saber-fazer didático,
elementos constitutivos dos fundamentos da educação superior, o contexto institucional concreto e
o cenário universitário atual.
Para os professores pesquisados os contributos dessa formação para o desenvolvimento
profissional estão em uma formação crítica e reflexiva que possibilite a articulação do
conhecimento teórico-prático à pesquisa, para vivenciar a práxis, que requer a superação da
racionalidade técnica que tem determinado a formação do professor. Os professores acreditam na
formação como possibilidade para o desenvolvimento profissional crítico, embasados em teorias
que respondam à prática comprometida com a aprendizagem dos estudantes. Para PF3 essa
formação tem contribuído, pois vários profissionais formados nesse curso, exercem à docência na
UEMA, no sistema público e particular da cidade e de outros municípios.
Para PF1, deve formar estudantes críticos, reflexivos, com compromisso ético e pedagógico.
Conforme PF2, contribui, mas o ideal é trabalhar os saberes e fazeres para a docência, aliadas à
pesquisa e às questões sociais. Segundo PF3, contribui com o desenvolvimento profissional
docente. Desse modo, a formação para o desenvolvimento profissional dos professores diz respeito
à construção de saberes e fazeres. Segundo Day (2001), a formação contribui para melhorar o
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desempenho do professor em sala de aula, como construtores críticos do conhecimento e das
competências.
A terceira categoria, como o curso de Pedagogia prepara os alunos para se envolverem em
atividades investigativas ou inovações metodológicas, mencionaram:
PF1 - Sim, fazem uma diferença entre pesquisar cientificamente e pesquisar a prática,
na verdade a minha prática é que deveria ser investigada cientificamente, então tudo o
que eu faço de pesquisa de formação, deveria refletir na minha prática. [...]. E a ideia
de pesquisa da prática é o que eu faço em sala de aula, observando as mudanças que
posso fazer, e isto está muito fragilizado, o aluno não consegui fazer inovações
metodológicas, entender o que é um projeto didático, [...].
PF2 - Não. Acho que está cada vez mais despreparado infelizmente, nós temos alguns
alunos que se sobressaem, mais isto não é a grande maioria, muitos alunos não dão
conta de fazer o mínimo, o básico e ainda se sentem perdidos, quando eles chegam na
escola e enfrentam algumas situações, [...]. Estes princípios de investigação educativa
estão presentes na formação inicial [...]. Mas nossos alunos não estão preparados para
investigações mais primorosas. [...].
PF3 - Eu diria que como os alunos até pouco tempo vinham fazendo com muita
frequência os trabalhos de conclusão de curso em forma de proposta metodológica,
eles têm um desejo de agir de modo interventivo nas escolas, mas falta a eles uma
maior fundamentação sobre isso. Então já saíram daqui bons trabalhos, eu diria que
esses alunos estão preparados para se envolver em atividades investigativas, mas isto
exige um processo de amadurecimento, [...], então a vivência de atividades
investigativas na escola exige para além da experiência do TCC. [...].

Segundo os professores, quando o estudante conclui o curso de Pedagogia, não consegue ter
uma preparação suficiente para a investigação. Constrói alguns saberes da investigação sobre a
realidade educativa e poderá aprofundar quando for vivenciar a prática e a formação continuada. As
dificuldades são apresentadas quando os estudantes têm que produzir o Trabalho de Conclusão de
Curso - TCC, em muitos casos são elaborados sem a preparação epistemológica e metodológica
necessárias.
Falta uma maior fundamentação na investigação da prática pedagógica para validá-la. Na
escola poderão ter a certeza de como atuar, pois, a essência da investigação foi adquirida na
formação. O docente não deve se limitar ao ensinamento dos conteúdos, mas no ensinar a pensar,
pois “[...] pensar é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996, p. 28). O
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refletir permite aos alunos se colocarem como sujeitos históricos, sociais e culturais para se
conhecerem e intervirem no mundo, no contexto educativo e formativo.
Para PF1, o estudante não consegue ainda fazer inovações metodológicas, nem construir um
projeto didático interativo. PF2 os princípios de investigação educativa estão presentes, ainda que
de forma tímida. De fato, o estudante não está preparado para atividades investigativas. Para PF3,
quando tiverem na escola e na formação continuada, vão atuar de forma interventiva. A formação
deve subsidiar a reflexão para investigação da prática, que serão aperfeiçoadas no desenvolvimento
profissional docente. A prática pedagógica deve ser orientada pelos fundamentos científicos,
metodológicos e outros saberes com bases críticas e reflexivas que ajudarão nos fazeres
pedagógicos do professor no âmbito educativo e formativo.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa apontam que os professores consideram que a prática pedagógica
exige planejamento, intencionalidade e disponibilidade de recursos interativos, que possam
favorecer as inovações metodológicas. Demonstram se identificar com a profissão, mesmo com as
dificuldades vivenciadas. Especificaram que o ensino e as situações de aprendizagem com base na
fundamentação teórica.
Caracterizam a profissão docente baseada em saberes e fazeres específicos e
multidimensionais, que sustentam o desenvolvimento profissional com fundamentos teóricospráticos relacionados com os conhecimentos dos estudantes, exigindo do docente, múltiplas
habilidades no exercício da profissão. Especificam os contributos da formação recebida para a
construção dos saberes e fazeres docentes como dimensão importante de integração dos
fundamentos epistemológicos adquiridos.
Os professores compreendem a importância do desenvolvimento profissional e a construção
da identidade docente favorecendo a reflexão dos conhecimentos e da prática pedagógica.
Valorizam os contextos históricos, sociais e culturais da universidade em vista das transformações
sociais. Favorecendo o processo de formação crítica e reflexiva dos estudantes, futuros professores
da Educação Básica.
Segundo os professores é fundamental uma formação inicial e continuada que contemple a
produção e vivência de saberes e fazeres pedagógicos, em vista de um desenvolvimento profissional
que contemple a transposição didática, transformando os conteúdos discutidos em sala de aula em
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objetos de ensino dos futuros docentes. Para apresentar aos alunos um trabalho no qual se
contemple conteúdos significativos para a atuação profissional, adotando metodologias
diferenciadas e ativas, articulando o exercício das habilidades investigativas a serem desenvolvidas
na escola.
Ademais, os professores enfatizaram, a importância da formação inicial, sentem necessidade
de superar as dificuldades, para a consolidação da prática pedagógica, que deve ser comprometida
com a transformação social e educacional, assegurando ao estudante futuro professor uma
aprendizagem significativa, que o ajude na produção de conhecimentos, que serão desenvolvidos
nos contextos sociais, educativos e formativos. Sugerimos a adaptação de estratégias pedagógicas
que incentivem a formação do professor para um desenvolvimento profissional, favorável às
inovações metodológicas.
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Resumo
Neste trabalho discutimos em que perspectivas o curso de Pedagogia forma o profissional pedagogo e
contribui para o desenvolvimento profissional docente nos contextos educativos e formativos. O
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética através da CAAE: 64807017.3.0000.8007,
comprovante: 011538/2017. Delimitamos como questão norteadora do estudo: quais as percepções
dos professores universitários sobre formação, desenvolvimento profissional e a construção da
identidade? O objetivo geral: analisar as percepções dos professores sobre formação, desenvolvimento
profissional e a produção da identidade e na tessitura dos fazeres e saberes pedagógicos. Os princípios
metodológicos seguiram a pesquisa descritiva, abordagem qualitativa, método dialético, utilizamos
como técnica de pesquisa a observação e a entrevista semi-estruturada. Fundamentamo-nos em autores
como: Freire (1996); Marcelo García (2009); Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004); Nóvoa (1997); entre
outros. Os resultados da pesquisa apontaram que o curso de Pedagogia há o predomínio de uma
formação fragilizada na articulação entre teoria e prática pedagógica e as problemáticas que envolvem a
relação universidade e escola. Para os professores é necessária uma reestruturação do currículo para
aprimorar a utilização das metodologias ativas e investigativas, com maior relevância nas dimensões
pedagógicas e didática, para que sejam vivenciadas a teoria em consonância com a prática. Portanto, a
formação e o desenvolvimento profissional não estão sendo trabalhados de forma a responder as
exigências do contexto educativo, o que dificulta o direcionamento da vivência crítica e contextualizada
dos fazeres e saberes pedagógicos. Sendo necessário uma formação crítica de professores, melhorias na
área de atuação, incentivo profissional/salarial, melhor organização e reformulação da matriz curricular.
Sugerimos que o curso pesquisado repense a atual formação inicial, supere o distanciamento entre
teoria-prática e reestruture o currículo para atender uma formação crítica, analisando as limitações das
atuais políticas públicas de formação e o desenvolvimento profissional do professor.
Palavras-chave: Formação Docente; Desenvolvimento Profissional; Identidade; Saberes; Fazeres.
OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO TECIDOS NOS DIÁRIOS NARRATIVOS DE
ESTUDANTES DE PEDAGOGIA
Joelson de Sousa Morais – UNICAMP
Nadja Regina Sousa Magalhães – UFPEL

INTRODUÇÃO
O presente texto traz algumas reflexões tecidas em contexto de ensino e pesquisa-formação
com 03 (três) estudantes do curso de Pedagogia, de uma instituição da rede privada de ensino, da
cidade de Caxias (MA).
Trata-se de um estudo que prima pelas narrativas de sujeitos em que estão no processo de
formação inicial no curso de Pedagogia, e que tecem suas aprendizagens acerca do aprender, viver e
experienciar os acontecimentos que se processam no decurso de suas vidas acadêmica, pessoal e de
múltiplos outros atravessamentos que os deslocam, com diferentes intensidades permitindo
reflexões e transformações.
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Nesse sentido, vale ressaltar que historicamente as narrativas de formação vem dando
potentes contribuições nos processos de formação humana e desenvolvimento pessoal-profissional
em diferentes áreas do conhecimento na sociedade ao longo do tempo como na Sociologia,
Antropologia, História, Psicologia etc. Ou seja:
A narrativa de formação fundamenta o modelo que, desde o século XVIII, inspira
nossas representações biográficas e a maneira como narramos nossa vida: há, com
efeito, desde essa época, uma espécie de evidência, segundo a qual fazer a narrativa de
vida consiste em trazer as etapas de uma gênese, o movimento de uma formação em
ato, em outras palavras, contar como um ser tornou-se o que ele é. (DELORYMOMBERGER, 2008, p. 40. Grifos da autora).

A narrativa, portanto, é recurso privilegiado de acesso as histórias de vida dos sujeitos, em
se tratando de como pensam, refletem, entendem e criticam a si próprios e a realidade a sua volta,
bem como os processos formativos pelos quais passam. Além do mais, existem diferentes formas
que toma sentido pela experiência do narrado e que vai compondo os acontecimentos dos fatos
evocados narrativamente pelo sujeito com diferentes proporções, em variados contextos e para
diferentes propósitos.
No que concerne ao diário narrativo, podemos concebê-lo, a partir de três usos e
funcionalidades na perspectiva de Zabalza (2004), quais sejam: a) é um dispositivo metodológico de
ensino, que sempre desenvolvemos em nossas aulas como formadores de professores, no qual
fazemos a proposição para os estudantes sempre no início de cada semestre letivo para utilizá-lo,
configurando-se como um dispositivo de avaliação das disciplinas em que ministramos; b)
utilizamos como dispositivo metodológico de pesquisa, no qual é produzido pelos sujeitos com os
quais pesquisamos para registrar seus percursos de aprendizagem, formação e no plano da
experiência; e, c) é configurado como dispositivo metodológico de desenvolvimento profissional,
para

professores,

formadores

e

pesquisadores

que

estão

pesquisando

e/ou

atuando

profissionalmente.
Neste estudo, primamos pelo diário narrativo, como dispositivo metodológico de pesquisa
como o fazem Bragança (2012) e Zabalza (2004). Assim, foram utilizados além do diário narrativo,
também as observações, com três estudantes do curso de Pedagogia, que estavam cursando 1º e 8º
períodos, respectivamente, nos anos de 2017 e 2018.
O “Diário Narrativo” como nominamos neste texto busca descrever as múltiplas
implicações,

atravessamentos

e

transbordamentos

pelos

quais
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experienciando em diversos contextos formativos, com diferentes intensidades e para outros tantos
propósitos em nosso percurso existencial-formativo. E que Barbier (2002) vai chamar de “Diário de
Itinerância”, que para nós tem o mesmo significado, e que representa um percurso estrutural de uma
existência concreta tal qual se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira inacabada, no
emaranhado dos diversos itinerários percorridos por uma pessoa ou por um grupo.
Assim, “[...] a principal contribuição dos diários em relação a outros instrumentos de
observação é que permitem fazer uma leitura diacrônica sobre os acontecimentos.
Com isso, torna-se possível analisar a evolução dos fatos” (ZABALZA, 2004, p. 16)

Trata-se de uma proposta, que toma como princípio as narrativas (auto)biográficas em
educação, configurando-se como uma pesquisa-formação, que prima por narrativas e relatos
escritos, tornando-se, assim, tanto para as estudantes, como para os professores formadores,
dispositivos de ensino, pesquisa e formação. Desse modo:
[...] o postulado da pesquisa-formação é, pois, de que a intensidade dessa experiência
pode produzir conscientização como processo que não pode ser ensinado, mas que é
vivido de maneira muito pessoal pelo sujeito: um movimento que leva à busca de
transformação (BRAGANÇA, 2012, p. 115).

Assim, nos questionamos inicialmente, como problema de pesquisa neste estudo: Quais as
implicações dos diários narrativos nos processos de formação e aprendizagem inicial de estudantes
do curso de Pedagogia?
O objetivo geral deste trabalho busca: refletir acerca das implicações dos diários narrativos
nos processos de formação de estudantes de pedagogia. E os objetivos específicos se propõem a:
compreender como se configuram as evocações narrativas no desenvolvimento da aprendizagem de
estudantes do ensino superior, e, analisar as contribuições dos diários narrativos no processo de
formação inicial do pedagogo.
Para tanto, o artigo fundamenta-se teórica-política e epistemologicamente em autores do
campo das narrativas (auto)biográficas em educação como: Ricoeur (2010), Josso (2010), DeloryMomberger (2008), Catani (et al, 2003), Candau (2012), Zabalza (2004), Bragança (2012), entre
outros.
DOS DISPOSITIVOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA-FORMAÇÃO
Como já salientado, os dispositivos metodológicos utilizados na pesquisa foram: diário
narrativo e observações, que foram desenvolvidos com três estudantes mulheres do curso de
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Pedagogia de uma instituição da rede privada de ensino da cidade de Caxias-MA. As pesquisadas
todas foram do sexo feminino.
Quanto ao perfil das estudantes: duas cursavam – no período da pesquisa – o 8º período, e
uma o 1º período do curso de Pedagogia. Suas idades compreendem um recorte entre 18 a 24 anos,
e são estudantes da classe trabalhadora que no período diurno, estavam em atividades profissionais
para pagarem a mensalidade do seu curso, já que estavam cursando numa instituição da rede
privada de ensino.
As narrativas com as quais tivemos acesso como pesquisadores-formadores, foram
produzidas pelas estudantes tanto durante as aulas como em outros espaços escolhidos por cada
uma, dependendo de sua disponibilidade e interesse em registar o que queriam, em diários que cada
uma construiu, fruto de propostas que fizemos no início do período letivo e que se tornaram
dispositivos de avaliação e de pesquisa científica.
Para isso, as estudantes participantes da pesquisa-formação, assinaram um termo de
autorização para utilizar e publicar suas narrativas que foram registradas em seu diário, para
respaldá-las dos aspectos éticos e legais da pesquisa científica, bem como por respeito às suas
identidades. E assim, zelando pelas suas imagens, as mesmas foram nominadas com pseudônimos
de pedras preciosas, a saber: Esmeralda, Rubi e Safira.
Nos debruçamos em duas dimensões quando tivemos acesso à leitura dos diários das
estudantes pesquisadas: primeiramente para atribuir notas como recursos avaliativo; e num segundo
momento foram selecionados para fazer parte de um estudo científico, materializado neste artigo,
por corresponder às expectativas com as quais concebemos.
A perspectiva que adotamos neste escrito põe em consideração os conceitos de formação e
pesquisa-formação, no qual se inscreve como dimensões potenciais no processo de aprendizagem
inicial de professores, no caso das pedagogas pesquisadas, ao mesmo tempo corroborando para
modos de pensar o nosso desenvolvimento profissional, formativo e de pesquisa em que estamos
imersos enquanto formadores de professores e pesquisadores.
Por isso, adotamos o conceito de formação de Souza (2010, p. 158), segundo o qual declara
ser “[...] a formação como um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da
aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas”.
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Portanto, a formação docente envolve diferentes dimensões da vida, dos processos
formativos e da experiência que se consolida à medida em que o sujeito vai se envolvendo em
diferentes teias relacionais por onde transita com diferentes outros sujeitos e grupos.
No que se refere à pesquisa-formação, é um termo que tomamos emprestado de Josso (2010,
p. 142) e que significa “[...] uma experiência a ser elaborada para quem nela estiver empenhado
possa participar de uma reflexão teórica sobre a formação e os processos por meio dos quais ela se
dá a conhecer”.
Avançando nessa discussão, Josso (2010) nos implica a pensar ainda que a pesquisaformação é um processo segundo o qual o sujeito envolvido tece reflexões do saber e fazer
empreendido, tomando forma, e gerando possibilidades de transformação nos movimentos de
pesquisar e formar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo em que estamos pesquisando,
também nos formamos, daí a ideia de uma (auto)formação, que acontece tanto com os sujeitos
pesquisados, quanto com o pesquisador.
Embora, a pesquisa-formação tenha sido realizada com um número maior de estudantes,
alguns critérios foram definidos para escolher somente as três participantes neste artigo, dando
primazia, para a especificidade deste trabalho, bem como o contexto da temática e proposta do XX
ENDIPE, quais sejam: que fossem estudantes de pedagogia; que aceitassem participar da proposta
da pesquisa; que suas narrativas pudessem falar de si no entrelaçamento com suas aprendizagens e
subjetividades contemplando suas reflexões acerca da formação. Uma vez que essas dimensões, se
inscrevem como narrativas, relatos ou histórias de vida no âmbito das (auto)biografias educativas,
como abordagem de pesquisa circunscrita na pesquisa qualitativa em educação.
Em relação ao processo de interpretação das narrativas, nos amparamos ao recurso da
hermenêutica filosófica à luz de Ricoeur (2010), como uma possibilidade de compreensão das
narrativas das estudantes pesquisadas já que “[...] é tarefa da hermenêutica reconstruir o conjunto
das operações pelas quais uma obra se destaca do fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser
dada por um autor a um leitor que recebe e assim muda seu agir”. (RICOEUR, 2010, p. 94-95).
A PERTINÊNCIA DA NARRATIVA EM PROCESSOS DE FORMAÇÃO E
(AUTO)APRENDIZAGEM DISCENTE
Na educação, a valorização das experiências formativas dos sujeitos, a partir de suas
narrativas, ganha uma centralidade positiva e potencialmente plausível, tendo em vista que capta,
muitas vezes, um modelo tangível da realidade, que, embora, relatada em fragmentos, diz muito do
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sujeito, do que entende, compreende, sua concepção de mundo, homem, sociedade, educação, os
quais trazem implicações em sua (auto)formação e no desenvolvimento de sua prática cotidiana.
Assim, entendemos que “[...] O falar de si pode restaurar o sentimento de domínio de
sua própria vida, da mesma forma que pode recuperar a integralidade de sua
personalidade” (CATANI, et al, 2003, p. 40).

Uma das alunas, durante a disciplina “Educação e Diversidade” do 8º período do curso de
Pedagogia, chegou a revelar suas compreensões acerca da aprendizagem construída ao longo do
semestre. Assim, se posicionou:
Eu gostei muito, pois são temas que nos caracterizam e nos faz pensar e repensar sobre
nossas concepções e atitudes.
O espaço aqui dedicado à produção é pequeno para descrever todo o conhecimento
discutido e aprendido, o que posso resumir é que a pedagogia como ampla ciência é
inerente nata a mim e expressar opiniões é o meu forte (SAFIRA, 2017).

A ideia da Pedagogia como ciência da educação foi algo que nos chamou a atenção na
narrativa expressada pela estudante acima, reforçando, portanto, sua compreensão da área em que
escolheu como campo profissional e está se constituindo do ponto de vista da sua formação. Fato
este que é corroborado com o que elucida Franco (2008, p. 27) ao afirmar que “[...] à pedagogia,
como ciência, caberá a reflexão dos fins e a busca de meios para a concretização da educação”.
Diante do exposto, cabe ainda enfatizar que o contexto, os assuntos e as formas
metodológicas em que são apresentados os conteúdos no curso de Pedagogia, pode trazer
implicações positivas ou não para o aprender relacionado ao que está sendo abordado nas aulas. Do
mesmo modo, quando a estudante gosta de escrever, pode-se depreender que possui uma quantidade
significativa de conhecimentos amplos, o que a faz relatar, com detalhes, os acontecimentos vividos
nos espaços/tempos de aprendizagem.
É com esse pensamento, que elucidamos a reflexão de Josso (2010, p. 217), ao mencionar
que “a narrativa escrita fornece, no próprio movimento da sua escrita, fatos tangíveis, estados de
espírito sensibilidades, pensamentos a propósito de emoções e sentimentos, bem como atribuições
de valores”.
A narrativa da estudante do 8º período Safira nos leva ainda a perceber o nível de
reflexão que faz acerca do diário como um recurso que não permite tecer todas as
experiências por meio do registro escrito, mas, somente aquilo que tem um poder de
implicação em sua trajetória formativa, ou seja, os acontecimentos que mais lhe
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pareceram significativos e lhe marcaram, afinal de contas “[...] porque estamos no
mundo e somos afetados por situações tentamos nos orientar nele pela compreensão e
temos algo a dizer, uma experiência para trazer para a linguagem e para compartilhar”
(RICOEUR, 2010, p. 133).

A outra estudante, também do 8º período do curso de Pedagogia, na mesma disciplina
“Educação & Diversidade”, relata outras percepções, dando ênfase acerca de alguns conteúdos que
trouxeram implicações em sua aprendizagem, conforme enunciou:
Os temas abordados foram bem proveitosos e relevantes, mas quando começamos a
falar sobre a sexualidade... Na escola a questão da sexualidade é tratada com mais
ênfase, mas, infelizmente, fora dos muros da escola, essa questão não é abordada
como deveria. Já no âmbito familiar, em muitos casos, a sexualidade não é discutida
entre pais e filhos, esse fato acontece em decorrência da educação tradicional que
nossos pais foram educados, e até mesmo por seguirem um padrão religioso e cultural
da família (RUBI, 2017).

Nota-se, pela narrativa da estudante Rubi, que as discussões e reflexões tecidas na aula
acerca do assunto “sexualidade”, traz um impacto para si, confrontando, dessa forma, suas
concepções e entendimentos que situam a escola, a família, a religião e a necessidade de um maior
aprofundamento e abordagem no campo da formação, já que enfrentará situações diversas desse
tema, quando estiver atuando profissionalmente como pedagoga ou professora. Do mesmo modo,
consideramos que esse assunto da sexualidade, talvez, também não tenha sido problematizado em
seu contexto familiar, como reforçou em sua narrativa e deixou como que sob alerta essa
preocupação.
Cabe reiterar, nesse sentido, as ideias do antropólogo francês Joël Candau (2012, p. 61),
quando pontua que “[...] através da memória o indivíduo capta e compreende continuamente o
mundo, manifesta suas intenções a esse respeito, estrutura-o e coloca-o em ordem (tanto no tempo
como no espaço) conferindo-lhe sentido”.
Mediante essas discussões, cabe enfatizar que a formação do pedagogo aborda uma
infinidade de saberes e conhecimentos que estão em consonância com as mudanças
que se operam em um âmbito mais amplo da sociedade, correlacionando-se com os
documentos legais a respeito do Projeto Pedagógico do Curso, específico de cada
instituição, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia,
Licenciatura n. 01 (BRASIL, 2006), mas que, inúmeros outros conteúdos e
conhecimentos da realidade à sua volta vão emergindo, fruto das vivências e
experiências que tiveram como alunas da Educação Básica, e que vão tendo ao longo
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

69

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

da formação inicial, que sentem essa necessidade durante o processo formativo,
vislumbrando já o seu campo profissional. Afinal de contas “[...] é a peculiaridade da
Pedagogia de responsabilizar-se pela reflexão problematizadora e unificadora dos
problemas educativos, para além dos aportes especializados das demais ciências da
educação” (LIBÂNEO, 2010, p. 54).

Outra narrativa, que acreditamos ter trazido um teor profundamente implicado de aprendizagem,
potentes reflexões e (auto)formação para a estudante do 1º período do curso de Pedagogia,
revelando sua subjetividade, foi a enunciada a seguir, na disciplina “Introdução às Ciências da
Educação”. Assim narrou a estudante de forma até poética e com rimas:
ONDE ESTÁ O MEU SONHO?
Meu sonho está aqui,
Perto da minha família.
Fazendo faculdade e estudando pedagogia, vejam só quem diria...
Acordar cedo todos os dias essa é a minha maior alegria.
Só em saber que tudo o que faço é com alegria...
Meu sonho está aqui sendo realizado com tão pouco...
...E ainda existem pessoas que me chamam de louco,
“Loucos também estudam com tão pouco”.
O meu sonho está a se realizar,
Aqui ou em qualquer lugar,
Jamais deixarei meu sonho escapar,
Pois é esse sonho, de:
Estudar, me formar que irei realizar. (ESMERALDA, 2018).

Nessa narrativa, é possível perceber o nível de criatividade da estudante Esmeralda, que
narra poeticamente e atribuindo um título, o seu aprendizado e revela suas emoções produzidas
durante o curso, evocando o impacto que o mesmo vem trazendo em sua vida. Assim, o diário não
apenas conta o que se aprende em um âmbito cognitivo, em termos de conhecimento, mas
ultrapassa essa dimensão, trazendo o artístico, o estético, o poético e o sensível, aspectos esses cada
vez mais raros na formação de professores e que tem uma grande importância para o
estabelecimento das relações humanas, sociais e profissionais, sobretudo, porque a profissão lida
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com pessoas, com vidas, afetuosidade e contatos físicos, que propiciam aprendizagem e
transformação na vida do sujeito.
O nível de emocionalidade que a estudante põe em sua escrita é de forma muito
implicada, forte e envolvente, o que nos põe a refletir que “[...] o impulso do projeto
de si permite fazer acontecer a fábula de uma história que desenha um futuro possível
e se concretiza em projetos singulares” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 65).

Do mesmo modo, ao lermos essa narrativa, passamos a fazer articulações com nossas
próprias histórias de vida, quando iniciamos o curso de Pedagogia, porque também somos
pedagogos, e como muitos que fazem este curso são oriundos de famílias trabalhadoras, o que em
uma história como essas, carrega um potencial reflexivo, de rememorar um passado, fazendo-se no
presente, nos colocando numa dimensão para pensarmos a nós próprios, da onde viemos, o que
fizemos e o que estamos sendo atualmente, depois de tantas experiências, vivências e processos
formativos pelos quais tecemos individual e coletivamente. Bem como nos incitar a pensar
prospectivamente, em termos do que poderemos ter, estar e fazer em um futuro bem próximo ou
distante. Nesse sentido, refletimos ainda que:
[...] o trabalho biográfico faz parte do processo de formação; ele dá sentido, ajuda-nos
a descobrir a origem daquilo que somos hoje. É uma experiência formadora que tem
lugar na continuidade do questionamento sobre nós mesmos e de nossas relações com
o meio. Esse mesmo trabalho evidencia também que o processo de formação é
balizado por acontecimentos, por situações, por vivências não orientadas, por reações
apenas para experimentar, em suma, por toda a espécie de desperdícios de tempo e de
energia que parecem indissociáveis do próprio processo (JOSSO, 2010, p. 159).

A narrativa evocada pela estudante Esmeralda, portanto, traz uma outra forma de ver e
registar o vivido, sentido e praticado, a partir de um sentimento, de uma subjetividade que está
sendo construída pela aluna, e sentida a tal ponto de ser registrada em seu diário narrativo, tecido
esteticamente em sua escrita narrativa que acaba gerando possibilidades de metamorfoses, ou seja,
de uma constituição identitária que está se fazendo e refazendo, em um contexto de lutas
emancipatórias travadas pela educação que está construindo e aprendendo em sua vida. Sobretudo,
pelas condições de vida socioeconômicas, políticas e culturais pelas quais faz parte a estudante por
ter nos revelado além dessa narrativa outras experiências de vida, aprendizagem e formação como
pelo fato de estar atuando como doméstica em uma casa de família para poder pagar os seus estudos
e conseguir uma carreira profissional. Isso tem um valor inestimável, tanto pelo que narrou, quanto
pelo comprometimento como estudante em dá o melhor de si para alcançar sempre os melhores
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resultados, melhor desempenho e uma desenvoltura em que se esforça para ter conquistas futuras
que almeja alcançar.
Cada diário, portanto, revela um modo diferente de narrar o que se passa na vida do
estudante, com diferentes tipos de realidade, e através desse processo que é possível
extrair a “alma” do pensamento dos estudantes (ZABALZA, 2004).

CONCLUSÕES
A pesquisa realizada com estudantes do curso de Pedagogia, além de representar uma
possibilidade de produção de conhecimentos, traz uma relevante contribuição para pensarmos a
tessitura narrativa em contextos de emancipação da mulher, sobretudo, em decorrência das
mudanças que historicamente foram produzidas no magistério, que trouxe o gênero feminino com
uma maior proporção nos contextos educacionais, mas, que muitas vezes, são invisibilizadas suas
falas e práticas, em detrimento de uma cultura machista, sexista e ultrapassada que ainda,
infelizmente, nos defrontamos na sociedade atual.
Portanto, defendemos e acreditamos que as narrativas (auto)biográficas produzidas nos
diários escritos, se configura como dispositivos de pesquisa, formação e (auto)aprendizagem do
sujeito, tanto para as estudantes participantes da pesquisa-formação na aprendizagem da profissão,
quanto para nós formadores de professores e pesquisadores.
Nesse contexto, o diário narrativo se configura como recurso que traz uma dimensão
potencialmente significativa de construção do conhecimento, reflexão e compreensão no âmbito da
pesquisa-formação, porque traz o sujeito em sua singularidade e subjetividade, recuperando
aspectos fundamentais para pensar e refletir o que acontece em seu cotidiano, o que entende,
compreende, discorda, critica, etc., se tornando uma via de transformação do próprio sujeito, como
dos espaços/tempos de aprendizagem da profissão, enquanto possibilidades de contribuição para a
sua emancipação e, consequentemente, transformação dos demais sujeitos e da realidade à sua
volta.
A riqueza das narrativas no diário de uma pesquisa-formação representa uma via de acesso
às histórias de vida e formativas do sujeito que passa a tecer suas aprendizagens, compreensões e
reflexões do percurso existencial, dando legitimidade ao saber produzido, além de representar um
recurso metodológico de pesquisa, ensino e desenvolvimento profissional precioso e fundamental
aos professores formadores e pesquisadores do campo das Ciências Humanas e Sociais.
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Resumo
Este artigo tem como objetivos refletir acerca das implicações dos diários narrativos nos processos de
formação de estudantes de pedagogia, bem como compreender como se configuram as evocações narrativas
no desenvolvimento da aprendizagem de estudantes do ensino superior, e, analisar as contribuições dos
diários narrativos no processo de formação inicial do pedagogo. Trata-se de uma pesquisa-formação de
abordagem qualitativa do tipo narrativa (auto)biográfica primando como dispositivos metodológicos diário
narrativo e observações que foram desenvolvidos com três estudantes do sexo feminino do curso de
Pedagogia do 1º e 8º períodos de uma instituição da rede de ensino privada de Caxias-Ma nos anos de 2017
e 2018. O problema de pesquisa que embasa esse texto é: Quais as implicações dos diários narrativos nos
processos de formação e aprendizagem inicial de estudantes do curso de Pedagogia? Nos fundamentamos
em autores como: Ricoeur (2010), Josso (2010), Delory-Momberger (2008), Catani (et al, 2003), Candau
(2012), Zabalza (2004), Bragança (2012), entre outros. Os resultados elucidam que o diário narrativo se
configura como um recurso privilegiado de ensino, pesquisa-formação e aprendizagem dos percursos
formativos tecidos pelos sujeitos, sejam os estudantes do curso de Pedagogia, como os formadores de
professores e pesquisadores que se veem implicados nas tramas da subjetivação do aprender. Além do mais,
os diários representam um dispositivo potente de captar os saberes, reflexões e compreensões que os
sujeitos possuem de si e do que pensam e constroem ao longo dos seus itinerários formativos, dando
possibilidades de ter uma tomada de consciência através dos registros que tecem cotidianamente pelo que
vivenciam e experienciam em seus processos formativos no curso de Pedagogia.
Palavras-chave: Formação Docente; Curso de Pedagogia; Narrativas; Diário; Aprendizagem.
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FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE TDAH: PROPOSIÇÕES PARA OS PROCESSOS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
Andressa Graziele Brandt – IFC – Campus Camboriú
André Otávio Saibra Conceição – IFC – Campus Camboriú
Dávila Carolina Inácio de Souza – IFC – Campus Camboriú
Isisleine Dias Koehler – IFC – Campus Camboriú

INTRODUÇÃO
O objetivo principal desta pesquisa é evidenciar a importância da Gestão Escolar para a
formação continuada de professores acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). A pesquisa corresponde a uma proposta de intervenção desenvolvida pelos pesquisadores
na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Gestão de uma instituição federal de Santa
Catarina, na qual se definiu como objetivos específicos: verificar a perspectiva e o conhecimento da
comunidade escolar interna a respeito dos estudantes com TDAH; proporcionar à comunidade
escolar a compreensão histórica a respeito do TDAH; promover a formação continuada sobre o
tema TDAH aos docentes e demais membros da comunidade escolar; propor materiais pedagógicos
que auxiliem os processos de ensino-aprendizagem. Dessa forma, dialogamos com as leis e autores
que trabalham com as áreas de Educação Inclusiva, TDAH e Formação Continuada. Diante disto,
apresenta-se como questão de pesquisa: como os processos de formação continuada conduzidos
pela gestão escolar contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com
TDAH?
Nessa direção, organizamos o texto em três seções: i) o aporte teórico: apresentando a
conceituação de TDAH e sua legislação; ii) apresentação dos procedimentos metodológicos; e iii) o
as atividades da formação continuada sobre TDHA. Dessa maneira, pretende-se apresentar a seguir
as análises desenvolvidas na presente pesquisa.
TDAH E ESCOLA: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
A Educação Inclusiva ainda é recente no Brasil. Apenas em 1994, com a Declaração de
Salamanca (ONU, 1998), passou-se a pensar na educação das crianças com deficiência por uma
perspectiva inclusiva, deixando-se de lado a concepção segregacionista, em que as crianças eram
separadas umas das outras. No que diz respeito à parte legal, a Resolução nº 2, de 11 de setembro de
2001, editada pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE),
pode ser considerada um marco, pois em seu artigo 2º estabelece que,
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Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para
todos. (BRASIL/MEC/CNE/CEB, 2001, p. 1).

Isto é, não deve existir distinção na oferta da educação. E é papel da escola fazer com que
todos os alunos sejam incluídos e tenham suas necessidades específicas atendidas. Campbell (2009,
p. 87) define o TDAH como “[...] uma doença genética que apresenta os seus primeiros sintomas
por volta dos sete anos de idade, atinge em média 6% das crianças e 4,7% dos adultos” e é
atualmente um dos transtornos mais estudados por autores da educação especial. Dessa forma,
entendemos que é no Ensino Fundamental I o período em que se diagnostica o maior índice de
crianças com TDAH. Isso muda a configuração da sala de aula, cria novos desafios aos docentes e
faz com que a escola busque formações sobre esta temática, afim de auxiliar alunos e docentes.
Tendo-se em vista o exposto, com o objetivo de proporcionar aos professores da Educação
Básica, foi elaborado um projeto de intervenção para a disciplina de Estágio Curricular em Gestão,
que tem como foco o TDAH. Com este projeto, foi proposto criar um sentimento de
corresponsabilidade em todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com o processo
de ensino-aprendizagem. Estudos apontam que o TDAH é uma alteração na região frontal do
cérebro que faz com que as conexões necessárias entre esta região e o resto do cérebro não se
desenvolvam a contento. A referida região “[...] é responsável pela inibição do comportamento, pela
capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento” (Associação
Brasileira de Déficit de Atenção, [2001]).
Com relação às leis específicas voltadas ao TDAH, em 19 janeiro de 2010, foi aprovada a
implantação do Programa de Identificação e Tratamento do TDAH no Estado de Santa Catarina, por
meio da Lei Estadual nº 15.113 (SANTA CATARINA, 2010). Além de estar tramitando o Projeto
de Lei nº 3.092, de 14 de fevereiros de 2012 (BRASIL, 2012), que, considerando o fato de o TDAH
não ter cura, assegura o fornecimento gratuito de remédios que auxiliam no tratamento de crianças
que possuem o transtorno, sem distinção de classe.
Procuramos entender como os professores trabalham com a inclusão desses estudantes e
quais as dificuldades por eles enfrentadas, afim de pensar em propostas de formação continuada.
Faz-se necessário conhecer a formação dos docentes que trabalham com a inclusão, para que, por
meio dela, seja possível entender quais as expectativas destes profissionais no que tange à inclusão.
Cabe ainda indagar se os cursos de formação docente são suficientes para desenvolver um
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profissional a trabalhar com a inclusão em sala aula. Para tal, é necessário pensar a educação como
sinônimo de libertação das amarras, na escola e para além de seus muros. Conforme dito
anteriormente, a Declaração de Salamanca (ONU, 1998) tem papel primordial no que se refere à
Educação Inclusiva, visto que, antes de sua edição, as pessoas com deficiência eram tidas como
sujeitos sem direitos, sendo deixadas, muitas vezes, à margem da sala de aula.
Para se praticar de forma efetiva uma Educação Inclusiva, faz-se necessário que a escola
adote uma política educativa cujo objetivo seja incluir o estudante. Muitas vezes, observa-se um
conflito entre o ensino ‘comum’ e o ensino ‘especial’. E esse mecanismo de inclusão, utilizado por
Instituições de Ensino, acaba muitas vezes excluindo estudantes com necessidades específicas das
camadas sociais mais baixas. Partimos do pressuposto de que é de suma importância a escola
assumir o seu papel enquanto Instituição de Ensino, ou seja, ela poderá desenvolver o processo de
ensino-aprendizagem com todos os estudantes. Quando a gestão escolar investe na formação
continuada de seus profissionais, a escola está atuando como agente modificadora dos padrões
excludentes enraizados em nossa sociedade.
Para Carvalho (2000) o professor, além de se empenhar para que o estudante aprenda
com suas aulas, precisa vê-lo também como ser humano que possui suas
especificidades, ou seja, como um todo. Esse olhar do professor o torna mais sensível
e mais próximo do seu estudante, embora muitos vejam essa postura como uma
possível perda de autoridade. Entretanto, o estudante ao perceber que o objetivo do
professor é ajudá-lo no processo de aprendizagem, o mesmo aprende de forma mais
significativa. Compreende-se que ser professor requer sabedoria, paciência e
conhecimento; por meio dos ensinamentos do professor, os processos de ensinoaprendizagem e didáticos chegam ao estudante, afim de estimular seu raciocínio mais
do que a sua memória. Em suma, perceber, conviver e respeitar as diferenças
individuais é um dos valores que se aprende na escola (MAZZOTA, 1987).

Por meio das leis mencionadas anteriormente acerca da inclusão, tornou-se possível pensar
em uma educação de fato inclusiva, ao invés de segregadora como antes. Acreditamos que, por
meio da formação continuada, os profissionais desenvolvem conhecimentos teóricos e pedagógicos
que os deixam mais seguros para trabalhar com os desafios encontrados na Educação Inclusiva. A
formação continuada não pode se restringir aos educadores; ela deve atingir toda a comunidade
escolar, para que o espaço escolar como um todo possa ser inclusivo – na acepção mais ampla da
palavra. Mendonça e Silva (2015, p. 513) ressaltam que:
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Os desafios presentes, portanto, no processo de inclusão desses sujeitos assumem relevância
no cenário educacional, pois os educadores enfrentam, na experiência diária com esses estudantes,
sérias dificuldades em razão dos postulados da abordagem clínica tradicional em interface com os
aspectos pedagógicos. Mitos e preconceitos com relação ao desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças com esse diagnóstico estão enraizadas no fazer pedagógico. Muitos educadores ainda veem
a deficiência como algo impeditivo e imposto ao indivíduo, partindo para essa constatação de uma
perspectiva puramente biológica.
Tendo em vista todos os aspectos já abordados, a inclusão efetiva dos estudantes com
TDAH se faz necessária. Para tal, é de suma importância pensar, planejar e desenvolver propostas
de formação continuada sobre essa temática. Por meio desses aspectos, a própria formação
continuada dos docentes é contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em estatutos e planos nacionais, e amparada
na própria Constituição Federal de 1988, evidenciando o cumprimento da inclusão e o papel da
formação nos espaços educacionais para o aprimoramento do saber.
Nesse sentido, para a realização da formação continuada, a equipe escolar promoverá,
conforme mencionado no Art. 67 da LDB: “[...] A valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes” (BRASIL, 1996, p. 44), de acordo com o inciso II, “aperfeiçoamento profissional
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” (BRASIL, 1996, p.
44). Entende-se, em acordo com Ramos (2019), que a formação continuada deve ser contemplada
em seus papéis históricos, econômicos, políticos e sociais, para que seja possível dialogar com os
meios da formação crítica, autônoma e transformadora necessários ao desenvolvimento de um bom
profissional.
Com a formação continuada, pretende-se promover uma reflexão humanizada, cujo início
deve ser dado já na formação inicial, para que os docentes possam flexibilizar e atender às
demandas estabelecidas pelas Instituições de Ensino. Compreende-se que o papel da formação
continuada é importante para a elaboração de novas ideias, estratégias, metas, planejamentos e
outras ações que envolvam toda a comunidade. A esse respeito, Lima (2002, p. 49) apregoa que:
Compete à universidade não só a transmissão e produção do conhecimento, mas, sobretudo,
a responsabilidade de fazer retornar à sociedade o conhecimento produzido, quer em nível objetivo
imediato, quer no sentido maior de desenvolvimento social, de melhoria da qualidade de vida da
população a qual ela está inserida.
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Segundo Libâneo (2004, p. 228) a formação continuada “[…] pode possibilitar a
reflexividade e a mudança nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência
das suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las”. Portanto, não é
nada fácil ser professor, é preciso apropriar-se a cada dia de um novo conhecimento, exigência para
a qual a formação continuada pode vir a contribuir:
[...] ser professor no século XXI pressupõe o assumir que o conhecimento e os alunos
(as matérias primas com que trabalham) se transformam a uma velocidade maior da
que estávamos habituados e que, para se continuar a dar uma resposta adequada ao
direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço redobrado para continuar
a aprender. (MARCELO GARCIA, 2009, p. 8).

Como menciona Marcelo Garcia (2009), é preciso aprender para saber, e este aprender
requer a continuidade da formação, principalmente no que diz respeito à mediação com todos os
estudantes. Neste caso, tratando-se do TDAH, a formação continuada na área da Deficiência
Intelectual vem crescendo e se descobrindo a todo instante, mas também passa por muitos desafios,
que são encontrados nas unidades escolares, familiares e sociais.
APORTE METODOLÓGICO
A pesquisa de abordagem qualitativa ocorreu por meio de observação participante durante a
realização das atividades previstas em projeto de intervenção planejado pelos pesquisadores e
proposto pela equipe de gestão escolar de uma Escola Estadual de Educação Básica de Santa
Catarina, que oferece o Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e o Ensino Médio.
Segundo Gil (2006), a análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados
coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que
nortearam a investigação, pois há nesse processo como uma sequência de atividades, que envolve a
redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório.
O referido projeto de intervenção teve como objetivo auxiliar a equipe gestora a planejar formações
continuadas para a comunidade escolar, para que seus membros viessem a ter ciência dos possíveis
materiais que visam auxiliar na inclusão de estudantes com TDAH. Para isso, como proposta
inicial, os estudantes sugeriram um levantamento de informações e dados, obtidos por meio de
questionários, com o objetivo de realizar uma análise prévia referente a conceitos, conhecimentos e
sugestões que pudessem contribuir para a inclusão de estudantes com TDAH.
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Desse modo, os questionários (Apêndices) planejados pelos pesquisadores foram aplicados
aos docentes, à equipe gestora, aos servidores escolares e aos pais/responsáveis da escola. Optamos
por contemplar esses grupos de indivíduos por se tratar de agentes importantes para que ocorra a
inclusão de forma plena. Logo, planejamos numa proposta de formação com a equipe gestora e os
demais servidores, para que pudessem dar início a um processo de formação continuada norteado
pelo objetivo de apropriar-se de conceitos e conhecimentos que abordam assuntos referentes ao
TDAH.
PLANEJAMENTO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO
CONTINUADA SOBRE TDHA
O planejamento e detalhamento das atividades propostas tiveram como objetivo auxiliar a
equipe gestora a planejar formações continuadas para a comunidade escolar, objetivando que a
mesma venha a ter ciência de possíveis materiais que visam auxiliar na inclusão de sujeitos com
TDAH.
Como complementação, planejamos uma proposta de formação com a equipe gestora e
demais servidores, com o intuito de desenvolver um processo de formação continuada que teve
como objetivo que os participantes pudessem apropriar-se de conceitos e conhecimentos que
abordam assuntos referentes ao TDAH.
Os recursos utilizados nesta formação continuada foram: jogos educacionais (Loob - Jogo
desenvolvido pelas autoras Paloma da Silva Tavares; Rafaela Sander de Barros Carvalho; Sandra
Nikolly Alonso do Nascimento(2018)), softwares educacionais (aplicativo “Life Coach”, uma
ferramenta criada por Suecos; Focus TDAH, oferecido por Slash Tecnologia ( 2017); palestras,
livros (infantis, infanto-juvenis, adultos, como por exemplo: No mundo da Lua - Perguntas e
respostas sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em crianças, adolescentes e
adultos, de Paulo Mattos ( 2015)), artigos, teses, dissertações (Corpos que não param: criança,
TDAH e escola de Claudia Rodrigues de Freitas ( 2011)), cartilhas (TDAH - Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade: uma conversa com educadores, das autoras Maria Conceição do
Rosário; Aline Reis; Beatriz Shayer; Ivete G. Gattás; e Katya Godinho; Samantha Nunes(, músicas,
filmes (Como estrelas na Terra, com direção: Aamir Khan (2007), vídeos sobre a temática, relatos
pessoais, materiais pedagógicos e outros recursos relativos à temática.
Após os servidores da instituição passarem por um período de apropriação do tema, poderão
dar início a um processo de formação com os pais e demais membros do contexto social em que a
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escola se encontra inserida, instigando a formação de grupos de discussão, acolhimento, trocas de
experiência e relatos, visando, dessa forma, à compreensão do sujeito com TDAH.
Após a aplicação dos questionários e o estudo realizado sobre TDAH, em um segundo
momento da formação continuada, ou seja, posteriormente aos servidores da instituição terem
passado por esse período de apropriação do tema, iniciou-se um processo de formação com os pais
e demais membros do contexto social que a escola se encontra inserida. Desta forma, foram
desenvolvidos momentos de formação que propiciou a formação de grupos de discussão,
acolhimento, trocas de experiência e relatos, visando desta forma a compreensão do sujeito com
TDAH.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos ser de suma importância que a gestão escolar contribua com o processo de formação
continuada de acordo com as reais necessidades da comunidade escolar, partindo do princípio de
que, enquanto seres humanos, somos inacabados, ou seja, como professores e profissionais da
educação estamos em contínuo processo de desenvolvimento profissional. Dessa forma, torna-se
necessário olhar cuidadosamente, para perceber a realidade vivida por cada instituição de ensino e
suas especificidades. Desse modo, para atender às demandas de cada instituição, as formações
continuadas precisam ser pensadas de maneira individualizada.
Ao realizarmos a pesquisa acerca da temática, percebemos a escassez de materiais sobre
TDAH e formação continuada; a ênfase da maior parte das pesquisas recai sobre os aspectos
clínicos, com pouca ou, por vezes, nenhuma referência ao humano em questão. Diante da escassez
de materiais sobre a temática, objetivando fazer com que estudantes com TDAH possam ser
incluídos no ambiente escolar e terem suas peculiaridades respeitadas, este trabalho foi elaborado
visando à inclusão desses estudantes ao contexto escolar de uma forma que eles consigam se sentir
integrantes da escola e da comunidade e aprender de forma que dê conta de suas reais necessidades.
Portanto, estender a formação continuada para a comunidade escolar pode ser um processo
importante no que diz respeito à inclusão de estudantes com TDAH no ambiente escolar, visto que,
a partir do momento em que servidores, pais e estudantes souberem reconhecer e compreender
como age uma pessoa com TDAH, os casos de exclusão e bullying tendem a diminuir. Com isso,
aumentaria a empatia para com os estudantes com TDAH, tornando os lugares adaptados e aptos a
recebê-los. É possível que uma criança com TDAH respeite o pedido de silêncio na biblioteca e as
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demais obrigações que devem ser cumpridas nos espaços e ambientes educacionais? Embora
compreendam as regras e normas sociais, nem sempre esses estudantes conseguem cumpri-las.
Assim, cabe a equipe pedagógica e de gestão prepararem-se para trabalhar com as
especificidades dos estudantes, ou seja, oportunizar uma formação continuada que contemple as
reais necessidades dos sujeitos educacionais é essencial, pois somente por meio desse instrumento
ocorrerá a formação de indivíduos que dialoguem e respeitem os sujeitos com TDAH. Portanto,
compreendemos que por meio das atividades propostas haverá uma formação continuada que
contribua para o desenvolvimento profissional de todos os professores, profissionais da educação e
familiares que trabalham com estudantes TDAH.
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APÊNDICES
Questionário 1 – diagnóstico de conhecimentos a respeito do TDAH (professores, gestão e
servidores)
1 – Qual sua área de atuação? 2 – Quanto tempo atua na área? 3 – Nível de formação?
( ) Ensino Fundamental Incompleto; ( ) Ensino Fundamental Completo; ( ) Ensino Médio
Incompleto;( ) Ensino Médio Completo ( ) Graduação. Qual? 4 – Possui pós-graduação? Se sim,
qual? 5 - Com relação a sua contratação. ( ) Efetivo ( ) ACT6 - Trabalha em quantas escolas? E qual
sua carga horária em cada uma? 7 – Você sabe o que é Transtorno de Deficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH)? ( ) Sim ( ) Não; 8 – Já teve algum estudante diagnosticado com TDAH?
Se sim, como foi esta experiência; 9 – Os estudantes com TDAH permanecem em sala de aula ou
são encaminhados para salas de aula especiais? 10 – Você se considera preparado para atender
pessoas com TDAH? Por que? 11 – Você considera que sua formação é suficiente para atender
estudantes com TDAH? 12 – Você sente necessidade de uma formação continuada a respeito do
tema TDAH? Justifique. 13 – Você acredita na inclusão de estudantes com TDAH nas salas de aula
regulares? 14 – Você considera o espaço escolar adequado para receber estudantes com TDAH?
Quais melhorias você faria? 15 – A gestão realiza algum tipo de orientação com os demais
servidores da escola, para melhor atenderem os estudantes com TDAH? Quais?
Questionário 2 – diagnóstico de conhecimentos a respeito do TDAH (pais ou responsáveis)
1 – Qual sua área de atuação? 2 – Quanto tempo atua na área? 3 – Nível de formação?
( ) Ensino Fundamental Incompleto; ( ) Ensino Fundamental Completo; ( ) Ensino Médio
Incompleto;( ) Ensino Médio Completo ( ) Graduação. Qual? 4 – Possui pós-graduação? Se sim,
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qual?5 – Você sabe o que é Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)? ( ) Sim ( )
Não 6 – Você conhece alguém com TDAH? ( ) Sim. Quem? ( ) Não7-Você saberia identificar uma
pessoa com TDAH? Se sim, como? 8 – Já teve contato com alguém diagnosticado com TDAH? Se
sim, como foi esta experiência? 9 – Você se considera que possui conhecimentos suficientes para
lidar com pessoas diagnosticadas com TDAH? Porque? 10 – Você sente necessidade de maiores
informações a respeito do tema TDAH? Justifique. 11 – Você considera o espaço escolar adequado
para receber estudantes com TDAH? Quais melhorias você faria? 12 – Você tem algum conhecido
ou familiar com TDAH, regularmente matriculado nesta escola? Se sim, como é realizado o
atendimento a ele?
Resumo
No presente trabalho, objetivamos evidenciar a importância da Gestão Escolar na formação continuada
de professores acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Apresenta-se
como questão central de pesquisa: como os processos de formação continuada conduzidos pela gestão
escolar contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com TDAH?
Desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, com observação participante dos sujeitos da
pesquisa (professores, equipe pedagógica e de gestão, profissionais da escola e familiares) e análise
documental das atividades propostas no projeto de intervenção da formação continuada sobre TDAH.
Os autores basilares desta pesquisa são Campbell (2009), Libâneo (2004), Lima (2002), Mazzota (1987),
Mendonça e Silva (2015). Os resultados mostraram que há escassez de material sobre práticas
pedagógica com estudantes com TDAH, pois a maioria das pesquisas sobre a temática TDAH têm viés
clínico; e evidenciou-se por meio do estudo que os processos de formação continuada de professores
podem trazer contribuições significativas para o desenvolvimento de conhecimentos por parte da
comunidade escolar acerca das formas apropriadas de trabalhar com os estudantes com TDAH; que a
formação continuada, principalmente sobre a Educação Inclusiva, é mais que necessária para o
aprimoramento de toda equipe escolar, pois os membros internos e externo de uma comunidade
necessitam do conhecimento científico quando se deparam com o ‘desconhecido’; e que cabe a equipe
pedagógica e de gestão buscar os conhecimentos necessários para trabalhar com as especificidades dos
estudantes, ou seja, oportunizar uma formação continuada que contemple as reais necessidades dos
sujeitos educacionais é essencial, pois somente por meio desse instrumento ocorrerá a formação de
indivíduos que dialoguem e respeitem os sujeitos com TDAH.
Palavras-chave: Gestão escolar; Formação continuada; Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade; Ensino-aprendizagem; Educação Inclusiva.
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A ESCOLHA PELO MAGISTÉRIO: AS VOZES DOS
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DA REGIÃO
METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
Marli dos Reis dos Santos – UNISANTOS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da tese de doutorado - Professores de Língua Portuguesa e
Matemática da Região Metropolitana da Baixada Santista: Representações, Políticas Públicas e
Docência-, desenvolvida a partir do Projeto maior intitulado “O Professor do Ensino Fundamental
II: políticas, práticas e representações”, que está integrado ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade em Educação/CIERS-Ed/Fundação Carlos Chagas/FCC –
Cátedra Profissionalização Docente. A intenção, nesse trabalho, é compreender quais as razões que
levaram estes professores a escolher o curso de licenciatura. As discussões e análise dos dados
fundamentam-se na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) com o intuito de
compreender a interdependência e interação que transformam os sujeitos da pesquisa em um grupo
social. Implica, então, apontar que há uma relação indivíduo-sociedade que guia as atitudes, ou seja,
os indivíduos apreendem o mundo concreto e o vivenciam da imagem criada.
Os sujeitos envolvidos na pesquisa desenvolvem suas atividades docentes na Região
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), que é composta dos seguintes municípios: Bertioga,
Cubatão Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente e Peruíbe. Nesta
perspectiva, o contexto das discussões recairá sobre os anos finais do ensino fundamental.
Os anos finais do ensino fundamental têm contornos particulares em relação aos anos
iniciais. Há tensões, nessa fase, que envolvem: o número de professores em cada ano;
a forma como cada um trabalha o componente que ministra; a troca de professores a
cada 50 ou 60 minutos, em um movimento mecânico; o número de alunos por sala;
defasagem idade/série; adolescentes necessitando trabalhar, as avaliações de larga
escala, entre outros, como indicam Gatti, Barreto e André (2011), Fundação Victor
Civita (2012) e Abdalla (2016).
Nessa medida, a discussão estrutura-se na busca por compreender o pensamento dos
professores de Língua Portuguesa e Matemática de escolas dos anos finais do Ensino
Fundamental em relação à escolha pela licenciatura. E, no nosso entender, esses
sujeitos foram escolhidos por serem indivíduos sociais, que se constituem em um
grupo e “[...] criam representações no decurso da comunicação e cooperação”
(MOSCOVICI, 2003, p. 41).

A representação social é, segundo Moscovici (1978, p. 26), “uma modalidade de
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação
entre os indivíduos”. Ao mesmo tempo possui, segundo o autor, uma “[...] função constitutiva da
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realidade, da única realidade que conhecíamos por experiência e na qual a maioria das pessoas se
movimenta” (p. 27). As representações sociais, dentro de uma sociedade, buscam compreender o
homem/sujeito: como age, como pensa, em que acredita, como vê o seu entorno e seus pares. Figura
como um “conjunto dinâmico”, que torna o não familiar em familiar, sendo permeado por
linguagens, imagens e ideias compartilhadas por um grupo (MOSCOVICI, 1978). Nesse sentido, o
presente estudo busca desvelar as representações sociais dos sujeitos em relação à escolha pela
licenciatura. Entendemos que o sujeito tem um papel protagonista no processo de construção de
uma sociedade, não sendo só por ela influenciado, mas também a influência. É um processo
imbricado em que indivíduo e sociedade fazem-se, construindo um sistema de valores, regras e
noções, que se desenvolvem na vida cotidiana por meio das interações sociais.
Os sujeitos da pesquisa são 142 professores da rede pública da região metropolitana da
Baixada Santista, sendo 95 do sexo feminino e 33 do masculino. 54% são casados, 70% são
brancos, 47% estão na faixa etária entre 38 e 49 anos e 47% estão na profissão há mais de 20 anos.
DESENVOLVIMENTO
As discussões e análise dos dados fundamentam-se na Teoria das Representações Sociais
(TRS) (MOSCOVICI, 1978, 2003) e na técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), com o
intuito de compreender as representações destes profissionais sobre a escolha pela licenciatura. A
intenção, então, é, por meio da TRS, revelar o que os sujeitos pensam, sentem, percebem a respeito
das situações que cercam a escolha que fizeram; ou seja, compreender como externam a imagem
que fazem da docência. Por essa razão, a compreensão do significado da escolha pela licenciatura
perpassa o entendimento de que os sujeitos partilham ideias, vivências, conhecimento, que são “[...]
processos de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI,
1978, p. 76).
Há, então, a tentativa de entender como se estruturam e se organizam as representações
sociais dos sujeitos sobre a escolha pela licenciatura; como se traduzem as imagens que os
professores têm em relação a essa escolha e, além disso, como eles se expressam em relação a
escolha que fizeram. Nesse sentido, busca-se desvelar, com base em Abdalla (2008, p.18) como
“sujeito produtor de representações”, impregnado por “[...] uma rede de significados” dá sentido a
um objeto.
A análise dos dados teve como foco as respostas da questão “Qual (ais) razão (ões) levaram
você a fazer uma Licenciatura (pode assinalar mais de uma opção)? Essa questão foi formulada
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trazendo respostas do senso comum. Essa questão faz parte do questionário semiestruturado
utilizado na tese. A intenção é detectar o que está entrelaçado ao pensamento dos sujeitos, e que já é
voz corrente na sociedade. Dessa forma, poderíamos perceber a imagem que esses professores
fazem do mundo do magistério. Assim, haviam as seguintes possibilidades a serem assinaladas
pelos sujeitos como resposta: Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que me
realizaria pessoalmente; Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão útil; Por ser um
curso que permitia desempenhar uma profissão que me deixava com maior tempo livre; Por ser um
curso que permitia desempenhar uma profissão demandava prestígio social; Por ser um curso
tradicional na família; Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão bem remunerada;
Por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na minha área de interesse; Por ser um
curso que me permitia refletir sobre a educação do meu país; Por ser um curso com mensalidade
baixa e queria ter um curso superior; Não tive uma razão, apenas fiz.
As reflexões, em torno dos dados respondidos pelos 142 (cento e quarenta e dois)
professores sobre escolha pela licenciatura, buscam articular o pensamento deles, levando em conta
que: “uma pessoa se informa e se representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma
posição, e em função da posição tomada” (MOSCOVICI, 1978, p. 74). Ao analisar as respostas,
teríamos, como diz Moscovici (2003, p.208): “[...] aqueles modos de pensamentos que a vida
cotidiana sustenta e que são historicamente mantidos por mais ou menos longos períodos [...]”.
A partir das respostas acreditávamos que poderíamos compreender os motivos da escolha
pelo magistério e assim, desvelar o sentido da docência para os sujeitos da pesquisa. Os dados
apurados foram os seguintes: os sujeitos, ao refletirem sobre a questão, centram suas respostas em
dois aspectos: “Por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que me realizaria
pessoalmente”(86%); e “Por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na minha área
de interesse” (81%).
Percebemos que os professores, de um lado, constroem a escolha pela questão pessoal, o que
talvez explique o tempo no magistério da maioria, acima de 40%. E, por outro, observamos,
também, que relatam que a escolha se deu: “Por ser um curso que permitia desempenhar uma
profissão útil” (43%). O que traz ao cenário, mais uma vez, a docência em seu sentido pragmático.
A motivação, assim, está ligada a entenderem que o magistério é uma profissão útil à sociedade.
Mas qual não é?
Outro dado, com percentual acima de 10%, flutua no pensamento desses sujeitos em três
respostas, que se entrelaçam e enfatizam, de novo, a questão social: “Por ser um curso que me
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permitiria refletir sobre educação no meu país” (27%); “Por ser um curso com mensalidade baixa e
queria ter um curso superior” (16%); “Por ser um curso que me permitia desempenhar uma
profissão que me deixava com tempo mais livre”(11%). Há, nesses casos, dois pontos a considerar:
ou seja, ao mesmo tempo, que entendem que é uma profissão que age em prol da sociedade;
também a escolheram por conta de ser um curso que demandava investimento baixo e tempo livre.
São questões, que vão delineando o sentido da docência; embora, veiculem, de forma
preponderante, uma visão idealizada, marcada por discursos sociais que são entrelaçados aos
afetivos.
CONCLUSÕES
Percebe-se que os professores de um lado constroem a escolha pela questão pessoal, o que
talvez explique o tempo no magistério da maioria, acima de 40% e o investimento na própria
formação, pois 39% têm especialização Lato Sensu e destes, 43% cursam programas de mestrado e
doutorado. A Análise dos dados traz ao cenário de um lado, mais uma vez, a docência, como uma
vocação. E de outro, o pensamento desses sujeitos entrelaçam a docência à questão social,
veiculando, de forma preponderante, uma visão idealista da profissão.
Também é possível perceber, por meio das vozes dos sujeitos, que as mesmas estão
impregnadas de conceitos simbólicos, que orientam sua conduta social frente ao exercício da
docência. São discursos que trazem a ideia de uma profissão que postula a elevação do professor
como pessoa útil, que postula melhorar a educação do país. Mas traz também a ideia de um curso,
que por ser de baixo custo, é a possibilidade de ingressar no ensino superior, desvelando uma
mazela: a dificuldade de acessar o nível a Educação superior.
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ANEXO
Questão 8 do questionário: Escolha pela Licenciatura

Fonte: Dados retirados do questionário, elaborado pela autora.

Resumo
Este texto é um recorte da tese de doutorado - Professores de Língua Portuguesa e Matemática da
Região Metropolitana da Baixada Santista: Representações, Políticas Públicas e Docência-. As
discussões e análise dos dados fundamentam-se na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI,
1978) com o intuito de compreender a interdependência e interação que transformam os sujeitos da
pesquisa em um grupo social. A intenção é compreender quais as razões que os levaram a escolher o
curso de licenciatura. A análise partiu das respostas à questão que perguntava sobre o porquê de
escolher cursar uma licenciatura. A questão possibilitava que escolhessem mais de uma alternativa. A
partir das respostas acreditávamos que poderíamos compreender os motivos da escolha pelo magistério
e assim, desvelar o sentido da docência para os sujeitos da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa são 142
professores da rede pública da região metropolitana da Baixada Santista, sendo 95 do sexo feminino e
33 do masculino. 54% são casados, 70% são brancos, 47% estão na faixa etária entre 38 e 49 anos e
47% estão na profissão há mais de 20 anos. Os dados apurados foram os seguintes: 86% escolheram a
licenciatura por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão que os realizariam
pessoalmente; 81% por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na área de interesse;
43% apontaram que a escolha se deu por ser um curso que permitia desempenhar uma profissão útil;
27% por ser um curso que permitia refletir sobre educação do Brasil e 16% por ser um curso com
mensalidade baixa e oportunizava cursar o ensino superior. Percebe-se que os professores constroem a
escolha pela questão pessoal/profissional, o que talvez explique o tempo no magistério da maioria, 47%
estão há mais de 20 na profissão e, o investimento na própria formação, pois 46% têm especialização
Lato Sensu, 12% cursam mestrado e 2% doutorado. A Análise dos dados traz ao cenário de um lado,
mais uma vez, a docência, como uma vocação. E de outro, o pensamento desses sujeitos entrelaçam a
docência à questão social, veiculando, de forma preponderante, uma visão idealista da profissão.
Palavras-chave: docência; representações sociais; língua portuguesa; matemática.
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A IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PROFESSORES EXPERIENTES DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Brenda Martins Xavier – UFRJ

INTRODUÇÃO
Esse trabalho reúne as discussões presentes em uma dissertação em andamento. O objetivo
da pesquisa é analisar como a identidade docente de professores experientes foi constituída ao
longo da carreira e quais experiências se mostraram mais relevantes nesse processo.
Para realizar esse estudo tomo a trajetória de professores experientes que apontam as
influências marcantes em sua identidade. A intenção é que esses docentes, ao compartilharem com
os leitores suas vivências, permitam a identificação de experiências significativas presentes na
construção de suas identidades profissionais.
Dessa forma, a questão proposta pela dissertação é: Quais fatores marcam mais
profundamente a identidade profissional de docentes experientes da rede municipal do Rio de
Janeiro?
METODOLOGIA
Levemente inspirado por Nascimento (2006) em sua tese de doutorado, este trabalho utiliza
entrevistas semiestruturadas para reunir as narrativas dos professores experientes. As perguntas
selecionadas são mais amplas e foram construídas para que o entrevistado pudesse responder de um
modo menos direcionado. Essa escolha se deu a partir da ideia de que a cultura de grupo é melhor
abordada em perguntas amplas que geram contextos e narrativas Vogt, Gardner e Haeffele (2012).
Os autores alertam que as memórias do entrevistado nem sempre refletem a realidade,
respeitando essa ressalva, não haverá durante a pesquisa uma busca por uma verdade
fundamental das identidades docentes. Aceitarei as respostas e as verdades enquanto
perspectivas dos entrevistados (PORTELLI apud NASCIMENTO 2006).

A entrevista contou com um roteiro com vinte perguntas principais, auxiliadas por algumas
perguntas de apoio a fim de estimular a fala dos participantes acerca do que é intencionado
conhecer. Nos primeiros contatos com o campo foi possível perceber que os objetivos das perguntas
estavam sendo alcançados.
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Escolha dos sujeitos da pesquisa
A pesquisa tem como seus sujeitos professores experientes da rede municipal do Rio de
Janeiro.
Em 2012, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) criou a Escola
de Formação Paulo Freire, voltada para a valorização e capacitação dos professores e demais
servidores da rede, ofertando formação continuada em diversas áreas.
No final de 2018, tive a oportunidade de participar de um encontro com professores da rede
municipal de ensino que participaram como formadores em um conjunto de ações formativas
realizado pela Escola de Formação Paulo Freire (EPF). Esses indivíduos foram responsáveis pelo
desenvolvimento de oficinas ao longo do ano para professores em serviço que estavam em processo
de inserção profissional.
Os professores que entrevistei foram selecionados para a pesquisa devido a participação
nessa iniciativa de formação a convite da Escola Paulo Freire. Todos foram indicados pela escola
ou pela Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Em sua maioria, os formadores já
lecionavam há mais de 10 anos na rede municipal e/ou em outras redes.
Na metade de 2019 enviei um questionário a quinze professores que haviam participado do
encontro citado e obtive retorno de apenas quatro. Esses quatro foram convidados a participar da
entrevista e três aceitaram.
A professora que não cedeu a entrevista leciona Educação Física há 34 anos no primeiro
segmento do ensino fundamental e já ocupou algum cargo de gestão em sua escola.
Os professores entrevistados se dividem em três diferentes disciplinas: História, Português e
Matemática. A professora de História possuía o maior tempo de experiência entre os três, possuindo
25 anos de sala de aula em duas matrículas no ensino fundamental II e possuía experiência
enquanto regente de turma de projeto. A professora de Português também atuava em turmas de
projeto e no segundo segmento, porém possuía 12 anos de experiência e é a única entrevistada com
pós-graduação stricto sensu, tendo cursado um Mestrado. O professor de Matemática fecha o
quadro de sujeitos com 10 anos de experiência, também no segundo segmento do ensino
fundamental e atuando diretamente com a formação de professores junto à SME. Todos os sujeitos
disseram estar satisfeitos com a profissão.
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ABORDAGEM TEÓRICA
Identidade e Identidade Profissional
Assumo por identidade, uma junção de três definições. A primeira é a definição taxativa e
direta de Dubar (1997, p.13): “A identidade é um produto de sucessivas socializações”. A outra é a
de Stuart Hall (1991, p.16): “A identidade é um processo, a identidade é dividida. A identidade não
é um ponto fixo, mas sim um ponto ambivalente. A identidade também é a relação do Outro com o
sujeito”. Próxima dessa definição de identidade relacional proposta por Hall, Fichte (2000) afirma
que o indivíduo existe como parte integrante do corpus (ou seja, divide sua constituição com aquilo
que forma os outros também) enquanto só se afirma autoconsciente pelas diferenças que encontra
perante seus semelhantes.
Através dessas três definições, pode-se perceber que essa identidade, ou melhor, identidades
são construídas pela relação dialógica com o Outro (Fichte, 2000), constituído pelo ambiente
cultural e socioeconômico e apropriado pelo sujeito, ideia qual Bourdieu também utiliza para
formar o conceito de habitus (1983). Berger e Luckmann (1966) dividem o modo com que este
processo se evidencia e marca a trajetória em dois momentos: na socialização primária e na
socialização secundária. Tal ideia é presente na constituição do habitus bourdieusiano: o autor
divide os momentos de apropriação cultural e comportamental de modo semelhante aos momentos
primários e secundários apresentados. Bourdieu (1983, p.65) define o habitus como:
[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de
apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...]

A primeira socialização ocorre no seio familiar, durante a fase que antecede a escola da
infância. A criança vivencia a primeira experiência social com seus responsáveis e adquire a ciência
do funcionamento daquela comunidade, juntando aos poucos o conhecimento das regras de
convivência. Além disso, a criança também desenvolve expressões comportamentais com base na
observação daqueles ao seu redor e na experimentação, aprendendo, por exemplo, a como pedir
licença, dizer “por favor”, utilizar os talheres, etc. Tal como na socialização primária, na
perspectiva de Bourdieu o sujeito ao nascer se insere em uma família que configura o habitus
familiar; a partir do qual suas preferências e percepções de realidade irão se delinear.
Posteriormente, este indivíduo terá o seu habitus primário confrontado por novas experiências
sociais.
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A socialização secundária, ou habitus secundário, não é limitada apenas a um período ou
ocorrência, sendo caracterizada por quaisquer experiências relacionais fora do meio familiar em que
o indivíduo toma parte. Para a criança, é comum que esta ocorra ao ingressar na escola, onde
interage com uma multiplicidade de sujeitos desconhecidos e aprende a lidar com regras
concernentes àqueles espaços e tempo que podem lhe ser estranhas. Todavia, também irá acontecer
em igrejas, associações, clubes, cursos extraescolares, meio profissional, etc. Essa dinâmica de
segundas socializações é, para Bourdieu, um fator importante na constituição do que é o sujeito.
É importante ressaltar que, para os autores, a socialização secundária não se trata da
socialização primária repetida. A definição dada por eles para tais momentos de
inserção é “interiorização de submundos institucionais especializados” e “aquisição de
saberes específicos e de papéis direta ou indiretamente enraizados na divisão do
trabalho” (BERGER & LUCKMANN, 1966, p.189).

O meio profissional também é um espaço para essas socializações e aquisições de culturas
estratificadas, onde confronta-se mais uma vez uma passagem social da juventude para a idade
adulta. Para o professor essa troca se dá de forma mais constante e ampla, principalmente por haver
um Outro (Fichte 2000) múltiplo diretamente dialogando com o professor. Sabendo das
peculiaridades do trabalho docente Tardif e Lessard (2005, p. 55) definem a escola como um
organismo vivo e mutante:
[...] um espaço socio organizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados entre si
por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, abrigando tensões,
negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos circunstanciais ou profundos de
suas relações.

O trabalho de quem leciona ultrapassa a esfera estritamente profissional característica a
outros ofícios por ser fundamentalmente construído junto a essa troca de humanidades.
Compreende-se a relevância da formação, manutenção ou alteração da identidade profissional ao
entender o emprego como um fator determinante naquilo que constitui o ser humano como membro
de uma sociedade.
O professor experiente
Huberman (2000, p.43) define como professor experiente aquele que está na fase da
serenidade, o momento em que o professor enquanto profissional tem a sua identidade mais
definida. Para Dewey (1978, p.17) a experiência não se baseia somente em anos de carreira, mas
também é “[...] o processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe
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percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de
nossas experiências futuras.”.
Dewey (1978) declara que a reflexão sobre as práticas e suas alterações ou apropriações
constituem a real experiência. Tal conceito remete ao conceito de saber experiencial de Tardiff
(1991), no qual a construção dos recursos da docência é através de uma prática, que geralmente
aumenta com os anos.
Esses saberes podem ser notados em técnicas popularizadas como truques ou mesmo como
um traço de um dos objetivos específicos desse estudo: a “personalidade profissional” (TARDIF,
1991). A interação social e a reflexão sobre tais contribui para o engrandecimento desse leque de
saberes da experiência do professor.
Ainda no eixo do saber docente, Tardif (2002) propõe que os saberes da experiência
constituem um habitus docente. Logo, pode-se imaginar que a cultura docente adquirida hoje
poderá ser propagada na cultura docente futura, já que através da formação ou de trocas informais o
professor passa suas perspectivas da categoria docente. Tardiff e Lessard (2005) caracterizam a
escola como um órgão vivo de múltiplas socializações e o professor experiente não só já passou por
muitas referências, como também é influência em tantas outras na comunidade escolar.
CONCLUSÃO
O que se pode notar ao longo do trabalho é que as perspectivas dos professores afetam suas
práticas e trocas sociais com os alunos e/ou com os pares. Sendo assim, diferentes formas de
socialização devem ser estimuladas em ambiente escolar, seja entre alunos, alunos e professores ou
professores e seus pares. De tal modo, a troca entre diferentes habitus contribuirá para a geração de
novas práticas, perspectivas e trocas na cultura docente.
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Resumo
Esse trabalho apresenta parte de uma dissertação de mestrado acadêmico em desenvolvimento que
deseja identificar e analisar os fatores que marcam as vivências dos docentes experientes da rede
municipal do Rio de Janeiro. Apresento aqui a literatura utilizada para embasamento teórico. Os
sujeitos de pesquisa são docentes que participaram como mentores em um programa de formação de
professores iniciantes em um projeto da Secretaria Municipal de Educação; escolhidos por terem boas
práticas. Tais sujeitos lecionam português, matemática, história e educação física no ensino fundamental
e possuem o mínimo de 12 anos de experiência. A pesquisa incluiu em seu desenvolvimento entrevistas
semiestruturadas que buscaram identificar como é a vivência escolar dos sujeitos e o que marca suas
práticas pedagógicas. Os docentes também responderam a um breve questionário no qual todos se
manifestaram satisfeitos com a profissão. Diante da precarização profissional e de tantas demandas
adentrando a escola, os professores se apoiam muitas vezes em motivações pessoais para conseguirem
continuar trabalhando. Deseja-se analisar a relação dessas motivações com a realidade do trabalho
como uma possível base de determinadas práticas docentes. Apresento aqui pequenas reflexões acerca
do aporte teórico que circunda a temática da dissertação. Parto da ótica de Dewey (1978) e Huberman
(2000) sobre a experiência e utilizo uma ótica sociológica de que as interações são construtoras e
modificadoras de identidade (Ficht (2000), Hall (1991), Berger e Luckmann (1966) e Bourdieu (1983).
Outro conceito utilizado é o dos saberes da experiência de Tardif (1991) que merecem destaque por
constituírem a prática dos professores que participaram das entrevistas.
Palavras-chave: Identidade Docente; Identidade Profissional; Professores Experientes; Professores
Veteranos.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que o trabalho dos profissionais da educação vem sendo amplamente discutido nas
academias e comunidades científicas. As formações destinadas aos educadores no decorrer de sua
trajetória profissional, são alvos de investigações e, muitas vezes, são taxadas como insuficientes ou
mesmo distantes das práticas escolares, e deste modo, são objetos constantes de análise.
Neste contexto de discussão e estudo sobre a formação de professores, surge a terminologia
Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) concebida por Imbernón (2000) como um processo
contínuo que se inicia na experiência escolar e prossegue ao longo da vida do professor, indo além
dos momentos específicos de formação.
Destaca-se que no estado do Paraná forma-se professores em nível médio por meio do curso
de Formação de Docentes. Esse curso está presente em vários municípios do estado do Paraná e
prepara os estudantes para serem professores de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. O curso tem a duração de 4 anos e no seu currículo há a disciplina de Prática de
Formação, realizada no período contrário das aulas regulares com carga horária de 5 horas/aula por
semana. Ela está presente nos quatro anos do curso.
Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa em andamento é identificar de que forma a
disciplina de Prática de Formação colabora com o desenvolvimento profissional de estudantes
egressos do curso de Formação de Docentes. Para responder a este objetivo, partiu-se de uma
revisão de literatura e análise da documentação orientadora do curso de Formação de Docentes.
Após, questionários foram respondidos por treze estudantes egressos de uma escola da região
metropolitana de Curitiba (capital do estado do Paraná) que oferta essa modalidade de ensino e
desejam seguir a carreira docente. Em sequência e para dar continuidade ao estudo, serão realizadas
entrevistas semiestruturadas com esses estudantes buscando aprofundar as contribuições/
fragilidades da disciplina para o seu desenvolvimento profissional.
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Para uma melhor problematização, dividiu-se esse texto em três partes. A primeira parte
contextualiza a terminologia desenvolvimento profissional docente no campo científico. A segunda
parte apresenta uma breve explanação sobre o curso de Formação de Docentes e sobre a disciplina
de Prática de Formação. A terceira parte mostra os encaminhamentos metodológicos e os resultados
parciais da pesquisa. Por fim, encerra-se com as conclusões parciais do estudo.
CONTEXTUALIZANDO A TERMINOLOGIA “DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DOCENTE”
Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma
ação contínua de indagação, de formulação de questões e procura de soluções. O autor acredita que
esta terminologia vem sofrendo algumas alterações ao longo dos anos, motivada pela evolução da
compreensão de como acontece e se produzem os processos de aprender e ensinar.
O Desenvolvimento Profissional Docente acontece em longo prazo e integra diferentes tipos
de oportunidades e experiências vivenciadas pelos professores, de forma a promover o seu
crescimento e o seu desenvolvimento profissional. Marcelo (2009, p. 11) conceitua
desenvolvimento profissional como “um processo que se vai construindo à medida que os docentes
ganham experiência, sabedoria e consciência profissional.”
Neste sentido, pode-se afirmar que Desenvolvimento Profissional Docente abrange um
conjunto de processos vividos pelo professor, decorrente do plano institucional, não formal e do
trabalho. O curso de Formação de Docentes de nível médio é um canal para contribuir com o
desenvolvimento profissional dos futuros e atuais docentes que participam desta modalidade de
ensino.
Marcelo (1999, p. 27) afirma que a formação de professores “deverá levar a uma aquisição
(no caso de professores em formação) ou a um aperfeiçoamento ou enriquecimento da competência
profissional dos docentes implicados nas tarefas de formação.” O autor descreve sete princípios da
formação de professores, são eles: 1 - a compreensão da formação de professores como um
processo contínuo, 2 - a necessidade de integrar a formação de professores em processos de
mudança, inovação e desenvolvimento curricular, 3 - a necessidade de ligar os processos formativos
de professores com o desenvolvimento organizacional da escola, 4 – a necessária articulação entre
os conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores, 5a necessidade da teórica-prática na formação de professores, 6 – a congruência entre o
conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como esse
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conhecimento se transmite e, por último, 7 – o princípio da individualização, entendendo que cada
professor é único e a formação deve responder as necessidades e expectativas dos professores.
Nessa direção, a formação de professores deve ser um dos meios para o Desenvolvimento
Profissional Docente e, para isso, precisa ser efetivada com responsabilidade, pois, segundo Nóvoa
(1997, p. 9), “não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem
uma adequada formação de professores”. Nesse sentido, a formação de professores deve respeitar a
individualidade e a trajetória (de vida e profissional) dos docentes e proporcionando, sempre que
possível, a reflexão sobre a prática.
Assim, a efetivação de uma disciplina de Prática de Formação com o compromisso de
desenvolver profissionalmente os futuros/presentes docentes deve “reconhecer que os professores
podem ser verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e gerir ensino e aprendizagem, além de
intervir nos complexos sistemas que constituem a estrutura social e profissional” (IMBERNÓN,
2000, p.46).
O CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES E A DISCIPLINA DE PRÁTICA DE FORMAÇÃO
O estado do Paraná oferta em várias de suas escolas estaduais o Curso de Formação de
Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal,
em nível Médio para os estudantes que desejam ser professores. O curso é integrado ao Ensino
Médio com duração de quatro anos. O estado conta com 147 escolas que ofertam esse curso. Após a
conclusão do curso de Formação de Docentes, o estudante sai habilitado para atuar como professor
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O Curso tem a carga horária de 30 aulas semanais e segue a Matriz Curricular implementada
no ano de 2015 que contempla as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, Parte
Diversificada e Formação Específica. O Caderno de Orientações Curriculares do Curso de
Formação de Docentes (PARANÁ, 2014), apresenta as disciplinas da parte da Formação Especifica
bem como os conteúdos estruturantes e básicos, sugestões de abordagens metodológicas e critérios
de avaliação.
Integrando a parte da Formação Específica, aparece a disciplina de Prática de Formação,
também conhecida por muitos professores e estudantes como a disciplina de Estágio. A Prática de
Formação é realizada no período contrário das aulas regulares em uma carga horária de 5 horas/aula
por semana. Nos quatro anos do curso essa disciplina está presente. No primeiro ano os conteúdos
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que permeiam a disciplina voltam-se aos sentidos e significados do trabalho do professor/educador.
No segundo ano do curso, os conteúdos da Prática de Formação discutem as diversidades, as
pluralidades e as desigualdades na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
No terceiro ano a disciplina reflete sobre a infância e a educação. Sugere que os estudantes façam
observações em unidades de educação infantil bem como a prática da docência. No quarto ano, a
proposta da disciplina é problematizar a ação docente, as práticas pedagógicas e a formulação
didática da Educação Infantil e nos Anos Iniciais. Os discentes também devem fazer observação e
prática de docência em turmas de 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental (PARANÁ, 2014).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS PRELIMINARES
Para realizar um estudo sobre as contribuições da disciplina de Prática de Formação para o
Desenvolvimento Profissional Docente de estudantes egressos do curso de Formação de Docentes,
utiliza-se do método qualitativo de pesquisa. De acordo com Chizzotti (2003) a pesquisa qualitativa
busca encontrar sentido para o fenômeno estudado, bem como interpretar os significados que as
pessoas dão a ele.
Os procedimentos metodológicos idealizados foram estruturados em três etapas: a primeira
etapa (já percorrida) partiu do viés metodológico de uma revisão de literatura, conceituando a
terminologia Desenvolvimento Profissional Docente e apresentando a proposta da disciplina de
Prática de Formação do curso de Formação de Docentes em nível Médio. Na segunda etapa (já
percorrida também), através de questionários, buscou-se coletar particularidades do perfil
profissional de estudantes egressos de uma escola da região metropolitana de Curitiba que oferta
essa modalidade de ensino. Na terceira etapa trabalhar-se-á com entrevistas semiestruturadas,
buscando verificar de que forma as atividades realizadas na disciplina de Práticas de Formação
contribuíram ou não para a ação profissional desses estudantes egressos.
Após a revisão de literatura e análise dos documentos que norteiam o curso, buscou-se
encontrar estudantes que frequentaram o curso de Formação de Docentes na escola pesquisada e
optaram em dar continuidade na carreira docente. Treze estudantes demonstraram interesse em
colaborar com o estudo. Para isso, utilizou-se de um questionário com a intenção de conhecer mais
os entrevistados e a sua realidade profissional (Quadro 1). Segundo Marcelo (1999), a formação de
professores não pode estar voltada apenas ao viés de ensinar a ensinar, sendo também importante a
autodescoberta pessoal, ou seja, tomar consciência de si próprio.
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Como observado, todos os estudantes entrevistados optaram em dar continuidade na sua
vida profissional por meio de um curso superior na área da educação. O curso mais escolhido foi a
Pedagogia, sendo que apenas dois egressos escolheram o curso de Filosofia e de Geografia. Grande
parte dos egressos trabalha na área da educação, principalmente em escolas de Educação Infantil da
rede pública e privada. Apareceram vários tipos de vínculos empregatícios como, por exemplo:
estágio, concurso público, celetista, entre outros.
No questionário foi solicitado para que os egressos sinalizassem, três atividades vivenciadas
nas aulas da disciplina de Prática de Formação que mais contribuíram para o seu Desenvolvimento
Profissional Docente. Após o levantamento das respostas, agrupou-se por categorias a partir das
semelhanças das atividades relatadas (Gráfico 1).
Verificou-se que todas as atividades vivenciadas na prática foram sinalizadas pelos
estudantes como as mais significativas para o seu desenvolvimento profissional docente. Como é o
caso das atividades em escolas e CMEIs e a prática docente (regência). Em contrapartida, as
atividades teóricas e de pesquisa foram pouco citadas.
Contudo, destaca-se que as atividades teóricas também são fundamentais para o
Desenvolvimento Profissional Docente. Saviani (2008) faz uma crítica alertando sobre a dicotomia
entre teoria e prática. Segundo o autor, a teoria não existe sem a prática e a prática sem a teoria se
torna um ativismo. Assim é importante que as atividades relacionadas ao desenvolvimento
profissional docente superem essa fragmentação entre teoria e prática e alcancem voos mais altos,
considerando as necessidades formativas dos professores em todos os aspectos.
De acordo com Imbernón (2000), acredita-se que a formação de professores deve estimular
uma constante reflexão docente, uma análise da prática educativa. Para o autor a formação precisa
ter como base uma reflexão dos sujeitos sobre a sua prática, realizando um constante processo de
autoavaliação.
CONCLUSÕES
Percebe-se que a terminologia de Desenvolvimento Profissional Docente vem quebrar com a
justaposição entre formação inicial e continuada, acreditando que o professor se desenvolve no
decorrer de sua trajetória de vida sendo influenciado pelas suas vivências, experiências,
participação em cursos, reflexões sobre a prática, etc.
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Verificou-se que a disciplina de Prática de Formação é fundamental para o curso de
Formação de Docentes, oportunizando aos estudantes a vivência prática tão importante para o
desenvolvimento profissional. Nas análises preliminares observou-se o interesse dos egressos em
continuar a sua carreira docente frequentando o ensino superior e trabalhando na área educacional.
Verificou-se também que as atividades práticas são as mais destacadas pelos egressos como
relevantes em seu desenvolvimento profissional.
Ao sistematizar todos esses elementos, espera-se contribuir para o delineamento de novas
pesquisas relacionadas ao Desenvolvimento Profissional Docente, apontando as estratégias
metodológicas que mais contribuem para a formação dos futuros professores.
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ANEXOS
Quadro 1. Perfil Dos Estudantes Egressos
Estudante

Sexo

Idade

Ano de
conclusão
do Curso

Frequenta/ou
o Ensino
Superior

Curso

Trabalha no momento? Em que?

A

F

22

2015

Sim

Pedagogia

Sim – Professora de ed. infantil em
escola paticular

B

M

21

2016

Sim

Pedagogia

Sim – Secretário de formação em partido
político

C

F

29

2018

Sim

Pedagogia

Sim – Estágio na ed. infantil em escola
particular

D

F

38

2018

Sim

Pedagogia

Sim – professora da ed. infantil em
CMEI.

E

F

25

2018

Sim

Pedagogia

Auxiliar de turma de ed. Infantil em
escola pública.

F

F

20

2017

Sim

Pedagogia

Empresa de cobrança de crédito

G

M

22

2016

Sim

Pedagogia

Estágio em turmas da EJA e trabalho
com telemarting

H

F

20

2017

Sim

Pedagogia

Não

I

M

21

2016

Sim

Pedagogia

Sim – Professora da ed. infantil em
CMEI

J

F

37

2015

Sim

Pedagogia

K
L
M

F
F
M

23
22
20

2014
2018
2018

Sim
Sim
Sim

Sim – Professora da ed. infantil em
CMEI
Educadora Social
Não
Não

Pedagogia
Filosofia
Geografia
Fonte: As autoras (2019).

Gráfico 1. Atividades que mais Contribuiram para o seu Desenvolvimento Profissional Docente

Fonte: As autoras (2019)

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

104

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Resumo
O presente estudo denominado como: “As contribuições da disciplina de Prática de Formação para o
Desenvolvimento Profissional Docente dos estudantes egressos do curso de Formação de Docentes
em nível médio”, descreve resultados parciais de uma pesquisa em andamento realizada com estudantes
egressos do curso de Formação de Docentes em nível Médio. O seu objetivo geral é identificar de que
forma essa disciplina colabora com o Desenvolvimento Profissional Docente desses estudantes que
frequentaram, nos últimos anos, o curso de Formação de Docentes. Partindo, inicialmente, do viés
metodológico de uma revisão de literatura, buscou-se conceituar a terminologia Desenvolvimento
Profissional Docente (DPD) e apresentar a proposta da disciplina de Prática de Formação do curso em
nível Médio de Formação de Docentes. Após, treze estudantes egressos desse curso responderam
questionários previamente elaborados. Todos eles estudaram em uma escola da região metropolitana de
Curitiba (capital do estado do Paraná) e seguem a carreira docente. Para dar continuidade ao estudo,
serão realizadas entrevistas semiestruturadas com esses estudantes egressos buscando aprofundar as
contribuições/fragilidades da disciplina para o seu desenvolvimento profissional. Para conceituar a
terminologia Desenvolvimento Profissional Docente apoiou-se em Marcelo (1999, 2009), Imbernón
(2000) e Nóvoa (1997). Para analisar a proposta da disciplina de Prática de Formação apoiou-se em
documentos norteadores da SEED-PR e no currículo da disciplina. Dentre os resultados parciais,
conclui-se que a disciplina de Prática de Formação é fundamental para o curso de Formação de
Docentes, possibilitando aos estudantes a vivência prática tão importante para o desenvolvimento
profissional.
Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional Docente. Formação de Docentes. Prática de
Formação. Estudantes egressos. Nível Médio.
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CONVIVÊNCIA ENTRE DOCENTES NA ESCOLA
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AS PROFISSIONALIDADES E OS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE DOCENTES NA
ESCOLA
Ana Beatriz Siqueira Moraes – FAE/UFMG

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta a pesquisa em realização que visa compreender como um grupo de
professores percebe a relação entre o desenvolvimento das profissionalidades docentes e os espaços
de convivência, formais e informais, com seus pares na escola. Para o estudo, entende-se, entre
outros, como espaços formais, a reunião de professores, o conselho escolar e o colegiado escolar. E
como espaços informais, a sala dos professores, o pátio do recreio, os corredores da escola. O grupo
de professores a ser pesquisado leciona nos anos finais do ensino fundamental em uma escola da
rede estadual da cidade de Belo Horizonte. O pressuposto do estudo é que esses espaços são
ambientes potentes de formação do profissional, que no encontro com seus pares, em reflexão sobre
a escola e sobre os processos de ensino, adquire saberes (TARDIF, 2014; GAUTHIER ET AL,
2013; FULLAN e HARGREAVES, 2000). A pesquisa se justifica por almejar contribuir para a
discussão sobre a formação docente e, mais especificamente, por valorizar os saberes docentes e as
possibilidades de aprendizado entre pares.
Ainda com o objetivo de justificar a pesquisa, se faz adequado retomar brevemente a minha
trajetória, que é o que me leva ao presente problema de pesquisa e às suas decorrências. Nos
primeiros anos da minha trajetória docente estive envolvida com diversas organizações não
escolares voltadas para crianças e jovens economicamente desfavorecidos, principalmente na
função de professora de artes, mas também, em algumas oportunidades, na função de gestora. Essas
instituições têm em comum estarem, muitas vezes, relacionadas a movimentos sociais e terem como
orientação a educação popular a partir da ótica da promoção da postura crítica, da autonomia, da
emancipação e da participação ativa de todos os sujeitos envolvidos. Devido a essa característica
pude vivenciar nesses espaços um cotidiano educativo que prezava pela construção colaborativa das
reflexões, dos direcionamentos e das resoluções de problemas. Com isso, pude perceber a
contribuição desses processos (que sempre se davam no encontro com os outros sujeitos
participantes da prática educativa) na minha constituição enquanto professora e, portanto, nos meus
processos de ensino.
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Atualmente, estou na função de professora regente de aulas do componente curricular Arte
em uma escola estadual. Na escola formal, de maneira diferente das organizações não escolares, a
colaboração é regida por uma legislação que orienta para a gestão democrática. O encontro entre os
pares acontece de modos e em espaços e tempos distintos, mas também oferecem oportunidades de
aprendizagem.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O conceito de profissionalidade docente possibilita refletir sobre a formação docente a partir
da complexidade que a envolve. Destaca-se nessa abordagem a importância de se compreender a
formação do professor para além da trajetória acadêmica, englobando também a trajetória pessoal e
profissional. Nesse sentido, a profissionalidade docente afeta e é afetada pelo contexto de trabalho
(SACRISTÁN, 1995; TARDIF, 2014; GAUTHIER ET AL, 2006; NÓVOA, 2009). Daí a
importância da utilização desse conceito nesta pesquisa, que pretende compreender a formação do
professor no seu ambiente de trabalho.
O conceito de “profissionalidade” é definido por Sacristán (1995, p.65) como “a
afirmação do que é específico na acção docente, isto é o conjunto de comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser
professor”. Para a discussão do conceito de profissionalidade docente ao longo da
pesquisa serão utilizados como referências principais, os estudos de Sacristán (1995);
Tardif (2014); Gauthier et al, (2006) e Nóvoa (2009).

Pensar o conceito de profissionalidade docente significa refletir sobre o que caracteriza sua
atividade, sobre os saberes que constroem essa profissão e sobre o agir docente em seu contexto de
trabalho. Desta maneira, os estudos sobre os saberes docentes estão integrados ao conceito de
profissionalidade docente, daí a necessidade de inseri-los na presente pesquisa. Para o
desenvolvimento sobre o tema serão utilizados como referências principais os autores Tardif (2014)
e Gauthier et al. (2013). Tardif (2014, p.11-16) esclarece que o saber docente deve ser relacionado
com os condicionantes e com o contexto de trabalho específico dos professores. Assim, para
compreender a natureza do saber docente é preciso situa-lo na interface entre o individual e o social,
de modo que a compreensão do saber dos professores depende tanto das condições concretas do
trabalho, quanto da personalidade e da experiência profissional dos professores. Quanto às fontes
dos saberes docentes, Tardif (2014, p.18-19) esclarece que são provenientes de fontes variadas.
Algumas dessas fontes são a família do professor, a escola que o formou, a universidade, a
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formação continuada e os pares. Dessa maneira, o saber dos professores é adquirido no contexto de
uma história de vida e de uma carreira profissional.
A escola, como instituição social, é composta por espaços de convivência docente, alguns
formais outros informais. Nesse estudo, os espaços formais são compreendidos como aqueles
instituídos pela escola com fins específicos, como a reunião de professores, o conselho de classe e o
colegiado escolar. Os espaços informais, por sua vez, são compreendidos como aqueles espaços em
que os professores se reúnem sem uma finalidade específica a priori, como a sala dos professores, o
pátio da escola ou os corredores.
Os autores Fullan e Hargreaves (2000) discutem sobre dois tipos de cultura escolar, a
individualista e a cooperativa e sobre as diferentes implicações que essas culturas têm para o
aperfeiçoamento da profissão do docente. Eles explicam que as culturas cooperativas possibilitam
que as pessoas aprendam umas com as outras, identifiquem preocupações comuns e trabalhem em
conjunto na solução dos problemas. O autor Mórtola (2011, p.207) explica que o trabalho docente
se realiza em um contexto (institucional, organizacional e cultural) que muitas vezes determina que
os professores fiquem distantes entre si. No entanto, mesmo nas interações fragmentadas e não
sistematizadas como parte do trabalho é possível construir aprendizagens.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto ao tratamento metodológico, o estudo está sob a perspectiva da pesquisa qualitativa,
fundamentado na metodologia da pesquisa narrativa, dialogando com autores como Clandinin e
Connelly (1995, 2015), Bolívar (2002) e Suárez (2017).
A presente pesquisa busca coletar os seguintes dados narrativos: as percepções de um grupo
de professores sobre a relação entre o desenvolvimento das profissionalidades docentes e os espaços
de convivência, formais e informais, com seus pares na escola. A seleção dos participantes será feita
tomando-se como local de referência uma determinada escola da rede estadual da cidade de Belo
Horizonte. Dessa escola serão convidados a participar todos os professores que nela atuam no turno
da manhã, o que corresponde aos professores dos anos finais do ensino fundamental. A escola que
será o local em que estarão reunidos os sujeitos da coleta dos dados é a que atualmente sou
professora regente de aulas. A opção por essa escola levou em consideração dois aspectos
principais: a dinâmica da escola ser do meu conhecimento (o que contribuirá para o exercício de
interpretação dos relatos dos professores) e a existência na instituição de espaços de convivência
docente formalmente instituídos.
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O instrumento para coleta de dados foi inspirado na “Documentação Narrativa de
Experiências Pedagógicas” descrito pelo autor Daniel Suárez (2017). Trata-se de um dispositivo de
pesquisa e de formação docente entre pares. Será proposta a confecção de diferentes versões
escritas de um relato de experiência pedagógica. De acordo com o autor, o processo é um
dispositivo de pesquisa e de formação docente entre pares e tem como objetivo gerar condições para
que os professores reconheçam, narrem e disponibilizem publicamente os conhecimentos
pedagógicos construídos por eles ao longo de suas jornadas profissionais (Suárez, 2017, p. 198). O
autor denomina esse processo de “documentação narrativa de experiências pedagógicas”. Em seu
texto, Suaréz (2017) descreve as etapas a serem realizadas para o desenvolvimento do processo, a
saber: “identificar e selecionar”; “escrever e re-escrever”; “editar: ler, comentar e conversar”;
“publicar” e “circular”.
Para a coleta dos dados o processo de “Documentação Narrativa de Experiências
Pedagógicas”, descrito por Suárez (2017), foi adaptado de acordo com os objetivos da pesquisa e
com as possibilidades oferecidas pela escola onde estarão reunidos os sujeitos da investigação. A
coleta de dados acontecerá em duas fases. A fase 01 acontecerá junto aos professores da escola que
aceitarem participar da pesquisa. Ela acontecerá em dois encontros realizados na escola, em horário
voltado para atividade extraclasse e terão a duração de 1 hora e 30 minutos cada. A proposição para
a escrita dos relatos de experiência será a seguinte: “conte suas histórias, de socialização com outros
professores na escola, em que você tenha adquirido saberes sobre a docência”. Será proposta a
confecção de três diferentes versões escritas desse relato de experiência pedagógica. A indicação é
que a possível reescrita de cada versão do relato seja detonada a partir do compartilhamento do 0
6
relato com os pares. Esse compartilhamento ocorrerá em grupo de três, em que os docentes poderão
fazer perguntas, sugestões e comentários.
Para a fase 02 da coleta de dados serão convidados três dos docentes participantes da fase 01
para prosseguir elaborando por escrito outros relatos de experiência de modo a aprofundar os dados
coletados na fase 01. A sequência e o formato das atividades propostas para esse grupo serão as
mesmas que as da fase 01 e acontecerão em outros dois encontros em espaço e horário a combinar
com os professores. O critério para a escolha dos três docentes convidados será terem diferentes
tempos de docência: menor tempo, tempo médio e maior tempo.
Para realizar o tratamento dos dados coletados iremos nos pautar em Bolívar (2002). O autor
distingue em seu texto dois tipos diferentes de pesquisa narrativa. A “análise paradigmática dos
dados narrativos” e a “análise narrativa propriamente dita” (Bolívar, 2002, p.13). Para a realização
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da pesquisa iremos nos embasar na descrição feita por Bolívar (2012, p.13) do segundo tipo de
pesquisa narrativa. De acordo com o autor cada um deles tem formas distintas de gerar
conhecimento em educação, sendo ambos legítimos. No primeiro tipo busca-se encontrar nos dados
narrativos elementos comuns a fim de criar categorias a fim de chegar a determinadas
generalizações. No segundo tipo, de maneira diferente, busca-se nos dados narrativos elementos
singulares de modo a configurar uma história, uma narrativa. Assim, na “análise narrativa
propriamente dita”, de acordo com Bolívar (2012, p.13), o investigador tem a tarefa de desenvolver
uma “intriga narrativa” que interprete, unifique e dê significado aos dados, sem manipular a voz
dos participantes. Ao resultado desta ação, Bolívar dá o nome de “informe narrativo” (2012, p.15).
Bolívar (2012, p.17) explica que os relatos dos professores são circunscritos pelo contexto social.
Desta forma, na pesquisa narrativa é necessário mesclar os sentidos atribuídos pelos sujeitos a um
contexto que atribua significados à realidade vivida por eles. A partir do exposto, pretende-se
realizar um tratamento dos dados que situe os relatos de experiências dos professores no contexto
de onde provêm, por meio de um “informe narrativo” coerente criado por mim. Para tanto,
pretende-se elaborar uma narração que interprete os relatos dos professores situados no contexto
social e político de trabalho docente no âmbito macro (secretaria de educação do estado de Minas 0
7
Gerais) e no âmbito micro (o contexto escolar a que os docentes fazem referência em seus relatos
de
experiência).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa encontra-se em realização e até o momento a coleta dos dados não foi
concretizada. Os estudos teóricos da área da didática e da área da pesquisa narrativa possibilitaram
levantar algumas hipóteses sobre nosso problema de pesquisa: como um grupo de professores
percebe a relação entre o desenvolvimento das profissionalidades docentes e os espaços de
convivência, formais e informais, com seus pares na escola. Os estudos, ainda preliminares,
sugerem que os professores percebem a socialização com seus pares como uma oportunidade de
desenvolvimento de aspectos da profissão docente. Sugerem também que, dado o contexto de
trabalho, que muitas vezes isola o professor do contato com os pares, esse desenvolvimento se dá,
principalmente, nas interações não sistematizadas.
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CONCLUSÕES
Para as considerações finais afirma-se o intuito da pesquisa de se considerar os professores
enquanto sujeitos do conhecimento a ser produzido e não meramente enquanto objetos de pesquisa.
Diante disso, Tardif (2014) considera importante que as pesquisas levem em consideração as
subjetividades dos professores e esclarece que essa perspectiva propõe uma mudança radical na
concepção de pesquisa da ciência da educação. Em comunhão ao explicitado por Tardif (2014),
Suárez (2017, p. 194) explica que só é possível compreender uma instituição escolar em
profundidade se a sua dimensão humana for interpretada por meio das experiências narradas por
aqueles que dela participam.
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Resumo
Este trabalho apresenta a pesquisa em realização que visa compreender como um grupo de professores
percebe a relação entre o desenvolvimento da profissionalidades docentes e os espaços de convivência,
formais e informais, com seus pares na escola. Para o estudo, entende-se, entre outros, como espaços
formais, a reunião de professores, o conselho escolar e o colegiado escolar. E como espaços informais,
a sala dos professores, o pátio do recreio, os corredores da escola. O pressuposto do estudo é que esses
espaços são ambientes potentes de formação do profissional, que no encontro com seus pares, em
reflexão sobre a escola e sobre os processos de ensino, adquire saberes. O grupo de professores a ser
pesquisado leciona nos anos finais do ensino fundamental em uma escola da rede estadual da cidade de
Belo Horizonte. O conceito de profissionalidade será utilizado por possibilitar pensar a formação
docente como um processo progressivo e contínuo, construído ao longo da vida. Interessa-nos
conhecer determinados aspectos de suas trajetórias profissionais, por meio das interpretações sobre o
vivido, inclusive as subjetivas. Para tanto, quanto ao tratamento metodológico, o estudo está sob a
perspectiva da pesquisa qualitativa, fundamentado na metodologia da pesquisa narrativa. O instrumento
de coleta de dados será uma proposta de construção individual, e com o apoio do coletivo, de
diferentes versões de relatos escritos de experiências pedagógicas. Como tratamento dos dados,
pretende-se situar os relatos de experiências no contexto de onde provêm, por meio de um texto
narrativo. Esta pesquisa se justifica por almejar contribuir para a discussão sobre a formação docente e,
mais especificamente, por valorizar os saberes docentes e as possibilidades de aprendizado entre pares.
Palavras-chave: Profissionalidades Docentes; Espaços de convivência Docente; Documentação
Narrativa de Experiências Pedagógicas.
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CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA VISÃO DE
MESTRANDOS EM EDUCAÇÃO
Ricardo Weller Piloto – UFTM
Luana Martins Vasques – UFTM

CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO
Esta investigação foi realizada no âmbito de uma disciplina do programa de pós graduação
em educação de uma universidade federal e contou com a participação de oito mestrandos. Durante
o desenvolvimento da aula houve uma atividade em que lançamos a pergunta: O que é
desenvolvimento profissional? A pergunta foi respondida individualmente e os pós-graduandos
foram instruídos a responderem com base no que sabiam ou tinham conhecimento sobre o assunto.
Tendo em vista que o tema da referida aula foi “Formação e desenvolvimento profissional
docente”, é oportuno conhecer as ideias que os sujeitos apresentam sobre o assunto. Essa proposta
tem como objetivo analisar as respostas com base nos estudos difundidos na literatura que indicam
que professores possuem ideias e crenças a respeito deste amplo e diverso campo de conhecimento
e, por sua vez, estas podem ser obstáculo para o desenvolvimento profissional docente.
CAMINHO METODOLÓGICO
A perspectiva metodológica do presente estudo insere-se no campo das pesquisas de
abordagem qualitativa que, de acordo com Denzin e Lincoln (2006), assume certo grau de
subjetividade e valoriza fortemente processos indutivos na busca de tendências. O material empírico
foi analisado por meio da análise de conteúdo de Moraes (1999), tomando como referência os
estudos de Villegas-Reimers (2003) sobre desenvolvimento profissional. Na apresentação da
análise, traremos no máximo duas respostas por característica, para fins de organização.
Ressaltamos que, para preservar a identidade dos sujeitos, atribuímos a cada resposta um
identificador que varia de R1 a R8.
MARCO TEÓRICO
Os estudos de Villegas-Reimers (2003) mostram, por meio de uma revisão da literatura, que
o conceito de desenvolvimento profissional vem sofrendo mudanças frente as novas pesquisas sobre
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os processos de ensinar e o aprender. Neste sentido, os autores elencaram sete características, a
saber:
Baseia-se no construtivismo e não em um "modelo orientado à transmissão". Como
consequência, os professores são tratados como aprendizes ativos (Lieberman, 1994;
McLaughlin e Zarrow, 2001), envolvidos em tarefas concretas de ensino, avaliação,
observação e reflexão. (VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.13) Tradução nossa
É percebido como um processo de longo prazo, pois reconhece o fato de que os
professores aprendem com o tempo. Como resultado, uma série de experiências
relacionadas (em vez de apresentações pontuais) é considerada a mais eficaz, pois
permite que os professores relacionem o conhecimento prévio a novas experiências
[...]. (VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.13) Tradução nossa
É percebido como um processo que ocorre dentro de um contexto particular. [...] a
forma mais eficaz de desenvolvimento profissional é aquela baseada nas escolas e
relacionada às atividades diárias de professores e alunos [...] As escolas são
transformadas em comunidades de alunos, comunidades de pesquisa (McLaughlin e
Zarrow, 2001), comunidades profissionais (King e Newmann, 2000) e comunidades
de cuidado (Jenlink e Kinnucan-Welsch, 1999) porque os professores estão envolvidos
em atividades de desenvolvimento profissional (Lieberman 1994). As oportunidades
de desenvolvimento de professores mais bem-sucedidas são as atividades de
'aprendizagem no trabalho', como grupos de estudo, pesquisa-ação e portfólios (Wood
e McQuarrie, 1999). (VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.13) Tradução nossa
Muitos identificam esse processo como intimamente ligado à reforma da escola
(Guskey, 1995b; Loucks-Horsley, 1998), pois o desenvolvimento profissional é um
processo de construção da cultura e não de mero treinamento de habilidades (CochranSmith e Lytle, 2001), afetada pela coerência do programa escolar [...] Nesse caso, os
professores são capacitados como profissionais e, portanto, devem receber o mesmo
tratamento que eles mesmos devem dar aos alunos [...] Um programa de
desenvolvimento profissional de professores que não é apoiado pela escola ou pela
reforma curricular não é eficaz. (VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.14) Tradução nossa
Um professor é concebido como um profissional reflexivo, alguém que ingressa na
profissão com uma certa base de conhecimento e que adquirirá novos conhecimentos e
experiências com base nesse conhecimento anterior [...] Ao fazê-lo, o papel do
desenvolvimento profissional é auxiliar os professores na construção de novas teorias
e práticas pedagógicas [...] e ajudá-los a desenvolver seus conhecimentos no campo.
(VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.14) Tradução nossa
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O desenvolvimento profissional é concebido como um processo colaborativo
(Darling-Hammond

e

McLaughlin,

1995).

Embora

possa

haver

algumas

oportunidades para trabalho e reflexão isolados, o desenvolvimento profissional mais
eficaz ocorre quando há interações significativas (Clement e Vanderberghe, 2000),
não apenas entre os próprios professores, mas também entre professores,
administradores, pais e outros membros da comunidade. (VILLEGAS-REIMERS,
2003, p.14) Tradução nossa
O desenvolvimento profissional pode parecer e ser muito diferente em diversos
ambientes e, mesmo em um único ambiente, pode ter uma variedade de dimensões
(Scribner, 1999). Não existe uma forma ou modelo de desenvolvimento profissional
melhor que todos os outros e que possa ser implementado em qualquer instituição,
área ou contexto. As escolas e os educadores devem avaliar suas necessidades, crenças
e práticas culturais para decidir qual modelo de desenvolvimento profissional seria
mais benéfico para sua situação particular. [...] Em outras palavras, o desenvolvimento
profissional deve ser considerado dentro de uma estrutura de tendências e eventos
sociais, econômicos e políticos (Woods, 1994). [...] Nossa busca deve focar, portanto,
em encontrar a combinação ideal essa variedade de processos e tecnologias de
desenvolvimento profissional que funcionam melhor em um ambiente específico”
(Guskey, 1995a, p. 117). (VILLEGAS-REIMERS, 2003, p.15) Tradução nossa

A partir destas características, foi possível, por meio da interpretação das mesmas, sintetizar
a ideia central para assim conseguirmos relacionar com as respostas dos sujeitos. Desta forma, para
cada uma delas, criamos uma generalização para facilitar nosso processo de análise. Assim, cada
característica do desenvolvimento profissional apontada pelos autores, recebeu, respectivamente, a
seguinte nomeação:
Construtivista: no qual entendemos que o desenvolvimento profissional do professor passa
pelo processo de aprendiz ativo na construção do seu conhecimento para o ensino.
Temporal: significa que ao longo do tempo, e por meio das experiências vividas neste
tempo, o desenvolvimento profissional agrega novos conhecimentos, aprimorando-se.
Contexto concreto: o desenvolvimento profissional docente torna-se mais potente quando
compreendido dentro do contexto específico, ou seja, quando está diretamente relacionado ao
ambiente escolar, suas demandas e atividades cotidianas.
Reformuladora: entendemos que o desenvolvimento profissional docente também deve
englobar a compreensão que de o professor é sujeito ativo na proposição de mudanças, reformas
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acerca da construção da cultura escolar. Ou seja, um sujeito que compreende que pode ser um
agente de transformação da cultura escolar vigente.
Prático-reflexiva: significa que no desenvolvimento profissional docente deve haver um
diálogo sobre o que já se conhece enquanto professor e aquilo que ainda não se conhece. Ou seja,
esta característica se relaciona a um processo prático reflexivo, pois auxilia os professores na
construção de novas teorias e práticas pedagógicas.
Colaborativa: o desenvolvimento profissional docente também deve ser entendido como
um processo de colaboração entre os próprios professores, entre professores e administradores e até
mesmo entre estes e os pais.
Variável: significa que entre os modelos de desenvolvimento profissional existentes na
literatura, não existe um único modelo a ser escolhido em detrimento de outro. O que acontece é
que os professores encontram diversas e variadas necessidades na atividade docente. Assim, não
cabe um modelo único, mas sim, entender que para cada situação haverá uma necessidade de
avaliar o que é melhor para suprir suas demandas.
A análise das respostas foi realizada por meio da triangulação das características do
desenvolvimento profissional elencadas por Villegas-Reimers (2003), descritas acima, e agrupadas
segundo a aproximação das explicações dadas pelos discentes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As respostas foram analisadas de acordo com elementos textuais que permitiram verificar as
ideias sobre o desenvolvimento profissional (em seus fragmentos, destacados em negrito),
destacando aspectos que se relacionavam com os sentidos das características do desenvolvimento
profissional elencadas por Villegas-Reimers (2003). A seguir apresentaremos as respostas das
características do desenvolvimento profissional que foram identificadas juntamente com as
discussões acerca de cada uma delas.
CONSTRUTIVISTA
[O desenvolvimento Profissional] é o processo de construção do sujeito (age e
influência), em sua rotina de trabalho profissional. Lembrando que todos os
âmbitos de vida desse sujeito auxiliarão na formação de roteiro. Ou seja, sua vida
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pessoal, social, financeira e religiosa, influenciará sobre seu [Desenvolvimento
Profissional]. (R8)
[O desenvolvimento Profissional] é um longo processo, construído de forma coletiva.
Refletir sobre a própria conduta. Inovação e eficiência. Experiência escolar e de sala
de aula. Mudança individual e mudança coletiva, práticas e crenças. Conhecimento
para ensinar. Ação. (R4)

As respostas acima trazem elementos da característica construtivista, refletindo em uma
visão de que o desenvolvimento profissional do professor passa pelo processo de aprendiz ativo, ou
seja, um “sujeito [que] (age e influencia)” na construção do seu “conhecimento para ensinar”,
neste sentido, tece “um caminho construtivo”. Essa característica surgiu em três respostas.
TEMPORAL
[O desenvolvimento Profissional] inclui tudo, vivência profissional, vivência pessoal e
valores morais que vou construindo ao longo de minha vida e carreira docente e o
mesmo se reflete na construção de meu currículo. (R5)
[O desenvolvimento Profissional] é desenvolver profissionalmente o lado da didática,
de como transmitir conhecimento, de estar sempre em aprendizagem. Além disso,
de receber retorno pelo bom trabalho. (R7)

A característica temporal aparece em cinco respostas. Para estes sujeitos o desenvolvimento
profissional do professor se relaciona com um contínuo de “estar sempre em aprendizagem”. E
também está presente a ideia de que a formação é constante, ou seja, “ao longo de minha vida e
[da] carreira docente”, auxilia/reflete novos conhecimentos em sua atividade docente.
CONTEXTO CONCRETO
[O desenvolvimento Profissional] é um longo processo, construído de forma coletiva.
Refletir sobre a própria conduta. Inovação e eficiência. Experiência escolar e de sala
de aula. Mudança individual e mudança coletiva, práticas e crenças. Conhecimento
para ensinar. Ação. (R4)
[O desenvolvimento Profissional] é ter a oportunidade de se aprofundar em teorias que
iluminam a prática. E ter também a oportunidade de vivenciar experiências diversas
e múltiplas na prática pessoal. (R2)
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Outro elemento presente na argumentação, não tão recorrente quanto as outras
características, é a de contexto concreto. Esta apareceu em duas respostas em que o
desenvolvimento profissional docente tem características da “Experiência escolar e de sala de
aula” que, por sua vez, pode ser compreendida também como “vivenciar experiências diversas e
múltiplas na prática pessoal”. Em linhas gerais, o desenvolvimento profissional docente deve estar
relacionado ao contexto específico escolar com suas demandas e atividades cotidianas.
REFORMULADORA
[O desenvolvimento Profissional] é um longo processo, construído de forma coletiva.
Refletir sobre a própria conduta. Inovação e eficiência. Experiência escolar e de sala
de aula. Mudança individual e mudança coletiva, práticas e crenças. Conhecimento
para ensinar. Ação. (R4)

Com relação à característica reformuladora, apenas uma reposta trouxe elementos que
dialogam com esta. Entendemos que, para este sujeito, o desenvolvimento profissional docente que
também engloba “Mudança individual e mudança coletiva, práticas e crenças”. Nesta reposta, o
professor parece ser um sujeito ativo na proposição de mudanças, ou seja, um sujeito que
compreende que pode ser um agente de transformação da cultura escolar vigente.
PRÁTICO-REFLEXIVA
[Desenvolvimento Profissional] é ter a oportunidade de se aprofundar em teorias
que iluminam a prática. E ter também a oportunidade de vivenciar experiências
diversas e múltiplas na prática pessoal. (R2)
[Desenvolvimento Profissional] pode ser entendido como o vasto conjunto de
processos, memórias e experiências que caracterizam a formação profissional em um
panorama contínuo. Faz parte também do Desenvolvimento Profissional a reflexão
sobre as próprias práticas num movimento permanente de autoconstrução. (R6)

A característica prático-reflexiva ocorreu em três respostas. Para os sujeitos aqui
representados, o desenvolvimento profissional docente está diretamente ligado à “reflexão sobre as
próprias práticas”, fundamentando-se “em teorias que iluminam a prática”.
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COLABORATIVA
[O desenvolvimento Profissional] compreende a harmonização da satisfação as nossas
necessidades pessoais com o atendimento as exigências externas da profissão. De
forma que se trilhe um caminho construtivo, mas não individual, sendo seu
desenvolvimento benéfico para você e para aqueles que atende. (R1)
[O desenvolvimento Profissional] é um longo processo, construído de forma coletiva.
Refletir sobre a própria conduta. Inovação e eficiência. Experiência escolar e de sala
de aula. Mudança individual e mudança coletiva, práticas e crenças. Conhecimento
para ensinar. Ação. (R4)

Elementos relacionados a característica colaborativa foram encontrados em duas respostas.
Em linhas gerais, o desenvolvimento profissional docente, para estes mestrandos, não acontece de
forma isolada, mas sim como um processo “construído de forma coletiva”, “não individual”.
VARIÁVEL
[O desenvolvimento Profissional] consiste em agregar os domínios pessoais aos
domínios externos que se unem à formação adquirida inicialmente e constante, para
resultar em uma prática concisa. Isto é, a partir da identidade do sujeito ele exerce sua
função por formações e uma busca constante em se qualificar. Assim ele pode ser um
perito que se adapta e contribui com a sociedade. (R3)

A característica variável também aparece apenas em uma resposta. Para este sujeito, o
desenvolvimento profissional do professor pode ser entendido como “um perito que se adapta”.
Entendemos que para este sujeito o docente deve ser capaz de se adaptar as suas diversas e variadas
necessidades na atividade docente. Assim, não cabe um modelo único, mas sim, compreender que
cada situação apresenta uma demanda especifica e que este deverá avaliar o que é melhor para
suprir suas demandas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise podemos inferir que a disciplina oportunizou o contato e a reflexão sobre
as diferentes características do desenvolvimento profissional docente. Ao mesmo tempo,
percebemos nas respostas desses sujeitos que as características reformuladora e variável, foram as
menos citadas, o que sugere a necessidade de um aprofundamento teórico para a melhor
compressão destas. Destacamos que nenhuma dessas caraterísticas se sobrepõem as demais o, que
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indica que não há uma reposta certa. Além disso, as repostas foram dadas dentro de um contexto
específico e, dependendo do percurso dos sujeitos ao longo da sua carreira e de seus estudos, estes
poderiam responder de outra forma.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a análise de oito respostas de mestrandos do
programa de pós-graduação em educação de uma universidade federal sobre a seguinte pergunta: O que
é desenvolvimento profissional docente? Esta investigação foi realizada no âmbito de uma aula na disciplina do
referido programa. Durante esta aula, os pós-graduandos responderam à pergunta individualmente com
base no que sabiam ou tinham conhecimento sobre o assunto. Tendo em vista que o tema da referida
aula foi “Formação e desenvolvimento profissional docente”, é oportuno conhecer as ideias que os
sujeitos apresentam sobre o assunto. Essa proposta tem como objetivo analisar as respostas com base
nos estudos difundidos na literatura que indicam que professores possuem ideias e crenças a respeito
deste amplo e diverso campo de conhecimento e, por sua vez, estas podem ser obstáculo para o
desenvolvimento profissional docente. A perspectiva metodológica do presente estudo insere-se no
campo das pesquisas de abordagem qualitativa que assumem certo grau de subjetividade e valoriza
fortemente processos indutivos na busca de tendências. O material empírico foi analisado por meio da
análise de conteúdo tomando como referência as sete características do desenvolvimento profissional
docente: 1-Cosntrutivista; 2-Temporal; 3-Contexto concreto; 4-Reformuladora; 5-Prático-reflexiva; 6-Colaborativa e
7-Variável. Podemos inferir que a disciplina oportunizou o contato e a reflexão sobre as diferentes
características do desenvolvimento profissional docente. Ao mesmo tempo, percebemos, nas respostas
desses sujeitos, que as características reformuladora e variável, foram as menos citadas. De forma geral, a
maioria das respostas apresentam mais de uma característica relacionada ao desenvolvimento
profissional docente.
Palavras-chave: Formação de Professores; Desenvolvimento profissional docente; Análise de
conteúdo.
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Resumo
Este painel apresenta recortes de três pesquisas que têm como foco o ciclo de vida profissional docente
em diferentes segmentos de ensino e contextos. Os trabalhos estão inseridos em pesquisas
institucionais sobre o ciclo de vida profissional docente, condições de trabalho e temporalidade e estão
articulados em torno da temática que engloba os aspectos materiais e subjetivos do percurso
profissional dos professores. O primeiro artigo apresenta as marcas da temporalidade identificadas e
analisadas por meio da metodologia núcleo de significação. Considerando a materialidade do trabalho
docente, os dados da pesquisa revelaram que as marcas da temporalidade na Educação Infantil
evidenciam um início de vida profissional docente bem demarcado, um percurso com traços de
estratificação da experiência pragmática e um encerramento acentuado pelas condições físicas da idade.
O segundo artigo apresenta um estudo do tipo “estado do conhecimento” realizado em bases de
pesquisas nacionais relevantes no campo da educação, a partir da compreensão de que o ciclo de vida
profissional é uma importante fonte de informações sobre o trabalho docente. Como resultado,
aponta-se a necessidade de políticas docentes que considerem as demandas do exercício do trabalho
além da escassez de pesquisas com essa temática envolvendo o professor alfabetizador. O terceiro
artigo objetiva compreender as possíveis fases da carreira em que os docentes do curso de Pedagogia
do Campus Luziânia da Universidade Estadual de Goiás se encontram. A teoria que sustenta as
discussões envolve o tempo, as fases e as percepções da carreira enquanto trajetória construída
cotidianamente pelas vivências individuais e também coletivas que desenvolvem sentimentos e
posicionamentos distintos ao longo da vida profissional. Os artigos apontam para a necessidade de
mais pesquisas sobre a temática que envolve o ciclo de vida profissional docente em diversos
segmentos e contextos e de políticas que considerem as reais demandas do exercício do trabalho
docente.
Palavras-chave: Ciclo de vida profissional docente; Formação de Professores, Trabalho docente.
AS MARCAS DA TEMPORALIDADE NO CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Solange Cardoso – UnB

INTRODUÇÃO
Partimos da premissa que há uma complexidade em todos os momentos da vida profissional
dos professores, desde os anos iniciais da profissionalização até o encerramento da docência tendo
características singulares no movimento que se faz no decorrer desse percurso.
Segundo Huberman (2000), o percurso profissional docente, definido em seus estudos como
Ciclo de Vida Profissional dos Professores expressa como o processo de desenvolvimento do ser
professor na carreira, seus medos e seus questionamentos que marcam a etapa inicial e as
subsequentes. O decorrer do ciclo é marcado por fases que evidenciam a distância entre os ideais e
as realidades que surgem, o sentimento de libertação e pertença, a sensação de rotina e uma
motivação elevada. E o encerramento do ciclo é assinalado por sentimentos como serenidade,
conformismo e menos sensibilidade a avaliação dos outros. Assim, o autor elaborou o ciclo de vida
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dos professores considerando os anos de carreira e as características recorrentes observadas em cada
uma, ressaltando que a carreira docente é um processo contínuo e não uma série sucessiva de
acontecimentos e é marcada pela não uniformidade dos sentimentos vivenciados pelos professores
nas etapas.
No que se refere ao segmento de ensino da Educação Infantil (E.I) a complexidade do
percurso profissional docente se acentua, pois emergem “especificidades, idiossincrasias,
experiências, aprendizagens e rotinas [...] impactando na constituição da personalidade dos
professores e sua identidade profissional, assim como, nas formas de resistências, de permanência,
de convivência, ou, até mesmo, de desistência da profissão (SOUZA, 2018, p.72). Somado a esses
elementos, ressaltamos a compreensão histórica sobre a criança, que por muito tempo foi vista
como um ser sem significação social ou mesmo um ser inapto, a-histórico (KRAMER, 1987)
favorecendo para que houvesse apenas a preocupação com o cuidar e, como consequência disso,
admitia-se que, para trabalhar com essa faixa etária, bastava ser “[...] mocinha, bonita, alegre e
gostar de crianças” (KISHIMOTO, 1999, p.45). Esse longo período de secundarização e de
preconceito fez com que esse campo não tivesse uma identidade definida, desfavorecendo a forma
de estruturar as instituições bem como os diferentes perfis de profissionais que a ela se destinavam.
Essa indefinição acarretou na desqualificação dos profissionais; e, ainda hoje, os reflexos desse
período são notados, como por exemplo, os baixos salários, a pouca atratividade pela profissão, o
desprestígio social, a secundarização nas políticas públicas e as más condições de trabalho.
A partir dessas considerações este trabalho tem o objetivo de apresentar as marcas da
temporalidade identificadas que foram analisadas por meio da metodologia de análise, Núcleo de
Significação, nas entrevistas realizadas com professoras e professores da Educação Infantil que
atuam nas turmas de 1º e 2º período - crianças de 4 e 5 anos -, no magistério público da Secretaria
Estadual de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
PERCURSO METODOLÓGICO
Partindo da materialidade do trabalho docente e buscando fazer um movimento de superação
das aparências considerando as contradições, mediações e totalidade que compõem o nosso objeto
de estudo, optamos por um percurso metodológico que contribua para compreendermos as marcas
da temporalidade no percurso profissional docente na Educação Infantil.
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O nosso lócus de pesquisa, SEEDF, conta com quatorze (14) Coordenações Regionais de
Ensino (CRE) que englobam as trinta e uma (31) Regiões Administrativas (RA)1 do Distrito
Federal. Dessas fizemos um recorte em duas CREs: Ceilândia2 e Plano Piloto3, que apresentam
consideráveis diferenças econômicas, sociais e na sua história de criação. Enquanto a RA de
Brasília nasceu para sediar a nova capital do Brasil de forma suntuosa, a RA de Ceilândia nasceu
em um contexto de exclusão para acolher os trabalhadores que construíram a capital e foram
expulsos após a conclusão da obra para uma área afastada da nova capital. E segundo os dados da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 2018), enquanto a renda per capita
na Ceilândia foi de R$ 1.120,00, no Plano Piloto foi quase seis vezes maior, chegando a R$
6.770,20. Outro dado relevante se refere ao número de turmas e matrículas do 1º e 2º Período, pois
são as duas CREs com o maior quantitativo, como mostra o quadro 1.
Embora a CRE Ceilândia tenha o maior número de turmas do 1º e 2º Período, não conta com
nenhum Jardim de Infância, tem apenas dois (2) Centros de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente (CAIC) e um (1) Centro de Educação Infantil. E dentre as cinquentas e uma (51)
Escolas Classe, quarenta e quatro (44) têm turmas de 1º e 2º período, totalizando quarenta e sete
(47) unidades escolares que atendem a Educação Infantil. Esses dados apontam que grande parte da
Educação Infantil nessa CRE não acontece em espaços planejados para essa faixa etária, mas sim,
junto com o Ensino Fundamental I, que tem outras propostas pedagógicas e outras formas de ser
realizado. Já na CRE Plano Piloto, de um total de vinte e oito (28) Jardins de Infância da SEEDF,
dezoito (18) compõe suas unidades escolares, conta também com um (1) Centro de Educação
Infantil, um (1) Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) e trinta e oito(38) Escolas Classe,
sendo que em apenas seis(6) há atendimento a pré-escola, totalizando vinte e seis(26) unidades
escolares com atendimento a Educação Infantil, como apresentado no quadro 1.
O questionário foi utilizado como instrumento de aproximação e levantamento do perfil dos
sujeitos que atenderam aos critérios da pesquisa: ser efetivo na SEEDF, desde a nomeação ter
escolhido a Educação Infantil e ainda permanecer neste segmento de ensino, totalizando quarenta e
O território do Distrito Federal foi dividido inicialmente em oito Regiões Administrativas, por meio da Lei Nº
4.545/64 que também instituiu as Administrações Regionais. Posteriormente, para atender a interesses políticos e
administrativos, essas RAs foram subdivididas, chegando a 31 Regiões, mas apenas 19 RAs, criadas até 1994, estão
aprovadas pela Câmara Legislativa do DF, as restantes ainda aguardam aprovação.
1

A CRE Ceilândia engloba as unidades escolares da RA da Ceilândia. E a CRE do Plano Piloto contempla as unidades
escolares das RAs de Brasília, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste/Octogonal.
2

A CRE do Plano Piloto contempla as unidades escolares das RAs de Brasília, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte e
Sudoeste/Octogonal.
3
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cinco (45) sujeitos. A entrevista foi realizada com dezenove (19) professoras e professores,
considerando a disponibilidade, interesse e tempos diferentes de vida profissional docente. A
entrevista buscou conhecer sobre a vida pregressa dos professores, os movimentos que os levaram a
ingressar no magistério, mais especificamente na Educação Infantil e posteriormente as perguntas
englobaram aspectos relativos a inserção na docência na Educação Infantil (motivações) e sobre as
facilidades, desafios, sentimentos neste segmento de ensino. A partir dos dados coletados e
transcritos realizamos a análise dos dados por meio da metodologia denominada núcleo de
significação. A construção dessa proposta metodológica compreende a elaboração da análise em
diferentes

etapas (seleção de pré-indicadores, sistematização dos indicadores e conteúdos

temáticos, construção dos Núcleos de Significação e análise dos mesmos), mas não é algo
meramente instrumental, antes exige que o pesquisador tenha domínio do referencial teóricometodológico, pois este é essencial para formar a base orientadora do processo de analisar e
interpretar as formas de significação da realidade pelo sujeito. Segundo Aguiar e Ozela (2013) para
o sujeito - ser social - todas as suas expressões revelam as condições sociais, históricas, econômicas
e ideológicas, ao mesmo tempo em que revela a sua singularidade e sua subjetividade
historicamente construída.
Assim, ao fazermos as leituras e análises das entrevistas identificamos significativos pré
indicadores que resultaram em indicadores e núcleos de significação. Para esse trabalho que
abordará o núcleo de significação “Marcas da Temporalidade” destacamos três indicadores:1) ser
professor iniciante, 2) cristalização da experiência pragmática e 3) condição física da idade.
Apresentamos também exemplos de pré-indicadores que estão no quadro 2 e ao longo trabalho.
MARCAS DA TEMPORALIDADE NO CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DOCENTE DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os estudos sobre ciclo de vida dos professores elaborado por autores como Huberman
(2000), Gonçalves (2000, 2009) Chakur (2005) e Cavaco (1995), dentre outros, apresentam
trajetórias docentes, a partir de diferentes contextos e abordagens, evidenciando a relevância de
pensarmos sobre a complexidade do percurso profissional docente. Nesses estudos os autores
apresentam o percurso profissional dividido em fases, e ainda que defendam que uma não determina
a outra e que os professores podem vivenciar sentimentos comuns a duas ou mais fases ao mesmo
tempo, é notável que eles defendam que há fases e cada uma tem sua especificidade e expressa os
sentimentos mais recorrentes vivenciados pelos professores.
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Nesse trabalho evidenciamos as marcas da temporalidade entendidas como os traços que o
tempo assinala sobre cada professor em seu percurso profissional. Marcas que ficam na memória,
no comportamento, na resistência ou na falta dela, no corpo físico que sente as dores de uma
atividade exaustiva e as limitações da idade, no cansaço mental, na realização pessoal e
profissional, na vontade de desistir, nos diversos questionamentos sobre a docência que o tempo vai
afetando. No que se refere ao percurso profissional docente na Educação Infantil na SEEDF as
marcas da temporalidade, evidenciaram: ser professor iniciante, cristalização da experiência
pragmática e a condição física da idade.
O ser professor iniciante ou vivenciar o início da carreira profissional docente, para muitos
autores é um período marcado por angústias, descobertas, tentativas do tipo “erro e acerto” e ainda
como um momento em que o professor iniciante vive um choque de realidades ( LUDKE,
1996,GARCIA, 1999, HUBERMAN, 2000; LIMA, 2004; MARIANO, 2005;

NONO;

MIZUKAMI, 2006).
Segundo Huberman (2000), a fase de entrada na carreira ou a fase do tateamento
corresponde aos três primeiros anos da docência. Essa fase é caracterizada pela “sobrevivência” e
pela “descoberta”. A “sobrevivência” relaciona-se com o “tatear constante, a preocupação consigo
próprio, a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, a fragmentação do
trabalho, [...] dificuldades com alunos que criam problemas, com material didático inadequado etc.”
(HUBERMAN, 2000, p. 39). Já o aspecto da “descoberta” relaciona-se ao entusiasmo do professor
diante das novidades que vão sendo desvendadas a cada dia em sua profissão e que estão atreladas à
experiência de se sentir responsável por uma turma ou por se sentir como um membro de um grupo.
O autor ainda destaca que esses dois aspectos podem ser vividos em paralelo, sendo que a
descoberta permite suportar o aspecto da sobrevivência.
No relato da professora Antonieta4, professora há 1 ano na SEEDF, notamos aspectos tanto
da “sobrevivência” quanto a “descoberta”
[...] esse primeiro momento pra mim, eu acho que, o impacto foi esse, de ter que lidar
com a turma sem ter recurso, ter que utilizar muito do papel como recurso
pedagógico.[...] muito encantada com tudo que eu via, assim... porque eles são muito
carinhosos, são muito receptivos, eles são muito abertos aquilo que você tem que
trazer. Então desde o primeiro momento eu estava muito, muito, me encantando, eu
gostei muito (Professora Antonieta, 1 ano na EI).
4

Nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa.

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

128

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

No relato das professoras Eunice, Ester e Cida notamos que os sentimentos relacionados a
sobrevivência – sentimentos negativos - se destacaram, pois para elas as más condições de trabalho
e a falta de domínio de turma contribuíram para que elas percebessem esse momento como uma
experiência difícil. Segundo Kuenzer e Caldas (2009) entende-se por condições do trabalho docente
o conjunto de recursos que possibilita uma melhor realização do trabalho educativo e que envolve
as condições físicas das escolas, a relação com os pares, a relação com os alunos, o número de
alunos por turma, os recursos didáticos disponíveis, o sistema burocrático determinado aos
docentes, o controle externo sobre o trabalho docente e as especificidades que marcam o segmento
de ensino no qual o professor atua, bem como os serviços de apoio aos educadores e à escola.
Assim, as más de condições de trabalho apontadas pelas professoras, nos relatos a seguir, ressoam
sobre o desempenho do professor, provoca sentimentos negativos e consequentemente pode ressoar
sobre os resultados que se espera dele no que se refere a aprendizagem dos alunos.
O primeiro ano foi mais difícil[...] acho que no primeiro ano foi a questão de saber
lidar com a turma. Era uma turma muito difícil, eu estava entrando na Secretaria, era
uma turma grande. (Professora Eunice, 9 anos na EI).
[...] peguei uma turminha com 30 alunos de primeiro período no início. Então foi
uma experiência difícil, porque você se sente insegura (Professora Ester, 20 anos na
EI).
[...] entrei na turma de 4 anos. Aqueles meninos não paravam sentados, tinha 30
crianças, correndo, não tinha um brinquedo, não tinha nada para Educação
Infantil, era só xerox (Professora Cida, 14 anos na EI).

As marcas da temporalidade no início de carreira da Educação Infantil vão ao encontro dos
apontamentos feitos nos estudos sobre ciclo de vida dos professores, em outros segmentos de ensino
e contextos, confirmando que esse momento inicial é bem demarcado por sentimentos como medo,
angústia, insegurança, encantamento que são compartilhados pela maioria dos docentes. Lima
(2004, p.8) ressalta que “[...] a fase inicial da construção da docência configura-se como um período
de aprendizagens intensas e de grandes dificuldades, de modo que superá-las e conseguir
permanecer na profissão implica mesmo num verdadeiro processo de sobrevivência”.

É um

momento do percurso profissional docente que aparece claramente, se destaca entre os demais e
carrega a marca do tempo: início da vida profissional.
No que se refere a cristalização da experiência pragmática, entendida como a
estratificação de práticas que com o passar do tempo envolvem sentimentos como segurança,
tranquilidade e conforto ao exercer o trabalho docente. Ou seja, os professores, às vezes de forma
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até inconsciente cristaliza experiências pragmáticas que corroboram para que ele se sinta melhor no
seu percurso profissional. Percebemos nos relatos a seguir, que esses sentimentos foram
compartilhados principalmente pelas professoras com mais de 20 anos de vida profissional docente
e houveram alguns relatos de professoras com 9, 13 e 14 anos no magistério.
Eu estou muito serena, porque, assim, não tem mais aquela ansiedade, e aquela
angústia. Você já pegou tudo o que é perfil de criança, então, de certa forma, você
já sabe como lidar com cada aluno [...]a gente já tem assim, mais, uma tranquilidade
(Professora Cristina, 25 anos na EI).
[...] me sinto confortável, eu acho que agora nos últimos anos assim, tenho facilidade
de conversar com os pais. Eu acho que hoje em dia é a realização. Realizada
(Professora Maria do Carmo, 25 anos na EI).
[...] eu já me sinto mais segura. Para entrar numa sala de aula no primeiro dia, por
exemplo, é uma turma nova, eu sinto que tenho mais segurança (Professora Eunice,
9 anos na EI).

No modelo síntese elaborado por Huberman (2000) o sentimento de segurança ao exercer o
trabalho docente é observado entre os professores que estão na segunda fase do ciclo, entre 5 a 7
anos no magistério. Essa fase, denominada pelo autor como a fase da estabilidade é marcada pela
experimentação de competências e por sentimentos de segurança, expansão, autonomia, maturidade
e entusiasmo e as preocupações estão mais voltadas para as tarefas pedagógicas.

Entre as

professoras dessa pesquisa observamos que esses sentimentos ficam mais evidentes em fases mais
avançadas do percurso profissional, quando as experiências pragmáticas já estão cristalizadas,
levando-as a se sentirem bem, mesmo em más condições de trabalho. A cristalização “esconde” que
os professores continuam a enfrentar as más condições de trabalho com turmas cheias, espaços
inadequados, sem a presença de monitores para auxiliar nas diversas atividades, etc, provocando
ainda a responsabilização e culpabilização, que advêm da precarização e intensificação do trabalho,
como se fosse uma culpa individualizada, como se houvesse uma “cura” individual, levando o
professor a se culpar pelo fracasso dos alunos, por suas dificuldades e a não questionarem a questão
em nível macro. No entanto, a experiência pragmática cristalizada ao longo dos anos traz uma falsa
sensação que o trabalho vai se tornando mais fácil.
No núcleo que diz respeito a condição física da idade os relatos das professoras apontaram
que estar em sala de aula na Educação Infantil exige uma disposição/ condição física para
desenvolver as atividades corriqueiras como “abaixar de mesinha em mesinha para ajudar na
atividade[...] sentar numa rodinha todo dia e levantar dessa rodinha”( Professora Cida, 14 anos
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na E.I) e também “é uma profissão que você trabalha em pé o tempo todo, senta no chão, você
desce de vez, é 8 ou 80” ( Professora Tânia, 26 anos na E.I).
Essa movimentação dos professores em sala de aula (sentar no chão, abaixar, levantar, etc.)
condiz

com o trabalho que espera-se que seja realizado com criança , uma vez que a

compreendendo-a como protagonista social e sujeito histórico de direitos, constituídas ao longo da
história entendemos que ela necessita interagir, brincar, experimentar, correr, tocar, admirar,
empilhar, rabiscar, observar, equilibrar e que ela “experimenta, aprende e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade” (BRASIL, 2010, p. 12).
No entanto, os professores que estão nesse segmento de ensino há mais tempo ou aqueles
que entram mais amadurecidos sentem o quanto há uma exigência de disposição física e o quanto o
desgaste acontece ao longo dos anos para realizar as atividades com as crianças. Além disso,
demonstraram preocupação em ter que mudar de segmento de ensino ou largar a docência na
Educação Infantil diante dessa realidade, pois gostam do que fazem, mas reconhecem o quanto é
desgastante. Para a professora Tânia [...] nesses vinte e seis anos que tenho não ter tempo de ir ao
banheiro, não ter tempo para comer. Então, querendo ou não, por mais que a gente goste, o
desgaste físico acontece (Professora Tânia, 26 anos na E. I). A Professora Cida reforça ressaltando
a questão de aumentar o tempo de carreira e reconhece que nessa idade as crianças ainda são
dependentes dos adultos.
[...] estão sempre ameaçando aumentar a idade não tem a mínima condição de
continuar na Educação Infantil até os 55 anos, até os 50 já não tem, a maioria acaba
passando para coordenação, pra direção ou indo pra Regional né? É muito cansativo
25 anos em sala de aula na educação infantil. O desgaste é muito grande ... porque
quando eles são pequenos eles precisam da gente por eles (Professora Cida, 14 anos na
E.I).

Os relatos das professoras evidenciam que o trabalho na Educação Infantil é desgastante, são
várias horas em pé sem intervalo, muita movimentação em sala, diversas atividades que são
indicadas para crianças de 4 e 5 anos, mas que não condizem e não respeitam a condição física da
idade dos professores, sendo portanto, o fator tempo significativo no desenvolvimento profissional.
E ainda se tornam ainda mais agravantes pelas más condições de trabalho, pois abaixam e levantam
nas mesinhas várias vezes para atender um grande número de crianças, auxiliam em atividades
como calçar, vestir, ir ao banheiro, pois não contam com monitores, etc. Assim, a condição física da
idade precisa ser considerada juntamente com as condições de trabalho para que os professores
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possam continuar no segmento de ensino que se identificam e se realizam sem adoecer ou
prejudicar os alunos por limitar a realizar determinadas atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aproximação com a temática “ciclo de vida profissional dos professores” nos ajuda a
compreender como essa temática envolve e informa sobre a formação e atuação docente. A partir
do entendimento que o percurso profissional docente é marcado por especificidades do segmento de
ensino e pelas condições de trabalho as nossas análises e propostas vão ao encontro de um percurso
profissional docente, que segundo defendemos, respeita os sentimentos e as condições físicas de
cada professor e o valoriza por escolher e permanecer na Educação Infantil.
Assim, as especificidades do trabalho docente na Educação Infantil na SEEDF apontam para
um percurso profissional com traços marcantes na etapa inicial e final, evidenciando a necessidade
de realização de um trabalho de acolhimento e acompanhamento que ajude os professores a se
sentirem seguros também nos anos iniciais da docência. E nos anos finais da carreira, agravados
pela condição física da idade, precisamos repensar as condições de trabalho para que os professores
não se desgastem fisicamente, podendo se desgastarem também emocionalmente e adoecerem e
desistirem ou permanecerem mesmo tendo desistido e/ou mesmo doentes. Logo, defendemos que as
professoras e os professores recebam uma formação de qualidade e desfrutem de boas condições de
trabalho, segundo entendemos, para que possam oferecer uma educação também de qualidade as
crianças atendendo às necessidades motoras, culturais, afetivas, sociais e intelectuais dessa faixa
etária.
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ANEXOS
Quadro 1. Número de Turmas, Matrículas e Unidades Escolares da Educação Infantil da SEEDF.
CRE

PRÉ-ESCOLA
1º Período

2º Período

Total

Turmas

Matrículas

Turmas

Matrículas

Turmas

Matrículas

Número Unidades
escolares

Plano Piloto

96

1791

110

2118

206

2909

26

Gama

60

1178

70

1294

130

2472

19

Taguatinga

81

1761

91

1978

172

3739

19

Brazlândia

35

761

37

790

72

1551

11

Sobradinho

58

1197

72

1471

130

2668

22

Planaltina

71

1555

97

2167

168

3722

36

Núcleo
Bandeirante

59

1251

64

1422

123

2673

10

Ceilândia

159

3688

190

4265

349

7953

47

Guará

33

792

46

1017

79

1809

8

Samambaia

64

1431

88

1924

152

3355

18

Santa Maria

62

1411

68

1436

130

2847

11

Paranoá

44

949

41

891

85

1840

20

São Sebastião

51

1134

62

1371

113

2505

11

Recanto das Emas

43

973

52

1130

95

2103

10

Total

916

19.872

1.088

23.274

2.004

43.146

268

Fonte: Censo Escola SEEDF/2018, com adaptações da autora.
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Quadro 2. Pré indicadores, Indicadores e Núcleo de significação.
Pré indicadores

Indicadores

Ex: Professora Ester: [...] peguei uma turminha com 30 alunos de
primeiro período no início. Então foi uma experiência difícil,
porque você se sente insegura.

Ser professor iniciante

Ex: Professora Cristina: Eu estou muito serena, porque, assim,
não tem mais aquela ansiedade, e aquela angústia. Você já pegou
tudo o que é perfil de criança, então, de certa forma, você já
sabe como lidar com cada aluno [...]a gente já tem assim, mais,
uma tranquilidade.

Cristalização
da
experiência pragmática

Ex :Professora Cida:[...] com 55 anos você não dá conta de
abaixar de mesinha em mesinha para ajudar naquela
atividade. Você não dá conta de sentar numa rodinha todo dia e
de levantar dessa rodinha. Você senta, mas não consegue levantar
Infelizmente isso é da educação infantil, você precisa de físico
para conseguir fazer o que a gente faz.

Núcleo
significação

de

Marcas
da
Temporalidade

Condição física da idade

Fonte: Elaborado pela autora.

Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as marcas da temporalidade identificadas e analisadas
por meio da metodologia núcleo de significação. Foram realizadas entrevistas com professoras e
professores efetivos da Educação Infantil que atuam nas turmas de 1º e 2º período - crianças de 4 e 5
anos -, no magistério público da Secretaria Estadual de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
Partimos da premissa que há uma complexidade em todos os momentos da vida profissional dos
professores, desde a chegada aos anos iniciais ‒ no movimento que se faz no decorrer desse percurso ‒
e nos anos finais e de encerramento da docência, definido por Huberman (2000) como ciclo de vida
profissional dos professores. No que se refere ao percurso profissional docente na Educação Infantil essa
complexidade se acentua ainda mais pelo preconceito, secundarização e indefinição sobre os
profissionais que marcam a história desse segmento de ensino. E ainda hoje os reflexos desse período
são notados nos baixos salários, na pouca atratividade pela profissão, no desprestígio social, na
secundarização nas políticas públicas e nas más condições de trabalho. Assim, considerando a
materialidade do trabalho docente e fazendo um movimento de superação das aparências considerando
as contradições, mediações e totalidade que compõem esse objeto de estudo, os dados da pesquisa
revelaram que as marcas da temporalidade na Educação Infantil evidenciam três núcleos: o ser
professor iniciante - momento da entrada na docência (anos iniciais), a cristalização da experiência
pragmática e a condição física da idade para atuar nesse segmento de ensino.
Palavras-chave: Ciclo de vida profissional docente; Professores da Educação Infantil; Temporalidade.
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O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: UMA ANÁLISE
DO ESTADO DO CONHECIMENTO
Viviane Carrijo Volnei Pereira – SEEDF

INTRODUÇÃO
O objetivo desse artigo é apresentar o primeiro momento concluído da pesquisa de
Doutorado - o Estado do Conhecimento - que permitiu extrair informações substanciais dos estudos
desenvolvidos sobre o ciclo de vida profissional do professor alfabetizador, organizando-as e
interpretando-as segundo o objetivo da investigação proposta.
O professor é um sujeito histórico-social que, pelo seu trabalho, produz a realidade e
também é produzido por ele, possibilitando o conhecimento do mesmo. Ele é resultado de muitas
determinações, num processo de descobertas e de ação sobre elas. Esse processo é real e histórico.
Nesse caminho, consideramos que a práxis pedagógica do professor alfabetizador é uma categoria
singular, dentro de um complexo estruturado, que é o ciclo de vida profissional, dialeticamente
determinado pelas interconexões do geral e do particular.
Dessa forma, segundo Brito (2011, p. 211), o trabalho docente se insere nesta perspectiva,
uma vez que este pertence a um grupo determinado, com saberes próprios, lugares formativos e
funções próprias e que possui seu próprio status social, suas lutas e conquistas que o diferencia e o
singulariza diante de outros tantos grupos. A autora ainda afirma que as vivências no ciclo de
carreira profissional são decisivas para mudar o curso de vida pessoal e, também para o
desenvolvimento do trabalho docente no espaço em que o professor se insere.
Acrescentamos ainda que nesse contexto de inserção do professor alfabetizador no Ciclo de
Alfabetização e no ciclo de vida profissional, temos um lugar de identidade individual que se
produz num grupo, forjando uma identidade coletivizada, com sentidos, valores, particularidades
que se localizam especificamente neste grupo, se produz e é produzido de acordo com a relação
material que se projeta no dia a dia da construção história sobre ele.
Para Huberman (1992, p. 38), o desenvolvimento de uma carreira é, assim, um processo e
não uma série de acontecimentos. Para alguns, esse processo pode parecer linear, mas, para outros,
há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades. Nesse sentido,
buscamos analisar e compreender o ciclo de vida profissional do professor alfabetizador da rede
pública de ensino do Distrito Federal.
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ESTADO DO CONHECIMENTO: ACHADOS IMPORTANTES SOBRE O CICLO DE VIDA
PROFISSIONAL
Com o objetivo de analisar e compreender o ciclo de vida profissional do professor
alfabetizador da rede pública de ensino do Distrito Federal, realizamos um mapeamento
bibliográfico utilizando 11 bases de pesquisa muito importantes para os estudos sobre educação e
formação docente: Scientific Electronic Library Online (SCIELO-CNPQ), Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBCIT-Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), GOOGLE
ACADÊMICO e GOOGLE, Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED), Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE), Associação Nacional de
Política e Administração da Educação (ANPAE), Rede Latino-Americana de Estudos sobre
Trabalho Docente (REDESTRADO), Congresso Nacional de Educação (EDUCERE), Revista
(RELEPE), Revistas de Educação (Qualis A1, A2, B1, B2)
Para esse mapeamento trabalhamos com um levantamento a partir de 6 descritores,
utilizados como palavras-chave: ciclo de vida profissional, ciclo de carreira dos professores, ciclo
carreira docente ou ciclo de carreira docente, ciclo de vida dos professores, ciclo profissional
docente, ciclo de vida do professor alfabetizador. Outro elemento direcionador de nossa revisão
bibliográfica foi o recorte temporal de 2006 até 2019. Assim, no âmbito desse estudo bibliográfico,
destacamos no Estado do Conhecimento do nosso objeto de pesquisa proposto, um total de 18
trabalhos, sendo 3 teses, 3 dissertações e 11 artigos científicos e um painel de comunicação oral que
retratam, realmente, como objeto de estudo, o ciclo de vida profissional ou ciclo de carreira
docente.
Considerando, portanto, todos os 18 documentos encontrados no Estado do Conhecimento,
também foi possível agrupá-los segundo os descritores abordados: Ciclo de vida profissional (12
trabalhos), Ciclo de carreira docente (5 trabalhos) e Ciclo profissional docente (1 trabalho).
Destacamos que não foram encontrados trabalhos para os descritores Ciclo de carreira dos
professores, Ciclo de vida dos professores e Ciclo de vida do professor alfabetizador. Nesse sentido,
partindo dos objetivos propostos em nosso projeto de pesquisa, as categorias e metodologias de
análise identificados no levantamento do Estado do Conhecimento, podemos destacar que dos 18
trabalhos encontrados, 55,55% (10 artigos) abordaram o ciclo de vida profissional ou ciclo de
carreira docente de professores atuantes no Ensino Superior. Os demais trabalhos apresentaram
pesquisas realizadas com professores atuantes na Educação Básica, sendo que apenas uma
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dissertação teve como foco a história de vida de uma professora alfabetizadora com 30 anos na
classe de alfabetização; considerando para análise do relato autobiográfico, as fases estabelecidas
por Huberman (1992).
Quanto à metodologia, as pesquisas são de base qualitativa, com destaque para uso de
entrevistas e questionários, narrativas autobiográficas e análise documental e bibliográfica.
Destacamos que nenhum dos trabalhos encontrados fez o uso da perspectiva metodológica do
materialismo histórico e dialético para realização das pesquisas, fortalecendo assim, nossa escolha
pelo referido método como princípio teórico e metodológico; priorizando a história dos fenômenos
no movimento da totalidade social, significando assim, entre outras questões, a possibilidade de
perceber as condições concretas para a objetivação do gênero humano na individualidade dos
sujeitos e a superação das condições constituídas na realidade atual.
ESTADO DO CONHECIMENTO: OLHARES SOBRE O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL
No que concerne a todos os trabalhos encontrados no levantamento do Estado do
Conhecimento, apresentamos brevemente algumas dimensões observadas no que se referem aos
objetivos e problema de pesquisa, campo teórico explorado, metodologia e principais resultados.
Quanto ao descritor Ciclo de vida profissional destacamos o maior número de trabalhos
encontrados - 3 teses, 3 dissertações e 6 artigos, sendo 2 artigos em eventos (ANPED, EDUCERE),
2 artigos em revistas e 2 artigos no Google Acadêmico.
A tese “Docência em artes visuais: continuidades e descontinuidades na (re)construção da
trajetória profissional” (BIASOLI, 2009) discutiu a problemática da profissão docente em Artes
Visuais a partir do estudo do ciclo de vida profissional, ou seja, do ciclo vital pelo qual passam os
professores; dialogando com Huberman (1995), Hernandez (2000) e Nóvoa (1995), defendendo a
ideia de que aspectos significativos da vida pessoal e profissional e o momento docente em que se
encontram os professores interferem tanto na construção dessa trajetória quanto para uma melhor
compreensão da pessoa do professor e, como consequência, da sua atuação docente.
A segunda tese “O Ciclo de vida profissional dos professores de Biologia da Universidade
Federal de Uberlândia: trajetórias, carreira e trabalho” (BRITO, 2011) buscou compreender como
os professores de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU constroem seu ciclo de
vida profissional; aferir como a ideia de carreira docente vem se consolidando a partir das relações
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tecidas entre trabalho, sujeito, universidade e analisar como ocorre o processo de reconhecimento
do ser professor na caminhada profissional desses sujeitos na universidade.
A tese “O Ciclo de vida profissional na docência no stricto sensu em educação: o sentido, o
significado e a percepção do bem/mal-estar a partir de narrativas (auto) biográficas” (TIMM, 2018)
teve como narrativas (auto)biográficas de vida ocupacional de quatro docentes que lecionam no
Programa Pós-Graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
como e o que relatam os mesmos a respeito de suas trajetórias e carreiras na área da Educação,
considerando o contexto, a faixa etária e o ciclo de vida profissional em que estão inseridos? Tendo
como referenciais teóricos Huberman (1995), Fernández Cruz (1995, 1998, 2015), Mosquera (1979,
1987), Miles (1994) e Ricoeur (2014); apresenta como principais conclusões as similaridades nas
narrativas, mesmo com as singularidades de cada docente, tanto no que se refere a características do
ciclo vivenciado, como do fator relacionado à idade cronológica.
A dissertação “Processos formativos e ciclo de vida de uma professora alfabetizadora”
(FELLER, 2008) teve como foco a História de Vida de uma professora alfabetizadora com 30 anos
na classe da alfabetização. Para atingir o seu objetivo principal de investigar os processos
formativos e o ciclo de vida dessa professora alfabetizadora e os elementos que influenciam sua
permanência por 30 anos na classe de alfabetização, fez uso do método biográfico história de vida,
com relato autobiográfico oral e entrevista semiestruturada; dialogando com Moita (1992), Josso
(2004), Bosi (2004), García (1999), Imbernón (2001), Huberman (1992), Bolívar (2002) e Abrahão
(2002). As considerações finais dessa pesquisa destacam a afetividade e a reflexão como elementos
que influenciam a professora pesquisada em ser e permanecer atuando nas classes de alfabetização
por diversas fases de seu ciclo de vida profissional, como uma pessoa realizada e motivada com a
profissão docente. Também destacamos que a referida pesquisa estabeleceu um ciclo completo de
vida profissional, considerando as etapas estabelecidas por Huberman.
A segunda dissertação “A prática pedagógica de professores em diferentes momentos da
carreira docente” (GARBIN, 2017) teve como objetivo geral analisar a prática pedagógica de
professores dos anos iniciais da educação básica, em diferentes momentos da carreira docente, em
escolas da rede pública de ensino de Curitiba, tendo em vista contribuir para a formação de
professores da educação básica. Nesse contexto, toma como base o ciclo de vida profissional de
Huberman (1992) e também outros referenciais, como, Marcelo García (1999), Mizukami (1986),
Libâneo (1999), Saviani (1991; 2012), Martins (2008), Palácios (1980) e Veiga (2011). O estudo
revelou que as primeiras fases do ciclo de vida profissional do professor apresentam semelhanças às
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características apresentadas por Huberman, porém, as práticas pedagógicas nas fases finais, revelam
contradições com as características das respectivas fases apresentadas pelo autor.
Quanto à terceira dissertação “Razões que mobilizam o exercício docente nos anos iniciais
da Educação Básica” (PITTA, 2018), destacamos que o estudo buscou caracterizar as razões que
mobilizam professores, atuantes nos anos iniciais da Educação Básica de uma escola pública e uma
privada, a continuarem no exercício da docência. A metodologia, de cunho qualitativo, teve seis (6)
professoras entrevistadas em um conjunto de 26 docentes de duas realidades: 19 de uma escola
privada e sete de uma pública da rede. A análise dos dados foi pautada na Análise Textual
Discursiva de Moraes e Galliazzi (2015). As categorias a priori, que fizeram parte desta dissertação,
são as fases definidas de acordo com o ciclo de vida de Huberman (1989; 1990; 2000).
Quanto aos seis artigos encontrados no descritor Ciclo de vida profissional, destacamos o
trabalho “Movimentos construtivos da docência superior: delineando possíveis ciclos de vida
profissional” (ISAIA, BOLZAN e GIORDANI, 2007), publicado nos Anais da 30ª ANPED GT 08,
apresenta o recorte de uma pesquisa, sobre os ciclos de vida profissional de docentes do ensino
superior. O objetivo geral do projeto foi investigar os ciclos de vida profissional dos professores do
ensino superior, buscando compreender como se constituem ao longo da carreira (trajetória
docente) e qual a pedagogia que os norteia, considerando-se as concepções de docência e o contexto
institucional-acadêmico no qual atuam.
O artigo “O ciclo de vida profissional e a formação continuada dos professores das
instituições privadas de Ensino Superior em Curitiba” (RIBEIRO e VIEIRA, 2015), publicado nos
Anais do XII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, investigou os processos de formação
continuada dos professores que atuam em Instituições Privadas de Ensino Superior em Curitiba, à
luz das fases e ciclos da carreira docente, elaborados por Huberman (1992). Os resultados obtidos
demonstraram que os docentes entrevistados não se enquadram nos estudos de Huberman (1992),
pois estão em constante formação independentemente da fase da carreira em que se encontram.
Porém, nem todos têm ideia de que a experiência cotidiana é formação continuada.
O artigo “Compreendendo os movimentos construtivos da docência superior: construções
sobre Pedagogia Universitária” (IZAIA e BOLZAN, 2008), publicado na Revista Linhas Críticas
(volume 14, n. 260, decorre de pesquisas que as referidas autoras vêm desenvolvendo em especial
sobre a temática dos ciclos de vida profissional de professores do ensino superior. Discute os
possíveis movimentos construtivos na trajetória docente de professores universitários. Essa
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discussão se dá a partir da busca pela compreensão dos movimentos construtivos da docência, bem
como do delineamento de possíveis ciclos de ciclos de vida profissional desses sujeitos.
O artigo “Percepções e compreensões sobre o ciclo de vida profissional e o desinvestimento
da carreira docente” (ALVARENGA e TAUCHEN, 2018), publicado na Revista Conhecimento
Online (vol. 2, ano 10), apresenta uma pesquisa que teve o objetivo de compreender e
contextualizar o ciclo profissional do docente, especialmente na fase de desinvestimento da carreira.
A análise dos dados foi orientada com base na hermenêutica e diálogo com os autores Gonçalves
(2000), García (1995), Cavaco (1990, 1999), Huberman (2000) e Nóvoa (2000). Concluiu-se na
referida pesquisa que o ciclo de vida profissional é processual, envolve a auto-eco-organização
docente e está correlacionado com a integração de cada fase da vida profissional a partir das
relações que são traçadas neste percurso. Desta forma, acredita-se que o desinvestimento da carreira
docente pode caracterizar o encerramento do ciclo profissional em um tempo e espaço institucional,
mas não da vida profissional.
Os dois últimos artigos abordados no descritor Ciclo de vida profissional foram
encontrados no Google Acadêmico, sendo que o primeiro foi publicado em revista de qualis B5,
não se encaixando na base de dados das Revistas de Educação (Qualis A1, A2, B1, B2) propostas
para esse levanto bibliográfico. Mas, considerando, que o objeto de pesquisa apresentado no artigo
é o ciclo de vida profissional, acreditamos ser de relevância agregarmos ao nosso estudo, os
resultados obtidos nessa referida pesquisa. Já o segundo artigo encontrado também no Google
Acadêmico, destacamos que o mesmo não apresenta referência da base de sua publicação, mas foi
localizado a partir do relatório final do projeto de pesquisa do CNPq (2007-2010) “Ciclos de vida
profissional de professores do ensino superior: um estudo comparativo sobre trajetórias docentes”
(ISAIA, 2010), dialogando também, com nosso objeto de pesquisa.
Nesse contexto, o artigo “Ciclos de vida profissional na carreira docente: revisão sistemática
da literatura” (GODTSFRIEDT, 2015) teve como objetivo analisar os ciclos de vida profissional na
carreira docente como um processo de socialização e incorporação na atividade profissional, com
base em uma revisão sistemática da literatura. Essa revisão apontou que os ciclos de vida
profissional na carreira dos docentes, mesmo os com formações realizadas em momentos distintos e
que atuam em contextos diferenciados, apresentam pontos comuns nas suas trajetórias profissionais,
respeitadas as especificidades da história pessoal de cada professor.
O artigo “Ciclos de vida profissionais de docentes do ensino superior: identificação
preliminar de movimentos construtivos” (IZAIA, GIORDANI, AIMI, STROMM, SCREMIN,
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HENRIQUES) apresenta o recorte de uma pesquisa do CNPq (2007-2010) sobre os ciclos de vida
profissional de docentes do ensino superior; com o objetivo de delinear o movimento construtivo
destes sujeitos, tendo por fio condutor suas percepções sobre a carreira docente, atravessadas pelas
concepções de docência que vão construindo ao longo de suas atividades como professores. Como
campo de estudo, foi delimitada uma instituição pública federal, abrangendo seus docentes dos
cursos de licenciatura e bacharelado e retratando um estudo sistemático dos ciclos de vida
profissional de professores universitários, precisando, para tanto, ajustar o aporte teórico e os
procedimentos metodológicos a esta realidade. A pesquisa realizou análise das auto reconstruções
biográficas de um grupo de vinte professores, trabalhadas a partir da análise de conteúdo; e em
termos metodológicos desenvolveu uma investigação pautada na abordagem história de vida;
constatando ao final da pesquisa, que as concepções de docência de professores de licenciatura e de
bacharelado da UFSM vão se transformando, atravessadas pelos movimentos construtivos que os
docentes vão percebendo ao longo da carreira.
Quanto ao descritor Ciclo de carreira docente destacamos 5 trabalhos encontrados – 3
artigos em revistas e 2 trabalhos apresentados em eventos (EDUCERE - comunicação científica e
ENDIPE - painel). O primeiro artigo “Desenvolvimento profissional e carreira docente: diálogos
sobre professores iniciantes” (FERREIRA, 2017), publicado na Revista Acta Scientiarum, apresenta
um recorte teórico originado de um estudo de tese, que tem como objetivo discutir aspectos do
desenvolvimento profissional docente e dos professores iniciantes e analisar os períodos da carreira
docente sob o modelo das fases de acordo com Huberman (1992). O estudo traz um levantamento
teórico sobre a temática, dialogando com García (2010), Huberman (1992), Vicentini (2005),
Vicentini e Lugli (2009), Oliveira (2010) e Lelis (2011). Como resultados foi verificado que os
docentes brasileiros têm sua carreira profissional estudada a partir do modelo europeu, que se
diferencia da sua realidade. Este estudo revela elementos que constituem tal diferença e como o
desenvolvimento profissional se concretiza nos vários períodos da carreira. Com isso, as
características dos/sobre os professores iniciantes se revelam com os saberes e a experiência.
O artigo “As fases na vida dos professores: um estudo com professores do curso de
Administração em uma instituição de educação superior privada no Brasil” (FONTANINI,
FILIPAK, KRAST, 2017), publicado na Revista Espacios, traz o relato de uma pesquisa que buscou
verificar se existem fases na carreira docente de professores do curso de Administração da Escola
de Negócios de uma instituição de educação superior privada de grande porte no estado do Paraná.
A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, tendo como referencial teórico Huberman
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(2007) e Kotler (2008); e seus resultados revelaram as fases que os professores participantes se
encontravam. Foi possível constatar as situações nas quais a evolução nas carreiras docentes é
percebida e a preocupação dos professores em buscar programas de formação para a carreira
docente.
O terceiro artigo “Ciclos da trajetória profissional na carreira docente em Educação Física”
(FARIAS, BATISTA, GRAÇA, NASCIMENTO, 2018), publicado na Revista Movimento, analisou
a carreira de professores de Educação Física, considerando os ciclos da trajetória profissional
docente de Huberman (2000). Participaram desse estudo descritivo-exploratório, 64 professores de
Educação Física atuantes em escolas municipais de Porto Alegre/RS e como percurso metodológico
foram aplicados questionários com todos esses professores participantes e no segundo momento
realizadas entrevistas semiestruturadas com apenas 13 professores. Os resultados da referida
pesquisa possibilitaram a identificação de cinco ciclos que caracterizam a carreira docente dos
professores de Educação Física.
O artigo “Ciclo de carreira docente: o que dizem as pesquisas brasileiras?” (CARDOSO,
2017), publicado nos Anais do XIII Congresso Nacional de Educação (EDUCERE), buscou
aproximar e situar na literatura brasileira a temática do ciclo de carreira docente, realizando um
levantamento em duas bases de dados: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
realizadas na última década (2006-2016), e que tinham como tema o ciclo de carreira docente ou
termos afins. Esse levantamento dialogou com Huberman (2000), Chakur (2005) e Cavaco (1995);
apontando como resultados, que há uma carência significativa de pesquisas sobre o ciclo de carreira
docente e uma necessidade de se olhar a carreira por um viés, que seja mais amplo e que ultrapasse
esse movimento marcado por etapas: início (busca), meio (estabilidade) e fim (reclusão), uma vez
que podemos encontrar professores com significativo tempo de carreira e ainda em momento de
ascensão.
O último trabalho encontrado no descritor Ciclo de carreira docente foi o painel “O ciclo
de carreira e as condições de trabalho: aproximações e relações possíveis” (CARDOSO, SILVA,
FRANÇA, 2018), publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino
(ENDIPE), apresentou três pesquisas teóricas cujo foco é o estudo sobre trabalho docente que
envolve questões relativas à carreira e às condições do trabalho. O painel teve como referencial
teórico Huberman (2000), Ferreira (2002), Kuenzer e Caldas (2009) e como principais resultados
apresentados no painel, as pesquisas revelaram a necessidade de mais investigações para analisar a
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vida profissional e, consequentemente delinear o perfil dos professores das escolas públicas do
Distrito Federal. As análises também apontaram que a carreira desses professores ocupa lugar de
destaque entre as demais Unidades da Federação com ênfase nos salários, posicionados entre os
maiores do país. Porém, discute a valorização da carreira sob outras perspectivas, tais como
políticas públicas, legislações específicas, etc.
Quanto ao descritor Ciclo profissional docente destacamos apenas 1 trabalho encontrado –
1 artigo em revista. O artigo “Desenvolvimento profissional docente: percepções dos professores
em diferentes períodos ao longo da vida” (PIRES, ALVES, GONÇALVES, 2016), publicado na
Revista Portuguesa de Pedagogia, sintetiza os resultados de uma pesquisa de doutorado cujo
principal objetivo foi caracterizar as percepções dos docentes da educação básica sobre os seus
próprios processos de desenvolvimento profissional. Estes docentes atuavam no ano letivo
2012/2013, em dois agrupamentos localizados no distrito de Lisboa e que se encontravam em
distintos períodos do ciclo de vida profissional. Os resultados alcançados permitiram evidenciar
algumas diferenças entre as percepções dos docentes, consoante quer o período da vida profissional
em que se encontram, quer os níveis de escolaridade em que os docentes lecionam.
Assim, a partir do estudo bibliográfico realizado nesse Estado do Conhecimento,
consideramos importante o nosso projeto de pesquisa que tem como objeto o ciclo de vida
profissional do professor alfabetizador, tendo em vista que apenas um trabalho encontrado aborda
esse sujeito. Destacamos também, que esse referido estudo encontrado não aponta um ciclo de vida
profissional do professor alfabetizador, mas apenas retrata, a partir das fases estabelecidas por
Huberman (1992), os elementos que influenciaram a permanência da professora investigada por 30
anos em classe de alfabetização.
CONCLUSÕES
Ressaltamos, pelo levantamento no Estado do Conhecimento, que pouco têm sido a ênfase e
discussão sobre o ciclo de vida profissional do professor alfabetizador e sua constituição como
trabalhador, atrelado ao seu processo histórico e emancipador de formação e valorização
profissional; atravessado nas suas teorias de conhecimento e nas suas práticas pedagógicas pelos
conflitos pessoais e profissionais.
Pretendemos avançar, privilegiando em nossa pesquisa, um olhar crítico e histórico sobre o
ciclo de vida profissional do professor alfabetizador, buscando superar o antagonismo entre escola e
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trabalho, numa elaboração de projetos emancipatórios articulados dentro e fora da escola; e
elegendo o materialismo histórico e dialético como percurso metodológico para nossa pesquisa.
Assim, nosso projeto de pesquisa busca compreender a singularidade do ciclo de vida
profissional do professor alfabetizador da rede pública de ensino do Distrito Federal; e compreender
também a particularidade, sua constituição docente e “práxis” pedagógica na alfabetização, e as
contradições de formação continuada que neles se expressam, e, ademais, a vivência profissional no
ciclo de carreira.
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Resumo
O presente trabalho é um recorte da pesquisa de Doutorado em Educação que tem como objetivo
analisar e compreender o ciclo de vida profissional do professor alfabetizador da rede pública de ensino
do Distrito Federal. Destacamos o ciclo de vida profissional como uma importante fonte de
informações sobre o trabalho docente. A condição para que o homem se torne homem é o trabalho. A
mediação entre ele e o mundo se realiza pela atividade material. Considerando nosso objeto de estudo,
dialogamos com o trabalho docente na perspectiva de elemento criador e como princípio educativo,
estabelecendo relações com os elementos fundamentais na composição do ciclo de vida profissional do
professor alfabetizador. Nesse contexto, apresentamos nesse artigo o primeiro momento concluído da
pesquisa - o Estado do Conhecimento - que permitiu extrair informações substanciais das pesquisas
desenvolvidas sobre o ciclo de vida profissional do professor alfabetizador, organizando-as e
interpretando-as segundo o objetivo da investigação proposta. Para tanto, foi realizado um
mapeamento utilizando onze bases de pesquisa muito importantes para os estudos sobre educação e
formação docente; considerando seis descritores/palavras-chave: ciclo de vida profissional, ciclo de
carreira dos professores, ciclo carreira docente ou ciclo de carreira docente, ciclo de vida dos
professores, ciclo profissional docente, ciclo de vida profissional do professor alfabetizador. No âmbito
desse estudo bibliográfico, identificamos e analisamos um total de 18 trabalhos, sendo 3 teses, 3
dissertações e 11 artigos científicos e um painel de comunicação oral que retratam, realmente, como
objeto de estudo, o ciclo de vida profissional ou ciclo de carreira docente.
Palavras-chave: Ciclo de vida profissional; Professor alfabetizador; Trabalho docente.
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O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PERCEPÇÕES
E POSSIBILIDADES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
Maria Eneida da Silva – UEG

INTRODUÇÃO
A investigação que deu origem a esse artigo foi realizada em 2019 e está no escopo dos
estudos de doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Brasília
(UnB) sobre o ciclo de vida profissional dos docentes das licenciaturas em Ciências Humanas da
Universidade Estadual de Goiás – UEG. O objetivo geral da pesquisa doutoral é compreender a
constituição do ciclo de vida profissional desses docentes, considerando as trajetórias da carreira, o
tempo e as condições de trabalho. Dessa forma, parte-se de um olhar comparativo dos estudos de
Huberman (2000) sobre os ciclos de vida profissional docente para conhecer a carreira dos
professores da UEG, seu processo constitutivo e formativo, considerando a totalidade e a
historicidade dessa universidade que tem um movimento dialético de perspectivas e desafios
constantes.
A pesquisa doutoral e o artigo se fundamentam teoricamente tanto em Huberman (2000)
quanto em Cavaco (1999); Marcelo García (1999); Chakur (2000; 2005); Isaia, Bolzan e Giordani
(2007); Isaia e Bolzan (2008); Brito (2011); dentre outros que defendem a ideia de uma vida
profissional docente com algumas tendências gerais, delimitadas em fases que se agrupam pelo
tempo cronológico da carreira e por outras determinações pessoais e coletivas. Assim, para o corpus
teórico da investigação, tem-se uma pesquisa bibliográfica, documental e com estado do
conhecimento; e para o corpus empírico, a aplicação de questionários aos professores efetivos dos
cursos de licenciatura em Ciências Humanas da UEG que tenham, no mínimo, 50% mais um
(configurando a maioria) de docentes de carreira, posto que 47% do corpo docente está em situação
de contratação temporária. Após a aplicação e análise dos questionários, são levantadas as
categorias para a seleção dos docentes a serem entrevistados.
Dessa forma, a partir dos estudos iniciais que indicaram os sujeitos que responderão aos
questionários, foi constatado que ficaram fora da pesquisa os docentes do curso de Pedagogia do
Campus Luziânia da UEG (além de outros tantos, pois a universidade tem 142 cursos presenciais,
sendo 77 licenciaturas e, destas, 55 são da área de Ciências Humanas). Surgiu, então, o
questionamento que deu origem a esse artigo enquanto recorte da pesquisa doutoral: quais as

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

145

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

possíveis fases da carreira em que os docentes do curso de Pedagogia do campus Luziânia se
encontram? Embora esses resultados não sejam levados ao relatório da pesquisa de doutorado e
precisem de aprofundamento metodológico com a realização de entrevistas em próxima pesquisa,
torna-se importante para a nossa formação (individual e coletiva), considerando ser este o nosso
campus de lotação na UEG.
A partir da definição do objetivo de compreender as possíveis fases da carreira em que os
docentes do curso de Pedagogia do Campus Luziânia da Universidade Estadual de Goiás, bem
como a realização do estudo teórico, procedeu-se com uma análise documental que pudesse
subsidiar metodologicamente a definição dos sujeitos e a aplicação de questionário misto5. Com o
aporte metodológico de Severino (2007); Gil (2008); Ludke e André (2012), trazemos para esse
artigo as discussões teóricas fundamentadas principalmente em Huberman (2000), bem como as
análises preliminares do questionário sobre o perfil dos docentes, suas percepções e possíveis fases
da carreira na universidade.
O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DE PROFESSORES
Embora se encontre delimitado em fases sequenciadas pelo tempo de carreira, conforme
Huberman (2000) e também Cavaco (1999), o ciclo de vida profissional docente possui etapas
vividas singularmente por cada professor sem que, para tanto, haja uma ordem pré-estabelecida. Os
estudos destes e de outros autores sobre o desenvolvimento profissional docente pontuam também a
existência de tendências gerais no ciclo de ordem coletiva, mas que se individualizam por conta de
condições psicossociais e históricas de cada sujeito.
Com uma pesquisa realizada na França, no nível educacional que, no Brasil, equivale ao
Ensino Médio e com professores que trabalham até 40 anos de carreira, Huberman (2000) defende
que os ciclos de vida profissional docente estão vinculados aos anos de profissão e às características
vivenciadas em cada etapa. O autor defende que nos 2 ou 3 primeiros anos, o professor vivencia
uma fase de sobrevivência ou descoberta, quando tem um choque de realidade; e que entre 4 e 6
anos de docência, vem a estabilização, com comprometimento e responsabilidade.

Questionário piloto elaborado no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Atuação de Professores/Pedagogos
(GEPFAPe) para ser utilizado na pesquisa guarda-chuva “Ciclo de desenvolvimento profissional docente:
temporalidade e trabalho” e que deu origem a outros projetos de pesquisa de membros do grupo tanto na graduação
quanto no mestrado e doutorado.
5
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Segundo o autor, entre 7 e 25 anos, acontece a fase da diversificação que é marcada pela
busca de novos desafios para não cair na rotina; e entre os 25 e 35 anos, os docentes tem muitos
questionamentos e fazem seu trabalho exatamente na medida das normas, caracterizando uma fase
de facetas diversas e que, enquanto para uns a monotonia causa o questionamento do meio da
carreira, para outros pode ser o desencanto que desencadeia a “crise”. Huberman (2000) pontua que
esta não é somente uma fase, mas fases, em que o professor se pergunta o que fez de sua vida
profissional sob a possibilidade de continuar ou não no mesmo percurso; e que o questionamento é
mais elevado nos homens. O autor esclarece que são essas demandas que acabam por conduzir à
próxima fase da carreira: o estágio de serenidade e distanciamento afetivo ou o de conservantismo.
Ao final da carreira, entre 35 e 40 anos, há duas fases distintas: o desinvestimento sereno,
com processo de interiorização e maior reflexão, consequências do período de serenidade e
distanciamento afetivo; ou a fase do desinvestimento amargo, cuja sensação é de estagnação e
desespero como fase posterior à do conservantismo. É na fase do desinvestimento sereno que os
professores se libertam do investimento no trabalho para dedicar mais tempo a si mesmos.
No Brasil, e com foco em nosso objeto – o ciclo de carreira na educação superior – Isaia,
Bolzan e Giordani (2007) partiram dessa pesquisa de Huberman (2000) para investigar os ciclos de
vida profissional de docentes de uma Universidade Federal e, considerando o tempo de experiências
na educação superior, dividiram a carreira em “anos iniciais (0-5), anos intermediários (6-15) e
anos finais (de 16 anos em diante)” (p. 3, grifo das autoras). As autoras afirmam que as concepções
de docência apresentam processos reflexivos e práticas efetivas, construindo um movimento
constitutivo ao longo da carreira que os fazem perceber a si mesmos, o seu trabalho pedagógico e
suas interações com o outro; que a noção de trajetória é entendida como etapas, idades vividas em
sucessivos espaços temporais e que se entrelaçam formando gerações pedagógicas; e concluem que
a carreira é influenciada por caraterísticas pessoais e profissionais, cuja história remete ao outro e
que essa carreira é sequencial, mas não se apresenta de forma linear.
Em outra pesquisa, Isaia e Bolzan (2008) aplicam o modelo hubermasiano para estudar os
ciclos de vida profissional de docentes dos cursos de licenciatura e bacharelado de uma
Universidade Federal. As autoras partiram do percurso classificado no estudo anterior em anos
iniciais, intermediários e finais, e avançam trazendo quatro movimentos constitutivos dos ciclos,
quais sejam: 1. movimento preparatório para o ingresso na universidade, com um tateamento para a
produção de uma aula na academia; 2. movimento de efetivação na docência que é caracterizada
como falta de preparação específica para atuação e falta de suporte institucional para tanto; 3.
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movimento marcante na trajetória com o Cursos de Pós-graduação como marca na formação para a
pesquisa e também para a docência; 4. movimento de professoralidade docente com o engajamento
na atividade educativa, focando no desenvolvimento dos alunos quando parece emergir uma
docência mais madura, cujos saberes são marcados pela dimensão humana (ISAIA; BOLZAN,
2008, grifos das autoras).
Mais uma autora investigou o ciclo de vida profissional dos docentes da educação superior.
Os sujeitos foram os docentes do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia e
foram identificadas quatro fases “que dialogam e se sucedem em suas trajetórias: Fase I - que
chamei de Antecedentes à docência; Fase II - chegada à profissão; Fase III - momento de abertura,
assentamento e reconhecimento da docência; Fase IV- desenvoltura e independência para com a sua
profissão” (BRITO, 2011, p. 308). A autora afirma ainda que a carreira pode começar em qualquer
idade e que isso depende da constituição das relações entre os processos formativos, oportunidades
de trabalho e a história de cada um. Outra conclusão da autora é que o ciclo de vida dos professores
da educação superior não pode ser visto como os ciclos de outras profissões, mesmo que existam
caraterísticas subjetivas semelhantes, até mesmo porque os docentes do Instituto de Biologia da
UFU já iniciam a carreira acadêmica com o título de doutor.
Embora haja outras pesquisas no Brasil que partam de Huberman (2000) para investigar o
ciclo de carreira na educação superior, com esse estudo teórico pudemos conhecer mais o objeto
para iniciar a pesquisa sobre a vida profissional de nossos colegas de trabalho no campus Luziânia
da UEG. Para aprofundamento da investigação, a pesquisa contará com entrevistas que poderão
subsidiar as análises com base nos estudos específicos já realizados sobre os ciclos de carreira na
educação superior – e avançar – e cujos resultados serão apresentados em outro artigo. Por hora,
tendo como dados informações coletadas em questionários, analisaremos a partir da teoria
hubermasiana para principiar as definições das etapas da vida profissional de nossos colegas da
UEG.
O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Ao considerar os critérios de seleção dos sujeitos para a pesquisa doutoral, foram
identificados somente 4 campi da UEG cujos docentes das licenciaturas podem ser investigados,
quais sejam, o de Ciências Sócio Econômicas e Humanas (CSEH), em Anápolis; a Escola Superior
de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (ESEFFEGO), em Goiânia; o Campus Cora Coralina, na
Cidade de Goiás; e o Campus Inhumas, na cidade de Inhumas. Assim sendo, ficaram de fora da
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investigação o Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e os outros 37 campi da UEG,
dentre eles, o de Luziânia que tem uma licenciatura na área de Ciências Humanas: Pedagogia. Com
tantos campi não participantes do estudo, a escolha desse campus se ancora no fato de ser nosso
lócus de atuação profissional e também por percebermos a importância de pesquisar ao menos mais
esse ambiente universitário em detrimento de tantos outros que não conseguiremos estudar no
doutorado.
Com a definição do corpus teórico, o problema e objetivo delimitados, foi definido o corpus
metodológico que contou com um estudo documental e a aplicação de questionário misto aos
docentes efetivos do curso de Pedagogia do campus Luziânia. Conforme o PPC de Pedagogia, o
corpo docente6 do curso é composto por 8 professores efetivos e 7 em regime de contratação
temporária. Portanto, aos 7 docentes efetivos lotados no campus Luziânia (um deles é a
pesquisadora) foi aplicado um questionário misto com 21 questões fechadas e 2 abertas, enviado em
25 de julho de 2019, ao endereço eletrônico de cada sujeito (informação que já possuíamos por
serem colegas de trabalho). O instrumento abrange cinco áreas, compostas por 21 questões: os
dados gerais (questões de número 1 a 6); a formação acadêmica (questões de número 7 a 11); o
tempo de carreira (itens 12 a 15); as fases de vivência na carreira (questões 16 e 17); e as
percepções sobre a instituição e a vida profissional (itens 18 a 21). Ao final, inserimos a questão
aberta 22 “Ser professor é:” e a 23 para que o (a) docente deixasse seus contatos caso desejasse
contribuir com a continuidade da pesquisa.
Para cumprir as exigências éticas de toda e qualquer atividade científica que envolve seres
humanos, seguimos o que determina a Resolução 196, do Conselho Nacional de Saúde – a UEG
ainda não possui um Comitê de ética para esse tipo de pesquisa – a saber, considerar “1. autonomia:
consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo [...]; 2. beneficência: ponderação entre riscos
e benefícios [...]; 3. não-maleficência [...]; e 4. justiça e equidade: fundar-se na relevância social da
pesquisa” (SEVERINO, 2007, p. 197). Dessa forma, fora enviado a cada docente, bem como ao
diretor do campus, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ciência e
autorização de divulgação dos dados com a garantia do anonimato dos sujeitos. Por conta desse
anonimato, cada docente foi cognominado com as letras do alfabeto, de acordo com a ordem das
devolutivas dos questionários.

Pelo fato de o Projeto Pedagógico de Curso datar de 2015 (tanto física quanto eletronicamente), as informações foram
atualizadas no sítio eletrônico do campus www.luziania.ueg.br, acessado em 20 de março e conferidas em 12 de
dezembro de 2019.
6
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A PESQUISA REALIZADA
O Campus Luziânia da UEG já contou com diversos cursos de graduação presenciais e a
distância, esses últimos em parceria com a Universidade de Brasília – UnB (DA SILVA, 2016a).
Atualmente, são ofertados somente dois cursos de graduação presencial, Administração e
Pedagogia; dois cursos de Pós-graduação Lato Sensu, também presenciais: Docência e Gestão da
Educação Superior e Gestão de Negócios e Inovação, além de cursos de extensão abertos à
comunidade7.
A licenciatura em Pedagogia, segundo o Projeto Pedagógico (PPC), é um curso noturno; de
regime acadêmico semestral, com ingresso anual; duração mínima de 8 e máxima de 12 semestres;
carga horária total de 3.740 horas; e sistema de créditos para a integralização curricular com
disciplinas pertencentes aos Núcleos Comum, de Modalidade, Específico e Livre (LUZIÂNIA,
2015). De acordo com o PPC, o objetivo geral do curso é formar profissionais para o exercício da
docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio
escolar, tanto quanto para atuação em outras áreas nas quais sejam exigidos conhecimentos
pedagógicos.
Os sujeitos da pesquisa se restringiram a 7 professores efetivos e, desses 7 questionários
enviados, 5 foram devolvidos em tempo para a conclusão deste trabalho – uma taxa positiva de
resposta de 71.49% – sendo 2 de docentes do sexo masculino e 3, do feminino. Esses sujeitos foram
cognominados de professores A, B, C, D, e E pela ordem da devolutiva dos questionários, ao que A
foi o primeiro a enviar e assim sucessivamente. As idades dos docentes variam entre 30 e pouco
mais de 50 anos; 4 deles fizeram mestrado e 1 ainda não concluiu; dos 4 mestres, 1 já é doutor e
pós-doutor, e 3 estão cursando o doutorado.
Para esse artigo, trazemos a análise do campo “fases de vivência na carreira” que
compreende a questão 16 “Qual é o nível de satisfação profissional nesse momento da carreira?”,
cuja gradação vai de 1 (totalmente insatisfeito) a 5 (muito satisfeito), perpassando pelos índices 2, 3
e 4; e também a questão 17 “Qual descrição, a seguir, mais se aproxima do modo como se sente
atualmente na carreira?” que conta com 7 opções em acordo com a proposta de Huberman (2000)
para o sentimento em relação à vida profissional docente, além de um campo de opção “outro” para
livre expressão.
7

Disponível em: http://www.luziania.ueg.br. Acesso em 25 nov. 2019
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Ao responder a questão 16, o docente A, que tem 9 anos de carreira na UEG e já está há 25
anos na docência da educação superior, optou pelo índice número 4 que demonstra satisfação
profissional. Ao descrever como se sente atualmente na carreira, esse professor escolhe a opção
“estabilizado, vivenciando sentimentos de comprometimento definitivo com a docência e, ainda,
assumindo responsabilidades”. Tanto uma resposta quanto a outra traduzem para Huberman (2000)
a fase da estabilização que, embora aconteça dos 4 aos 6 anos de carreira, pode se estender por um
período de 8 a 10 anos, quando as pessoas “[...] passam a ser professores, quer aos seus olhos, quer
aos olhos dos outros [...]” (p. 40). É um período de pertencimento a um corpo profissional e de
independência e emancipação, conduzindo a uma sensação de competência pedagógica para
assumir outras responsabilidades.
O docente B, com 4 anos de carreira na UEG e igual período de atuação na educação
superior, disse estar “totalmente insatisfeito” com a profissão, ao responder a questão 16. Na
questão 17, optou pelo item que o descreve como “preocupado angustiado, com medo, sentindo-se
solitário. Percebo que há uma distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula,
há uma fragmentação do trabalho, sinto dificuldade em conciliar a relação pedagógica e a
transmissão de conhecimentos, percebo uma oscilação entre relações demasiado íntimas e
demasiado distantes, sinto dificuldades com alunos que criam problemas, dificuldade com material
didático inadequado e sinto falta de apoio e orientação”. Assim, inferimos que o docente B ainda
se encontra na fase de entrada na carreira, que compreende os 3 primeiros anos da profissão –
embora tenha 3 anos de carreira – com sentimentos de sobrevivência e descoberta, de
distanciamento entre os ideais e as realizações cotidianas, de fragmentação do trabalho. Contudo,
Huberman (2000) pontua que é uma fase que pode se prolongar para só depois chegar à fase da
estabilização porque é um momento em que o professor mede as consequências de um
comprometimento definitivo com a profissão para conseguir permanecer sem desistir da docência.
O docente C, também com 4 anos de carreira, mas com um período entre 5 e 10 anos de
experiência na educação superior, respondeu que está em um nível mediano de satisfação ao
escolher o nível 3 na escala gradativa de 1 a 5 da questão 16. Ao responder sobre como se sente
atualmente na carreira, esse docente escolheu a opção “outro” e escreveu: “Desanimada com a
situação atual do país, com falta de incentivo aos pesquisadores. Preocupada com a formação dos
professores que atuam nas licenciaturas, pois sem incentivo poucos investirão na área, o que irá
refletir no embasamento que o docente pode vir a ter e é tão necessária para o fazer docente. Outro
aspecto que me preocupa é a falta de valorização profissional, que faz com que muitos desistam da
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carreira docente”. Inferimos, pois, que o docente, embora não esteja no período de 7 a 25 anos de
carreira (mas o está de atuação na educação superior e talvez isso justifique o sentimento), está na
fase que o autor francês denomina de diversificação, enquadrando-se em um perfil-tipo que está em
questionamento, em desencanto com os fracassos das reformas estruturais e que pensa em seguir
outras carreiras “durante o pouco tempo em que isso ainda é possível” (p. 43).
Na resposta da questão 16, o docente D diz estar satisfeito com a carreira e, na 17, diz se
sentir “estabilizado, vivenciando sentimentos de comprometimento definitivo com a docência e,
ainda, assumindo responsabilidades”. Apesar de ter 5 anos de carreira e o mesmo período de
atuação na educação superior, o professor D apresenta estar na mesma fase da carreira que o
docente A que tem 9 anos de carreira e mais de 25 anos de docência na educação superior.
Huberman (2000) esclarece que as fases da carreira precisam ser compreendidas como trajetórias
construídas cotidianamente pelas vivências individuais e também coletivas, pelas experiências
interiores e simbólicas, por intermédio de situações em que o sujeito recebe influências e também
influencia seus pares. Além disso, o autor não considera tais fases como universais porque é
necessário ponderar as condições sociais e o período histórico e também compreender a ideia de
que cada etapa prepara a próxima sem determinação de ordem (CHAKUR, 2005).
O docente E, com 20 anos de carreira na UEG e o mesmo período de experiência na
educação superior, informou que está satisfeito com a carreira e descreve que se sente “em um
estado de questionamento, com dúvidas quanto à carreira e quanto à profissão” que, para o autor
francês pode ocorrer dos 7 aos 25 anos da vida profissional para um perfil de docentes que, na fase
da diversificação, entram em certa crise quanto ao prosseguimento da carreira. Percebe-se um
paradoxo entre as respostas desse docente para as questões 16 e 17 – satisfeito, mas com dúvidas
quanto à carreira – revelando “[...] não haver uma consciência muito clara do tipo de diversificação
nem do que é que está a ser posto em questão” (HUBERMAN, 2000, p. 42). É o momento do “meio
da carreira”, normalmente entre os 35 e 50 anos (esse docente assinalou, no questionário, a opção
de idade entre 40-45 anos), em que se faz um balanço da vida profissional, com tendências a
questionar mais as situações desagradáveis das tarefas ou das condições de trabalho do que o
sucesso ou não da carreira docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos resultados dessa pesquisa micro, agregados aos resultados da investigação
doutoral, pode ser possível empreender políticas institucionais para a carreira docente que
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interfiram direta ou indiretamente na constituição dos ciclos e, possivelmente, no trabalho docente,
visto que também é possível ter informações sobre um campus mais interiorizado. A continuidade
da pesquisa se faz necessária tanto pela escassez de trabalhos específicos com esse objeto quanto
pelas características da UEG: uma instituição multicampi, com um alto índice de docentes em
regime de contratação temporária, e com uma quantidade considerável de docentes efetivos lotados
nos campi próximos à Administração Central, em Anápolis.
O próprio Huberman (2000, p. 48) afirma que, com certeza, há outros percursos e grupos de
docentes que seguem outros caminhos na definição de seus ciclos de vida profissional “face às
emoções e reflexões que emergem do inconsciente”. Tal informação justifica a realização de
entrevistas, individuais e/ou em grupo, para melhor aprofundamento na definição das fases da
carreira dos docentes do curso de Pedagogia do campus Luziânia e da Universidade Estadual de
Goiás como um todo.
REFERÊNCIAS
BRITO, T. T. R. O ciclo de vida profissional dos professores de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia:
trajetórias, carreira e trabalho. 2011. 370 f. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Uberlândia, 2011. Disponível
em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13871. Acesso em: 5 nov. 2017.
CAVACO, M. H. Ofício do professor: o tempo e as mudanças. In: NÓVOA, A. (Org.). Profissão professor. 2. ed.
Porto: Porto, 1999. p. 155-91.
CHAKUR, C. R. S. L. (Des)profissionalização docente e formação continuada: situação e perspectivas atuais. In:
LEITE, C. D. P.; OLIVEIRA, M. B. L.; SALLES, L. M. F. (Orgs.). Educação, psicologia e contemporaneidade.
Taubaté: Cabral Editora Universitária, 2000. p. 71-89.
______. O desenvolvimento profissional de professores das séries iniciais do ensino fundamental. Paidéia, Ribeirão
Preto, v. 15, n. 32, p. 397- 407, 2005.
DA SILVA, M. E. Relatório de gestão do Câmpus Luziânia exercício 2015. Câmpus Luziânia da Universidade
Estadual de Goiás, 2016a. 32 p.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas de professores. 2. ed.
Porto: Porto, 2000. p. 31-61.
ISAIA, S. M. de A.; BOLZAN, D. P. V. Compreendendo os movimentos construtivos da docência superior:
construções sobre pedagogia universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p. 43-59, jan./jun. 2008. Disponível
em: http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/viewFile/1551/1181. Acesso em: 10 jan. 2018
ISAIA, S. M. de A.; BOLZAN, D. P. V.; GIORDANI, E. M. Movimentos construtivos da docência superior:
delineando possíveis ciclos de vida profissional docente. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 30, 2007, Caxambu. Anais da ANPED... Caxambu: GT 08, ANPED, 2007. Disponível
em: http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT08-3213--Int.pdf. Acesso em 10 jan. 2018.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2012.
LUZIÂNIA. Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia: Câmpus Universitário de Luziânia. Luziânia, GO, 2015. 162
p. Disponível em: http://cdn.ueg.edu.br/source/campus_luziania_46/conteudoN/1916/pcc02anexos2015_projeto_peda
gogico.pdf. Acesso em 18 nov. 2019.
MARCELO GARCIA, C. Formação de professores. Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

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

153

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O artigo discute o ciclo de vida profissional docente a partir da teoria do autor francês Huberman
(2000) e objetiva, enquanto recorte de uma pesquisa de doutorado, compreender as possíveis fases da
carreira em que os docentes do curso de Pedagogia do Campus Luziânia da Universidade Estadual de
Goiás (UEG) se encontram. A teoria que sustenta as discussões envolve o tempo, as fases e as
percepções da carreira enquanto trajetória construída cotidianamente pelas vivências individuais e
também coletivas que desenvolvem sentimentos e posicionamentos distintos ao longo da vida
profissional. Com base no problema de pesquisa: “quais as possíveis fases da carreira em que os
docentes do curso de Pedagogia do campus Luziânia se encontram?”, foi realizada, em 2019, uma
investigação qualitativa teórica, documental e com aplicação de questionário aos docentes efetivos. Para
esse artigo, analisamos um campo do questionário que buscou perceber as fases de vivência dos
docentes na carreira, com aporte metodológico de Severino (2007); Gil (2008); Ludke e André (2012),
bem como com o suporte teórico de Huberman (2000), Marcelo García (1999), Cavaco (1999), Chakur
(2000; 2005), Isaia, Bolzan e Giordani (2007), Isaia e Bolzan (2008), Brito (2011). Como resultado, foi
possível perceber que a maioria dos docentes se sente parcialmente realizada na profissão e que, de
acordo com Huberman (2000), estão nas fases de sobrevivência, estabilização, diversificação e
questionamento, etapas estas que, por um lado, divergem da proposta inicial delineada pelo autor
francês no que tange ao período da carreira em que se configuram e, por outro, se aproximam de
alguns perfis-tipo trazidos por ele à discussão. Para melhor compreensão e determinação de ciclos ou
fases da carreira dos docentes do Campus Luziânia da UEG é necessário que realizemos outra pesquisa,
cujos resultados serão publicados em próximos trabalhos.
Palavras-chave: Ciclo de vida profissional docente; Carreira docente; Universidade Estadual de Goiás;
Campus Luziânia.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM DIFERENTES
LOCI: POSSIBILIDADES DE INSURGÊNCIAS POR MEIO
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES
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Elisabete Gaspar de Oliveira – EDUVALE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel aborda o debate em torno da formação continuada de docentes e profissionais da educação
por meio da reflexão acerca da formação de formadores, da escola da terra que se organiza como
ensino multisseriado e sobre a qualidade da educação no diálogo com a referida formação. A proposta
em tela se filia ao eixo que debate as Didáticas e sua interface com a formação docente o qual engloba
as reflexões acerca das políticas de formação docente bem como as (muitas) modalidades e estratégias
formativas. Diante disso, o painel destaca, inicialmente, a formação de formadores – coordenadores/as
pedagógicos - da Rede Municipal de Rondonópolis (MT) debatendo em quais condições, quais lócus
esse/a profissional busca sua formação continuada de forma a contribuir, de acordo com os resultados
da investigação, para o desenvolvimento profissional de docentes. Na sequência, apresenta resultados
de uma pesquisa a qual tem como pressuposto que a formação continuada é a principal referência para
a transformação da prática pedagógica. Envolvendo docentes e técnicos em educação que tem como
lócus de atuação comunidades quilombolas e turmas multisseriadas no estado de Sergipe, por meio da
pedagogia da alternância, produziu um número significativo de projeto de intervenção pedagógica
nessas comunidades e reitera a relevância de uma política permanente de formação docente. Por fim,
discorre sobre uma pesquisa que teve como lócus o município de Jataí e como participantes docentes
efetivos de sua Rede Municipal relatando as percepções desses profissionais acerca da relação entre
formação continuada de docentes e a qualidade social da educação. Debate-se que os docentes
pesquisados não estabelecem relações diretas entre formação e qualidade social da educação tendo,
portanto, poucos parâmetros sobre o tema. Conclui-se que esses relatos de pesquisas apontam a
formação continuada como uma possibilidade de insurgência diante de um contexto de sérios ataques à
educação pública.
Palavras-chave: Formação continuada. Desenvolvimento profissional. Escola da Terra. Qualidade
social da educação.
FORMADOR DO FORMADOR E SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: MODOS DE
VER E DE SENTIR A FORMAÇÃO
Sueli de Oliveira Souza – SEMED Rondonópolis
Elisabete Gaspar de Oliveira – EDUVALE

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa discute o desenvolvimento profissional do coordenador pedagógico,
denominado, neste estudo, como formador do formador, cuja principal atribuição é trabalhar a
formação dos seus pares na escola. Entende-se que, para desenvolver este trabalho, o formador do
formador precisa de uma formação sólida, reflexiva mobilizadora de diferentes saberes que o
ajudarão a lidar com dilemas, desafios e conflitos oriundos da prática pedagógica.
Com o objetivo de investigar como e onde o formador do formador se qualifica para atender
as suas necessidades formativas, a pesquisa se orientou pelas seguintes questões: quais as
necessidades formativas de um coordenador pedagógico para desenvolver as atribuições de
formador do formador? Em que lugar ou espaço formativo busca sua própria formação? Em quais
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aspectos as formações individuais ou coletivas vivenciadas contribuem para o seu desenvolvimento
profissional?
A pesquisa se desenvolveu em abordagem qualitativa e utilizou de entrevistas
semiestruturadas para a coleta de dados. A opção por este instrumento se deu pelo entendimento de
que a entrevista possibilita o diálogo entre pesquisador e sujeitos. As percepções do formador do
formador sobre as marcas da formação continuada para o seu desenvolvimento profissional
configuraram-se o eixo de análise dos dados. Os sujeitos foram três formadoras de formador que
atuam nas escolas municipais de Ensino Fundamental de Rondonópolis-MT.
Os dados evidenciaram a necessidade de formação continuada para o formador do formador
para atender as demandas colocadas pela sua prática cotidiana. Este profissional busca qualificar-se
em diferentes espaços de formação que discutem os fazeres e saberes da profissão docente.
Os aportes que fundamentaram esta pesquisa embasam-se em Nóvoa (2011), Imbernón
(2011); Oliveira (2016), Marcelo (1999; 2009), Day (2011), Carvalho (2017), Placco, Almeida e
Souza (2013) Domingues (2014); Shulman; Shulman e (2016) Souza (2017).
A pesquisa destaca o formador do formador como um sujeito protagonista de sua formação,
e, por este motivo, a formação continuada é concebida por este como um dos elementos que
promove o seu desenvolvimento profissional.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/ FORMAÇÃO CONTINUADA: PROCESSOS
IMBRICADOS NA APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA
Uma vez que o exercício da profissão docente exige do professor novos conhecimentos e a
adaptação às mudanças ao mundo tecnológico, a formação continuada toma nova valorização como
um dos espaços de aprendizagem da docência. Neste sentido, espera-se que, ao ingressar na
profissão, o docente busque os diferentes espaços que se configuram como uma forma de
desenvolvimento profissional: pós-graduação, formação oferecidas pelos órgãos responsáveis pela
educação e no próprio ambiente de trabalho.
Os pesquisadores Nóvoa (2011), Imbernón (2011); Oliveira (2016), Marcelo (1999),
reconhecem a formação continuada como um espaço de desenvolvimento profissional. Neste
espaço os temas emergentes das necessidades formativas dos professores e também das políticas
nacionais e locais são compreendidos, assumidos, reinterpretados pelos coletivos no
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comprometimento de melhorar a qualidade dos resultados educacionais produzidos pelo ensino e
aprendizagem.
Atualmente espera-se que a formação continuada seja organizada e planejada a partir das
necessidades formativas dos professores que atuam na escola. Dessa forma, deverá ser construída
nos princípios da racionalidade prática, quando os docentes sejam sujeitos protagonistas de suas
aprendizagens na construção de novos saberes pela relação teoria e prática.
A concepção de formação contínua é entendida no estudo como espaço onde se
compartilham dúvidas, angústias, descobertas, contradições, problemas, sucessos e fracassos. Os
docentes tornam-se objetos e sujeitos de sua formação.
A formação deve partir do entendimento de que o docente é sujeito e protagonista de sua
aprendizagem ao discutir sua prática, os dilemas e desafios por ela colocados, e tal compreensão,
exige da equipe e demais profissionais da escola vários elementos organizativos descritos conforme
orienta Imbernón (2009)
Que as escolas tenham um conjunto de normas assumidas de maneira colegiada e na
prática; que os representantes da administração que trabalham com o professorado
deixem claros o objetivo que pretendem com a formação e apoiem os esforços do
professorado para mudar sua prática; que os esforços nas mudanças curriculares, no
ensino, na gestão da classe contribuam para o objetivo último de melhorar a
aprendizagem dos alunos; por último, que formação permanente mais adequada,
acompanhada pelo apoio necessário durante o tempo que for preciso, contribui para
que novas formas de atuação educativa se incorporem à prática. (IMBERNÓN, 2009,
p.30).

A formação configura-se, neste processo, como um dos elementos do desenvolvimento
profissional defendido por Marcelo (2009), Imbernón (2011) e Day (2011), como um continuum,
processo que começa com a formação inicial e se estende por toda a carreira do professor.
No decorrer da carreira, o docente conhece os alunos, as famílias, o planejamento, os
processos avaliativos tornando-se mais seguro para agir e tomar decisões relacionadas à sua prática.
Afirma Souza (2017) que:
O desenvolvimento profissional é um movimento que exige do professor participar
dos vários segmentos que constituem sua identidade, sua profissionalidade. Entendese que desenvolver-se profissionalmente é estar em uma busca constante sobre a
profissão, é entender como ela está situada socialmente, compreender as políticas
educacionais, é conhecer sobre os fundamentos da educação, mas é, também, conhecer
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sobre a prática pedagógica. Em outras palavras, trata-se de alinhar teoria e prática
numa relação horizontal. (SOUZA, 2017, p. 116).

O tornar-se professor é um processo que demanda compromisso, ética, estudos, pesquisas
que se dá nos diferentes espaços, no coletivo mediado por profissionais que assumem no interior da
escola, dos órgãos responsáveis pela educação a atribuição de formador do formador. A exemplo,
os coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis-MT, sujeitos desta
pesquisa, assumem esta função.
FORMADOR DO FORMADOR – DE QUEM FALAMOS? QUAIS SUAS ATRIBUIÇÕES?
No processo histórico da educação, sobretudo no contexto da escola, verifica-se que o
coordenador pedagógico assume inúmeras funções, fato este que dificulta a sua atuação pedagógica
nas ações de acompanhamento do professor, ou seja, orientar e subsidiar suas ações sobre os
processos avaliativos, analisando os resultados produzidos para proceder ao replanejamento de
ações, visando a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.
As autoras Placco, Almeida e Souza (2013) descrevem que
[...] atribuições envolvendo desde a liderança do projeto político pedagógico até
funções administrativas de assessoramento da direção, mas, sobretudo, atividades
relativas ao funcionamento pedagógico da escola e de apoio aos professores, tais
como: avaliação dos resultados dos alunos, diagnóstico da situação de ensino e
aprendizagem, supervisão e organização das ações pedagógicas cotidianas (frequência
de alunos e professores), andamento do planejamento de aulas (conteúdos ensinados),
planejamento das avaliações, organização de conselhos de classe, organização das
avaliações externas, material necessário para as aulas e reuniões pedagógicas,
atendimento de pais, etc., além da formação continuada dos professores.( PLACCO;
ALMEIDA; SOUZA, 2013, p. 08).

Autores como Carvalho (2017), Placco, Almeida e Souza (2013) e Domingues (2014)
discutem a contribuição do formador de formador na propositura de ações pedagógicas
problematizadoras das teorias educacionais e reflexão da prática educativa no processo de formação
contínua no interior da escola.
Sobre o papel do formador do formador, a política da Rede Municipal de Ensino de
Rondonópolis/MT (SEMED, 2016, v. 02) estabelece que o coordenador pedagógico tem a
atribuição de formador do formador ao expressar nos seus documentos que a formação do professor
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centrada na escola é de sua responsabilidade. Assim sendo, cabe a este profissional planejar,
organizar e tornar o espaço da formação continuada um locus de discussão, reflexão e planejamento
das ações desenvolvidas na escola.
O formador do formador no município pesquisado é um professor efetivo que assume a
função de coordenador com diferentes atribuições daquelas que desenvolvem em sala de aula com
seus alunos. Além de organizar, planejar e executar o projeto de formação da unidade, ele precisa
articular, mapear, conhecer sobre as políticas educacionais vigentes, bem como, participar de todo o
processo educativo desenvolvido na escola.
Para organizar e desenvolver a formação dos pares, o formador do formador precisa dominar
conhecimentos sobre teorias pedagógicas para subsidiar ações desenvolvidas, ter habilidade de
trabalhar em grupo, ter capacidade de relação e comunicação, apropriar-se da realidade que o cerca,
ter convicção de suas limitações, buscar parcerias com outras pessoas ou instituições e dinamizar as
ações no contexto ao qual está inserido.
A formação continuada efetivada na escola precisa ter a prática do coletivo como ponto de
partida e de chegada de suas reflexões, de modo a estimular que os docentes sejam sujeitos
responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento profissional, configurando um movimento de busca
constante da profissionalização. Nas palavras de Shulman; Shulman, (2016) a formação deverá ser
um espaço que
[...] apoia os esforços deles [professores] para se tornarem mais conscientes de seus
próprios conhecimentos, práticas e disposições. Por meio da discussão do trabalho
deles – do projeto de currículo, ensino e avaliação em sala de aula – e do
desenvolvimento de portfólios de ensino, estudos de caso e discussões regulares sobre
a prática, visamos melhorar as capacidades dos professores para aprender com suas
próprias experiências e com as de outros professores. [...] (SHULMAN; SHULMAN,
2016, p.130).

Na concepção de formação de Shulman; Shulman (id.), da mesma forma que a de Oliveira
(2016), o formador do formador é um agente de mudança, um mediador entre os projetos
educativos da escola e os professores, implementando uma cultura de reflexão da prática
pedagógica. Assim, acompanhando essa concepção, procedemos a pesquisa sobre a formação
propiciada aos coordenadores pedagógicos pela rede municipal e que percepções sinalizam em seu
desenvolvimento profissional.
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METODOLOGIA: CAMINHOS DA PESQUISA
Esta pesquisa desenvolveu-se por uma abordagem qualitativa cujo foco foi o mundo dos
sujeitos. Conforme André (2013, p. 97), essas pesquisas “[...] se fundamentam numa perspectiva
que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas
interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela
transformados”.

Assim, a pesquisa buscou investigar as marcas da formação continuada no

desenvolvimento profissional do formador do formador a partir de suas percepções em narrativas
orais, e, posteriormente transcritas, das quais extraímos recortes dos registros de três coordenadoras
pedagógicas que desempenham essa atribuição no interior de escolas de Educação Básica do
município de Rondonópolis/MT. Os sujeitos foram denominados de formadora I, II e III para
resguardar suas identidades.
As narrativas dos sujeitos foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas. A
entrevista com roteiro flexível permitiu o diálogo entre sujeito e pesquisador na compreensão do
objeto em discussão. Este instrumento possibilitou um diálogo interessante, que facilitou o acesso
às informações necessárias à pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
A investigação se orientou pelas seguintes questões: quais são as necessidades formativas do
coordenador pedagógico para desenvolver as atribuições de formador de formador? Em que lugar
ou espaço formativo busca formação? Em quais aspectos as formações individuais ou coletivas
vivenciadas contribuem para o seu desenvolvimento profissional?
A partir das questões de pesquisa elegeu-se para análise dos recortes das narrativas dos
sujeitos pesquisados o eixo: as percepções do formador do formador sobre o seu desenvolvimento
profissional a partir das formações vivenciadas.
AS PERCEPÇÕES DO FORMADOR DO FORMADOR SOBRE SEU DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Os recortes apresentados evidenciam as marcas da formação continuada no desenvolvimento
profissional dos sujeitos pesquisados.
A formadora I revelou, na sua narrativa, o quanto sua atribuição de formar exige de si
estudos e reflexões sobre a sua profissão.
Nas discussões apresentadas a partir dos autores trazidos quero destacar que muito foi
acrescentado à minha prática enquanto formadora de formador, quando me constituo
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na atribuição FORMADORA, diferente do FAZER EXPERIENTE, o ser formadora
dos meus pares pressupõe que eu reflita sobre: o meu processo de desenvolvimento
profissional, como me reconheço na docência e na educação, como venho superando
minhas dificuldades e o que me fez motivada a iniciar e permanecer na docência. O
fazer está intrinsecamente ligado à maneira pela qual tenho interagido junto aos meus
pares mediando, apoiando, localizando fragilidades, sugerindo e orientando. Acredito
que tenho procurado tramitar entre dois pilares: na busca da minha constituição do
fazer formadora, enquanto me identifico/constituo, aprendo, estudo, troco experiência,
e acredito marcar positivamente os profissionais da escola. (Entrevista, Formadora I,
Maio/2016).

A narrativa esclarece como os encontros de formação dos quais participou no decorrer de
2016 contribuíram com o seu desenvolvimento profissional ao lhe permitir refletir sobre a sua
prática com seus pares. Neste episódio, percebe-se que a prática pedagógica dos pares foi tomada
como ponto das reflexões, possibilitando a construção de novas estratégias de atuação. Este relato
possibilitou ainda visualizar a dinâmica da escola nos momentos de formação, os planejamentos e
quais movimentos de discussões, estudos e aprendizagens acerca da docência. Domingues (2014)
discute a contribuição desse profissional como articulador dos projetos pedagógicos desenvolvidos
na escola. Assegura ainda que o coordenador, formador do formador, precisa ter conhecimentos que
incluam as dimensões pedagógicas, humanas e metodológicas.
O segundo recorte é da formadora II que tem 25 anos de trabalho e relata o quanto a
formação é importante para o desenvolvimento profissional, mesmo depois de tanto tempo na
docência e na função de coordenadora pedagógica com atribuição de ser formadora do formador.
Acredito que estamos mesmo no caminho certo, pois a formação tem me instigado
mesmo depois de muitos anos de prática continuar indo e participando, porque me
ajuda a rever minha prática, gosto de aprender, de me manter inteirada com as
vivências acadêmicas de estudos e pesquisas. A partir das formações tenho tido o
cuidado de intervir e acompanhar o professor com outros olhos. Os temas discutidos
têm me ajudado a entender melhor como se dá o desenvolvimento profissional do
professor e o meu também, isso é riquíssimo porque agora sempre penso se as minhas
ações estão ou não contribuindo para que ocorra. A necessidade de melhorar a minha
prática tem me motivado continuar investindo em minha carreira. Sou professora
formadora mais ainda não sei tudo, preciso de ajuda, preciso estar em constante
formação, é que tenho procurado fazer quando me propus estar no OBEDUC e
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também em outras formações oferecidas pela SEMED. (Entrevista, Formadora II,
Out./2016).

A narrativa da formadora revela o quanto a formação continuada é importante para o seu
desenvolvimento profissional, ao possibilitar conhecimentos de diferentes áreas do saber
mobilizados na sua prática de formadora, orientadora e mediadora dos processos educativos da
escola. Como responsável direto pela formação na escola, o formador do formador, na Rede
Municipal de Ensino de Rondonópolis, precisa investir constantemente em sua formação, seja nos
espaços oferecidos pela Semed, seja nos oferecidos por outras instituições como evidenciou a fala
da professora.
Para Imbernón (2009), a formação na escola precisa considerar aspectos como compromisso
de todos os envolvidos, os objetivos da formação precisam responder à melhoria da aprendizagem
dos alunos, reconhecer os esforços dos professores e provocar mudanças em suas práticas. Sendo
assim, o formador do formador também precisa reconhecer sua prática como fundamental para
provocar, mediar a construção de novos saberes.
A formadora III narrou a respeito de suas necessidades formativas ao se deparar com os
desafios colocados pela sua prática docente.
Então, comecei a ler outros textos sobre a educação, além do que as formações
continuadas da Rede Municipal proporcionavam, levava esses materiais para a escola
e discutia sobre ele com o coletivo de professores. Isso me ajudou a começar a refletir
que precisaria melhorar muito a minha prática pedagógica, [...]. Teria de partir
principalmente de um estudo dos professores, [...] Busquei orientações com algumas
professoras formadoras da SEMED, que tem todo um compromisso com a Formação
Continuada da Rede Municipal. Tudo isto, foi de suma importância para minha
prática pedagógica, como também me deu ferramentas para pensar em novas formas
de agir no cotidiano da escola. Mas, para me aperfeiçoar ainda mais, senti que
precisava algo. Num encontro na SEMED ouvi uma fala da professora Simone-UFMT
sobre o OBEDUC, que oferecia formação sobre professores experientes e iniciantes,
suspirei fundo e pensei “MARAVILHA” quero participar. (Entrevista, Formadora
III, Ag./2016)

O recorte acima reforça a importância da formação para o formador do formador como um
sujeito protagonista de sua formação que busca em diferentes oportunidades e espaços se qualificar
para atender as demandas colocadas no exercício de suas atribuições. O formador do formador
possui a capacidade de gestar e decidir sobre sua formação, neste sentido, a narrativa da formadora
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

163

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

revela o quanto ela buscou com pares, em leituras indicadas ou não pelas formações, suportes para
melhorar e ampliar sua prática. Para Day (2011), são nestes diferentes espaços de vivência e
compartilhamentos de saberes que acontece o desenvolvimento profissional entendido por ele como
um processo continuun que perpassa a vida profissional e pessoal do sujeito.
CONCLUSÕES
Ao finalizar esta pesquisa, compreendeu-se que na Rede Municipal de Ensino o professor
deixa a sala de aula e passa a atuar como coordenador pedagógico tendo como uma das suas
principais atribuições trabalhar com a formação dos professores no interior da escola, sendo
denominado, neste estudo, como formador do formador.
Para atender as demandas colocadas pela sua prática cotidiana, o formador do formador
busca qualificar-se em diferentes espaços de formação em que se discutem os fazeres e saberes da
profissão docente. Desse modo, estuda, pesquisa, dialoga, questiona sobre fundamentos da
educação, metodologias de ensino, avaliação, políticas educacionais e outras temáticas oriundas do
seu fazer pedagógico.
A pesquisa evidenciou que o formador do formador é um sujeito protagonista de sua
formação, ao considerá-la como suporte, ferramenta, instrumentos que provocam mudanças na
forma de planejar, conceber o profissional enquanto sujeitos protagonistas de sua formação e
prática, na visão acerca da educação, nas relações com as famílias e seus pares, no planejamento e
organização das pautas de formação. Portanto, a formação continuada é concebida por este como
um dos elementos que promove o seu desenvolvimento profissional.
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Resumo
Este artigo é o resultado de uma pesquisa que discute o desenvolvimento profissional do coordenador
pedagógico, denominado, neste texto, como formador do formador, uma vez que este profissional tem
como uma de suas principais atribuições trabalhar a formação continuada dos seus pares na escola.
Entende-se que, para realizar este trabalho, o formador do formador precisa de conhecimentos
mobilizadores de diferentes saberes que o ajudarão a lidar com dilemas, desafios e conflitos oriundos da
prática pedagógica, bem como a capacidade de reflexão. Diante desse contexto educacional, o objetivo
deste trabalho foi investigar como e onde o formador do formador se qualifica para atender as suas
necessidades formativas. As questões orientadoras foram: quais as necessidades formativas de um
coordenador pedagógico para desenvolver as atribuições de formador do formador? Em que lugar ou
espaço formativo busca sua própria formação? Em quais aspectos as formações individuais ou coletivas
vivenciadas contribuem para o seu desenvolvimento profissional? Para a investigação, utilizou-se uma
abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas, e como eixo de análise: as percepções
do formador do formador sobre as marcas da formação continuada para o seu desenvolvimento
profissional. Três formadoras de formador que atuam nas escolas de Ensino Fundamental do
município de Rondonópolis-MT foram os sujeitos da pesquisa. Os aportes que fundamentaram este
trabalho se compõem de autores como: Nóvoa (2011), Imbernón (2011); Matsuoka (2016), Marcelo
(1999; 2009), Day (2011), Carvalho (2017), Placco, Almeida e Souza (2013) Domingues (2014);
Shulman; Shulman, (2016) e Oliveira (2017). Os dados evidenciaram a necessidade de mudança nas
práticas pedagógicas destas formadoras e de formação continuada para o formador do formador, ações
primordiais para que ocorra o desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formador do Formador; Formação Continuada; Desenvolvimento Profissional.
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FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DO ENSINO MULTISSERIADO
Marilene Santos – UFS

INTRODUÇÃO
O acelerado processo de transformação que a sociedade contemporânea tem enfrentado
exige das pessoas permanentes processos de atualização em sua formação. A escola se constitui na
mais relevante instituição responsável para garantir aos sujeitos condições de inserção e intervenção
nos mais diversificados aspectos da sociedade através de sua formação.
Nesse contexto, é necessário professores com capacidade para além da simples transmissão
de conteúdo, em condições de produzir análises da realidade e interações entre as diferentes formas
de produção e disseminação do conhecimento. Condição que apenas a formação inicial não dá
conta. Portanto, a relevância de se garantir processos permanentes de formação continuada para os
professores da educação básica.
O presente texto trata de um projeto de formação continuada, realizado com professores que
atuam em turmas multisseriadas e escolas de comunidades quilombolas de 14 municípios
sergipanos, através do Programa Escola da Terra do governo federal.
A metodologia utilizada no projeto foi a Pedagogia da Alternância, que busca a interação
entre o conhecimento científico e a realidade vivenciada no cotidiano de forma a promover
permanente processo de troca de conhecimentos entre o ambiente doméstico, o laboral e o escolar,
garantindo ao estudante, dessa forma, o protagonismo de sua formação (GIMONET, 2007); e, por
isso, o projeto foi desenvolvido num curso de aperfeiçoamento (180h) em módulos mensais durante
seis meses.
Cada módulo tinha uma carga horária mínima de 30 horas que foram divididos em dois
períodos formativos da seguinte forma: Tempo Universidade, com 20 horas de curso presencial e
Tempo Comunidade, com 10 horas de atividades nas escolas e comunidade, nas quais os
professores cursistas contavam com a orientação e acompanhamento dos tutores.
Dentre os temas abordados nos módulos, destacaram-se os seguintes: (1) Trabalho,
Educação e Emancipação Humana: bases onto-históricas; (2) Fundamentos, Princípios e
Concepções Pedagógicas da Educação do Campo e em Comunidades Quilombolas; (3) O Ensino
Multisseriado, o Planejamento Escolar e a Ação Docente. O desafio no Tempo Comunidade foi o de
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colocar em prática a essência dos aprendizados no Tempo Universidade; para isso, os professores
tiveram de articular os conhecimentos adquiridos no curso presencial, a fim de diagnosticar a
realidade local e, em seguida, elaborar um projeto de intervenção para implementação no ano letivo
seguinte.
FORMAÇÃO CONTINUADA
A formação continuada de professores insere-se em um conjunto de mudanças propostas
pela Legislação Educacional Brasileira, o que representa um grande desafio para os sistemas
educacionais, principalmente no âmbito da educação básica, por exigir dos gestores educacionais a
implementação de políticas de formação continuada para os professores em efetivo exercício do
trabalho docente.
O direito a formação continuada em serviço está previsto na Lei de Diretrizes e Bases –
LDB (n. 9.394/96) em três de seus artigos especificamente. No artigo 61, Parágrafo único, ao
afirmar que:
A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e
modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I- a presença de sólida
formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais
de suas competências de trabalho; II- a associação entre teorias e práticas, mediante
estágios supervisionados e capacitação em serviço (BRASIL, 2018, p. 41).

No artigo 62, parágrafo primeiro, a LDB define sobre a competência em promover a
formação continuada dos professores, estabelecendo regime de colaboração para as três esferas:
federal, estadual e municipal.
§ 1o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério. § 2o A formação continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a
distância (BRASIL, 2018, p. 41).

A formação continuada como valorização dos professores está prevista no artigo 67, Inciso
II, no qual estabelece: “II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim” bem como no inciso V ao definir que seja assegurado nos
regimes de trabalho tempo para estudo: “V – período reservado a estudos, planejamento e
avaliação, incluído na carga de trabalho” (BRASIL, 2018, p.44).
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Ao contemplar, portanto, a formação continuada como componente da valorização dos
professores, a LDB referenda-a como prerrogativa para a melhoria da qualidade da educação. A
relevância da formação continuada está presente nos estudos de diversos autores a exemplo de
Imbernóm (2010), Novoa (1999), Perrenoud (1998), Libâneo (2013), entre outros. Há uma clara
compreensão de que é insuficiente apenas a formação inicial para garantir aos professores as
condições adequadas ao enfrentamento dos desafios educacionais. A formação continuada se
constitui como complementar ou prolongamento da formação para o pleno desenvolvimento
profissional.
A formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional
(LIBANEO, 2013, p. 187)

A formação continuada está relacionada diretamente ao papel transformador que o professor
exerce na sua prática pedagógica. Funciona como impulsionador pessoal, profissional e
institucional dos professores nos processos de transformação das práticas e das mudanças no
cotidiano escolar (IMBERNÓN, 2010). É através da formação continuada que os professores têm a
oportunidade de estabelecer diálogos permanentes entre teoria e prática.
O conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente apoia-se
tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências de processamento da
informação, análise e reflexão crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a
decisão racional, a avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN,
2010, p.75).

Mesmo que não exista um modelo definido de formação continuada, há de acordo com
Perrenoud (1998), duas faces da formação continuada:
Reciclagens articuladas a mudanças importantes, tais como reformas de estruturas, ou
introdução de novos programas, de novos meios de ensino e de novas tecnologias;
nesses casos, a autoridade escolar provoca uma atualização, que consiste ao mesmo
tempo em informação, explicação e formação, e que se dirige a todos, sob a forma de
reciclagens obrigatórias ou fortemente recomendadas. Um aperfeiçoamento que
propõe, à la carte, todo tipo de conteúdo, desde o artesanato ou o processamento de
texto até a didática de uma disciplina ou a avaliação formativa, passando pelas
relações com os pais ou a acolhida a alunos imigrantes (PERRENOUD, 1998, p. 3).

A primeira “face” da formação continuada exige a formulação e implementação pelos
gestores educacionais de políticas especificas nos sistemas educacionais e ampla participação dos
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professores. A implementação da Base Nacional Comum Curricular- BNCC e da Lei nº
13.415/2017 que estabeleceu mudança na estrutura do ensino médio, são exemplos de demandas de
políticas de formação continuada. Uma segunda “face” consiste na possibilidade dos professores
escolherem os espaços e eventos educacionais de seu interesse. Nessa segunda face se enquadra o
projeto objeto desse texto: Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra, ofertado a professores em
serviço nas escolas multisseriadas.
Os autores enfatizam ainda a relevância de a formação continuada ser garantida dentro e
fora da escola. Para Libâneo (2013):
A formação continuada consiste de ações de formação dentro da jornada de trabalho
[...] e fora da jornada de trabalho. Ela se faz por meio de estudo, da reflexão, da
discussão e da confrontação das experiências dos professores. É responsabilidade da
instituição, mas também do próprio professor, porque o compromisso com a profissão
requer que ele tome para si a responsabilidade com a própria formação (LIBÂNEO,
2013, p. 188).

Na mesma direção Imbernóm (2010) destaca a importância de a formação continuada
priorizar a escola como lócus dos processos formativos.
A formação centrada na escola envolve estratégias empregadas conjuntamente pelos
formadores e pelos professores para dirigir os programas de formação de modo que
respondam às necessidades definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e
da aprendizagem em sala de aula e nas escolas (IMBERNÓM, 2010, p. 85)

O projeto Escola da Terra, desenvolvido em Sergipe com professores de escolas
multisseriadas, teve como abordagem central na formação dos professores os desafios pedagógicos
que estes vivenciavam nas escolas nas quais trabalhavam, especificamente as questões relacionadas
ao multisseriamento.
O PROJETO ESCOLA DA TERRA EM SERGIPE
Tratada como “anomalia” que precisa ser exterminada do universo educacional brasileiro, as
turmas multisseriadas (junção de alunos de anos escolares diferentes numa única sala de aula sob a
responsabilidade de um/a professor/a) têm se constituído como alternativas para muitas
comunidades camponesas manter uma escola aberta perto de casa. Com o acirrado processo de
nucleação das escolas do campo, promovido principalmente pelos sistemas municipais de educação
sob a alegação do alto custo financeiro na manutenção de uma escola com reduzido números de
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alunos, “as classes multisseriadas constituem-se na modalidade predominante de oferta do primeiro
segmento do ensino fundamental no meio rural” (HAGE, 2003, p. 02).
Distante da extinção, as turmas multisseriadas persistem na realidade brasileira, porém
cercadas de estereótipos, preconceitos e abandono por parte do Estado que não tem priorizado
políticas que enfrentem os desafios postos ao ensino multisseriado. Para Santos e Moura (2010):
O abandono, e o silenciamento, aliados a outros elementos, contribuíram
historicamente para a constituição de uma representação preconceituosa acerca do
multisseriamento e das classes multisseriadas, vistas como o grande responsável pela
(suposta) má qualidade da educação nas escolas do campo (SANTOS; MOURA,
2010, p. 37).

No bojo de um discurso negativo que utiliza a dualidade série versus multissérie, onde a
série é apontada como solução para garantir boa qualidade à educação escolar no campo, os
professores ficam relegados ao trabalho solitário e ao isolamento, que aliado a outros fatores
(sobrecarga de trabalho, instabilidade no emprego) contribuem para aumentar a dificuldade em
trabalhar com heterogeneidades de idades e de aprendizagens. Fator que os levam geralmente na
organização do trabalho pedagógico, criar adaptações tendo como referência a lógica da seriação,
ou seja, o ajuntamento de turmas numa única sala de aula.
Ciente de contexto tão adverso e pressionado pelas organizações e movimentos sociais do
campo, é criado no Ministério da Educação – MEC, a portaria n. 579, de 2 de julho de 2013, que
estabelece a Ação Escola da Terra para formação continuada dos professores das escolas
multisseriadas.
O Programa Escola da Terra é uma ação do Programa Nacional de Educação do Campo
(Pronacampo) que, em parceria com os estados, o Distrito Federal, as prefeituras e as instituições de
ensino superior, têm por fim ampliar e melhorar a qualidade da educação básica e superior às
populações do campo através da oferta de formação continuada aos professores que atuam em
escolas do campo – nas turmas multisseriadas dos anos iniciais do ensino fundamental e em escolas
de comunidades quilombolas –, além de oferecer recursos didático-pedagógicos que atendam às
especificidades formativas dessas populações.
No estado de Sergipe, sob a coordenação da Universidade Federal de Sergipe-UFS em
parceria com o MEC, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - SEDUC, e
secretarias de educação de 14 municípios foi implementado o projeto Escola da Terra, desenvolvido
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no formato piloto através de um curso de aperfeiçoamento para professores das escolas do campo
que trabalhavam com turmas multisseriadas e em comunidades quilombolas no ano de 2017.
Participaram do projeto 340 professores da educação do campo. Sendo 312 professores de
turmas multisseriadas e quilombolas dos anos iniciais do ensino fundamental e 28 professores e
técnicos das secretarias que atuaram como tutores no decorrer do curso no acompanhamento das
atividades do tempo comunidade. Compuseram ainda o público participante do projeto, 9
estudantes de graduação que atuaram como monitores durante as atividades do tempo universidade
e dois estudantes de pós-graduação atuaram como formadores.
Com uma carga horária mínima de 180 horas para ser desenvolvido em seis meses, o curso
foi organizado em seis módulos de 30 horas distribuídas nos dois períodos formativos: o Tempo
Universidade com 20 horas inteiramente presenciais, e o Tempo Comunidade com 10 horas,
dedicado à realização das atividades de pesquisa e intervenção nas práticas pedagógicas com o
acompanhamento de tutores.
A metodologia utilizada no curso de aperfeiçoamento foi a Pedagogia da Alternância. A
opção pela alternância se deu, principalmente, pelo reconhecimento desta na potencialidade de
resultados pedagógicos produzidos nos diferentes tempos e espaços formativos (HAGE & PENA,
2018). Para os autores a pedagogia da alternância:
Oportuniza aos trabalhadores rurais, e neste caso aos educadores que atuam nas
escolas do campo e quilombola, continuidade de sua escolarização, sem ter que deixar
de viver-morar-trabalhar nas comunidades e escolas rurais. Favorece o diálogo entre
os conteúdos trabalhados no universo acadêmico e os saberes adquiridos nas práticas
produtivas e culturais dos sujeitos do campo, articulando as condições de vida e
trabalho no campo aos processos educativos desses sujeitos (HAGE; PENA, 2018, p.
122).

Gimonet (2007) ressalta a importância da utilização de instrumentos adequados para as
atividades nos tempos alternados e nomina alguns:
[...] o Plano de Estudo; Estágio; Colocação em Comum; Tutoria; Coletivos de Jovens;
Visita à Família e Comunidade; Visita e Viagem de Estudo; Cerão de Estudo;
Colaboração Externa; Cadernos Didáticos; Fichas de Trabalho; Atividade de Retornoexperiências; Projeto do Jovem Empreendedor Rural; Avaliação semanal; Avaliação
formativa e o chamado caderno de vida ou de realidade, o qual permite aos estudantes
observação e análise direta da prática agrícola e estabelecimento de um elo entre a
experiência da vida familiar, social e o período escolar (GIMONET, 2007, p. 32).
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Na formação continuada de professores a possibilidade dos diálogos entre diferentes
conhecimentos contribui significativamente para a transformação da prática docente, portanto, a
utilização da alternância se constituiu positivamente no projeto Escola da Terra em Sergipe. Dos
instrumentos metodológicos disponíveis foram utilizadas a tutoria e atividade de retorno para a
produção de diagnóstico da comunidade escolar e elaboração de projeto de intervenção pedagógica.
RESULTADOS, DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES
O projeto Escola da Terra em Sergipe tinha como objetivo promover a interação entre escola e
comunidade, relacionando aos seus problemas, suas potencialidades e a sua história ao processo
educativo contextualizado, identitário, humanizado e emancipatório através da formação continuada
dos professores, de modo que a esta servisse para produzir impacto nas práticas daqueles que ali
faziam parte.
Durante a vigência do curso foram feitos diagnóstico das principais demandas da
comunidade escolar para definição de temáticas de estudo nas escolas, sendo elaborado e iniciado a
implementação de 54 projetos de intervenção pedagógica pelos professores cursistas nas escolas
dos 14 municípios participantes do projeto. Dessa forma, o projeto atingiu um de seus objetivos,
que era a interação escola comunidade. Isso ficou evidente nas falas dos tutores quando solicitados
a avaliar o curso de aperfeiçoamento:
Mesmo com todos os entraves, os professores envolvidos conseguiram junto com os
agentes comunitários de saúdes das localidades, realizar o diagnóstico de que escola se
tinha. Talvez eles nunca tivessem parado para analisar e refletir, com tanta
profundidade, sobre os alunos, as características familiares e a situação
socioeconômica da comunidade na qual trabalham (Tutor/a 01).
Eles, juntamente com os coordenadores, passaram a envolver a comunidade nas
atividades escolares. A partir daí, fizeram visitas em locais de trabalho como casa de
farinha, colheita de acerola, pimenta, maracujá, principais culturas da cidade,
ressaltando o valor da vida no campo (Tutor/a 02).
O fato, por exemplo, de um dos objetivos dessa iniciativa ser justamente a
aproximação e o estreitamento entre a escola e a comunidade foi de suma importância
para mim, uma vez que isso me trouxe uma troca de conhecimentos e de experiências
imensuráveis, produzindo em mim um sentimento bastante gratificante de maturidade
didática e até mesmo humana. É nesse contexto que espero que possamos dar
continuidade ao programa aqui no nosso município com outras professoras, para que
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estas se integrem a um novo grupo com vivências e experiências completamente
novas que irão proporcionar uma melhor compreensão acerca da nossa educação e,
mais especificamente, do ensino em comunidades do campo (Tutor/a 03)

Outro resultado importante foi o que obtivemos com o intenso processo de reflexão,
interação e articulação teoria e prática entre estudantes de graduação, pós-graduação e professores
da educação básica sobre os desafios da prática docente, especificamente sobre o ensino
multisseriado e quilombola. Um dos principais desafios da educação do campo e dos professores
cursistas do projeto:
O desafio atual ao qual é exposto o professor das escolas/classes multisseriadas no/do
campo: em primeiro lugar, não tratar as turmas multisseriadas de maneira seriada; em
segundo lugar, vincular os conteúdos curriculares com a realidade dos discentes,
através da materialização do saber, a partir de uma prática educativa voltada para a
formação do homem que mora na zona rural, e que necessita de conhecimentos que
fortaleçam sua relação com o meio (Tutor/a 02)

As análises referentes a principal temática do curso resultaram na publicação de um livro,
um resultado bastante relevante para a formação continuada no Estado. Foi significativa também a
participação dos professores no VII Encontro Nacional de Educação do Campo. Dos 271
concluintes do curso de aperfeiçoamento, 193 apresentaram relatos de experiências relacionadas aos
projetos didáticos implementados no decorrer do curso, em evidente demonstração de impacto nas
práticas desses professores.
Podemos perceber, a partir da intensa participação dos professores e da demanda reprimida,
que não foi possível atender a necessidade de políticas permanentes de formação continuada,
especialmente para professores da educação do campo que não têm na formação inicial os desafios
do território camponês priorizado no currículo das graduações.
O pouco tempo para efetivação do projeto (seis meses), além do início do curso acontecer na
metade do segundo semestre letivo gerando divergências entre o planejado pelas escolas e a
proposta do curso, como também a dificuldade dos professores na definição dos principais temas de
trabalho perante a diversidade de temas apresentados no diagnóstico tornaram mais evidentes a
importância de projetos desse tipo que contribuem para promover a interação entre escola e
comunidade, relacionando os seus problemas, suas potencialidades e a sua história, no processo
educativo contextualizado, identitário, humanizado e emancipatório garantido assim a formação
continuada preconizada pela legislação brasileira.
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Resumo
O texto trata sobre formação continuada de professores que atuam em turmas multisseriadas e escolas
de comunidades quilombolas em municípios sergipanos, que participaram do Programa Escola da
Terra do governo federal num curso de aperfeiçoamento. A formação continuada considerada maior
responsável diretamente pelo papel transformador que o professor exerce na sua prática pedagógica.
Está garantida como direito na legislação educacional brasileira. Fator que se constitui como desafio
para os sistemas educacionais, principalmente no âmbito da educação básica, por exigir dos gestores
educacionais a implementação de políticas permanentes de formação continuada para os professores
em efetivo exercício do trabalho docente. A metodologia utilizada no curso foi a Pedagogia da
Alternância, que busca a interação entre o conhecimento científico e a realidade vivenciada no
cotidiano de forma a promover permanente processo de troca de conhecimentos entre o ambiente
doméstico, o laboral e o escolar. Participaram 312 professores de turmas multisseriadas e quilombolas
dos anos iniciais do ensino fundamental, 28 técnicos das secretarias que atuaram como tutores no
decorrer do curso no acompanhamento das atividades do tempo comunidade, 9 estudantes de
graduação que atuaram como monitores durante as atividades do tempo universidade e dois estudantes
de pós-graduação atuaram como formadores. Como resultados podemos elencar: a elaboração e a
implementação de 54 projetos de intervenção pedagógica pelos professores cursistas, e o intenso
processo de reflexão, interação e articulação teoria e prática entre estudantes de graduação, pósgraduação e professores da educação básica sobre os desafios da prática docente, especificamente sobre
o ensino multisseriado e quilombola. O projeto evidenciou a necessidade de políticas permanentes de
formação continuada, especialmente para professores da educação do campo que não têm na formação
inicial os desafios do território camponês priorizado no currículo das graduações.
Palavras-chave: Formação Continuada – Ensino Multisseriado – Escola da Terra.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES NO INTERIOR GOIANO: INSURGÊNCIAS
COM VISTAS A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Belarmina Vilela Cruvinel – UFJ
Camila Alberto Vicente de Oliveira – UFJ

APRESENTAÇÃO
O estudo aqui proposto apresenta alguns resultados de uma investigação realizada em nível
de mestrado, vinculada à Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de
Professores, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Jataí
(PPGE/UFJ). Na investigação concluída teve como objetivo geral analisar as políticas de formação
continuada de docentes, ofertadas pelo Município de Jataí/GO, entre 2003 e 2015, bem como as
percepções de docentes da Rede Municipal acerca de seus efeitos em seu trabalho e na qualidade
social do ensino.
Alguns fatores estimularam e justificaram o interesse pela temática.
O primeiro fator refere-se ao desenvolvimento de um plano de trabalho, no curso de
graduação em Pedagogia (UFJ), realizado por meio do Programa Bolsas de Licenciatura –
PROLICEN, financiado pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG)
entre 2014-2015 (quando a UFJ era um Campus dessa Universidade) intitulado “O que as pesquisas
em didática revelam? Um estudo nos Anais da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação) entre 2002 e 2013. Nessa pesquisa realizou-se um levantamento dos artigos
publicados no sítio da ANPEd, no Grupo de Trabalho – Didática (GT 4), que versavam sobre
formação (inicial e continuada) e/ou profissionalização docentes. Esse mapeamento revelou que no
âmbito do GT de Didática, muitos trabalhos bordavam sobre formação de professores, uma vez que
é um conceito múltiplo e polissêmico e, portanto, merecedor de aprofundamento teóricometodológico e avanços em outras investigações acerca do assunto.
Um segundo fator que contribuiu para justificar esse aprofundamento teórico, ainda,
desenvolveu-se durante a formação inicial, a qual possibilitou a reflexão para a elaboração do
projeto de pesquisa e assim pleitear vaga no mestrado, no período de 2014-2015. Ocasião essa que
as instituições escolares públicas e privadas, o Conselho Municipal de Educação, os poderes
executivo e legislativo, a sociedade civil, e outros segmentos foram convidados pelo Comitê Gestor
do Plano Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jataí, a debater,
por meio de audiência pública e outras atividades, as propostas (diretrizes, objetivos, metas e
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estratégias) do Plano Municipal de Educação (PME, 2015-2025) de Jataí/GO, doravante instituído
pela Lei n. 3.708/2015, para o próximo decênio. E, nesse momento, houve uma mobilização no
município de Jataí, especialmente entre os profissionais da educação, pois fora considerado um
momento ímpar para as reflexões sobre a formação continuada, a carreira e o desenvolvimento
profissional dos docentes.
Elencadas essas justificativas, nesse texto tem-se como objetivo apresentar e refletir sobre os
entendimentos de alguns docentes da Rede Municipal de Jataí acerca do seu trabalho, da formação
docente e da qualidade da educação pública. Ao final do texto pretende-se identificar essas
percepções e compreender algumas possibilidades de insurgências diante das considerações desses
professores e de seus olhares para o ambiente educacional e da prática pedagógica.
Para tanto, esse debate apresentará o percurso da pesquisa, caracterizando o município e os
docentes participantes. Na sequência, discutirá as percepções dos docentes e algumas ponderações
possíveis a partir da produção realizada.
PERCURSO METODOLÓGICO
O lócus e os docentes participantes
Nesse tópico, será caracterizado pelo contexto espacial explorado e seus dados educacionais
principais além de um breve relato da pesquisa documental empreendida e, ainda o perfil dos
docentes entrevistados na pesquisa de origem.
O Município de Jataí encontra-se localizado na microrregião sudoeste de Goiás e na
mesorregião sul Goiano, distante 328 Km da capital do estado (Goiânia), com área de unidade
territorial de 7.174,228 km e Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,757 (ano base 2010 e
considerado alto: 0,700 a 0,799)1, dado esse que colocava o município em 5º lugar entre os
municípios do Estado de Goiás, segundo Jataí (2015b) .
De acordo com informações do IBGE, levantadas em junho de 2018, a população do último
censo era de 88.006 habitantes, já no ano de 2019 a população estimada desse período é de 99.674
pessoas e com Produto Interno Bruto (PIB) anual de 1.931,00 milhões (2ª IDH).
O mapa abaixo situa essa cidade no espaço territorial do estado de Goiás e o estado, por
conseguinte, no país.

1

Dado disponível em:<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/jatai_go>. Acesso em: 03 de ago. 2017.
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Figura 1: Localização do Município de Jataí/GO

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)#/media/Ficheiro:Goias_Municip_Jatai .svg

A centralidade do município na região, conforme é possível observar na figura 1,
possibilitou o desenvolvimento de um Polo Educacional do Sudoeste Goiano, uma vez que ele
possui oito instituições de Ensino Superior, sendo duas instituições federais, uma estadual, duas
privadas de caráter presencial e três privadas de ensino à distância. Conta ainda, com um Centro de
Ensino Profissionalizante. A Educação Básica fica assim distribuída: onze escolas estaduais, vinte e
sete municipais, sendo dezenove escolas na zona urbana e oito na zona rural, e, onze privadas, onze
Centros Municipais de Educação Infantil e três Centros de Educação Infantil (JATAÍ, 2015b).
Valendo-se dessas informações acerca das instituições educacionais estima-se que há por
volta de 25 mil estudantes em todos os níveis e modalidade de ensino. (JATAÍ, 2015b).
Durante a caracterização, percebeu-se a necessidade de discutir acerca das políticas de
formação continuada de docentes ofertadas pelo Município de Jataí/GO e, para tanto, foi realizado
um levantamento e análise documentais. Foram utilizados para a investigação de dados: os livros
de protocolos de entrega de certificados aos professores encontrados e disponibilizados pela
Secretaria Municipal de Educação, os projetos de formação continuada aprovados e arquivados no
Conselho Municipal de Educação e alguns projetos localizados no acervo de documento do
NUFOPE/UFJ (Grupo de estudos Formação de professores e práticas educativas). Diante disso,
notou-se que houve esforço por parte da SME para promover as ações formação continuada em atos
locais e de parceria com os governos estadual e federal (como o Pró-letramento).
Partindo da análise e do conhecimento das condições de oferta de formação continuada em
Jataí entre 2003 e 2015, foram realizadas entrevistas com quinze docentes efetivos da Rede
Municipal.
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As entrevistas semiestruturadas - as quais tiveram como participantes docentes do gênero
feminino e masculino, que atuam em escolas do centro urbano e da zona rural, com diferentes
formações iniciais – tiveram como objetivo dar voz aos professores de modo que pudessem expor e
dialogar sobre suas percepções acerca da formação continuada e seus efeitos sobre o trabalho
docente e a qualidade da educação, como já mencionado. A seguir, abordaremos alguns resultados
que revelam o olhar dos docentes participantes acerca da interlocução entre formação continuada e
qualidade da educação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os professores, a formação e a qualidade da educação
Em linhas gerais, a formação dos professores – até meados da década de 1980 – se
desenvolvia em nível médio, primeiramente em três anos e depois quatro. Por sua vez, atualmente,
os cursos de Pedagogia habilitam profissionais para serem professores – geralmente em quatro anos
– e o currículo dessa formação inicial tende a ser voltada para uma pedagogia crítica, enquanto que
no Magistério, em nível médio, havia uma tendência ao treinamento em serviço por meio de
técnicas a serem aprendidas, as quais eram reproduzidas às futuras gerações.
Desse modo, com a reforma educacional de 1990, buscou-se um novo perfil para os
professores da educação básica, sendo que no final da década da educação essa categoria deveria
ser composta por licenciados plenos, para exercerem a função, com predominância pelo ensino
superior (BARRETTO, 2015).
Diante disso, movimentos dos profissionais da educação tiveram orientações diferentes na
luta por uma educação de qualidade para todos.
Nesse contexto, os estudos de Shiroma, Moraes e Evangelista (2004) apontam para a
participação da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE) na
mudança da formação dos profissionais da Educação Básica, lutando pela extinção da formação
técnica de professores, indicando que os professores necessitavam de uma formação específica, a
qual possibilitasse um ensino de qualidade, termo utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), MEC – Indicadores de qualidade da Educação e
Resolução para Diretrizes da Educação Básica n. 04/2010.
Sendo assim, para melhor compreender a qualidade da educação, em primeiro lugar, buscouse assimilar o desenvolvimento da formação continuada e no trabalho dos professores (etapas que
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fizeram parte da pesquisa de mestrado citada), os quais tiveram influências diretas na qualidade
social do ensino/aprendizagem.
Nesse trabalho, apoiamo-nos em Oliveira e Raimann (2016, p. 5690) quando afirmam que
“A qualidade da educação, princípio legal, ainda é um termo permeado por muitas discussões e
debates, sendo ainda carente de uma concepção que demarque a distinção entre educação e
mercadorização”. Aqui, defendemos a qualidade socialmente referenciada de educação como
aquela que, diante de um conflito que nunca foi meramente semântico, nos remete
o que se produz como qualidade, considerando um conjunto de variáveis que
interferem no âmbito das relações sociais mais amplas, ou seja, às questões
macroestruturais, relacionadas com a concentração de renda, desigualdade, com outros
termos, à forma de organização da sociedade capitalista, que se relaciona com o que é
promovido sobre direito à educação, que se diz ser de todos, mas que na prática é
realização meramente formal, porque esse direito tão conclamado também está
vinculado aos diferentes espaços, atores e processos formativos a depender dos
entendimentos desses sujeitos sociais. [...] Se por um lado afirmam que a qualidade
socialmente referenciada depende de um acordo coletivo, é uma conquista a ser
construída pela sociedade mediante movimentos sociais, dissimulam a relação
conflitual da luta de classes. Como se todos os movimentos sociais e participantes da
gestão da educação e do ensino tivessem os mesmos ideais e necessidades apontando,
portanto, para um conceito, [o que na] prática, [está em] em disputa. (OLIVEIRA;
RAIMANN, ano, p. 5698-5699)

Posto isso, as entrevistas tinham-se, como referência, as seguintes questões: a) você acredita
que os cursos de formação continuada contribuem para a qualidade do ensino? De que forma? e b)
Como percebe o efeito da formação continuada para a qualidade do ensino, naquilo que é realizado
na sala de aula? Os professores foram nomeados de P01 a P15 (por ordem de realização das
entrevistas de modo a manter o anonimato). Em relação a primeira pergunta tivemos, algumas
respostas como:
P05: Contribui [...] a medida que é... que cada profissional vai aproveitar tudo aquilo
que, toda aquela bagagem de que foi recebido;
P06: Acredito sim e quando aprende, você aplica, por mais que você pensa que não
vai fazer isso não, mas sem querer o aprendizado te faz mudar;
P07: As formações elas contribuem pra gente sim na sala de aula;
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P13: A qualidade, nós temos professor novo chegando todo dia, então, se eles não [...]
tem esses cursos eles vão chegar carentes, então, eles ajudam sim, se quando bem
trabalhados.

Os professores responderam que a qualidade das ações de formação continuada ofertada aos
professores visa ampliar o conhecimento dos novos professores da Educação Básica, assim
melhorando o desempenho no ensino no dia a dia. Contudo, a P06 afirmou que não depende
somente das contribuições disponibilizadas nas atividades, mas que resulta do interesse de quem
recebe as informações ou mesmo para o aprimoramento do aprendizado existente.
Dessa forma, percebeu-se indícios do efeito da formação continuada como aquele que age
diretamente na qualidade no trabalho docente, bem como no ensino, naquilo que é realizado na sala
de aula.
Mas, as respostas dos professores não destacaram o efeito das ações de formação continuada
para a qualidade do ensino de forma explícita. Mas, por meio da percepção de que essas atividades
formativas mudam o seu modo de ensinar o conteúdo e isso, de alguma forma, tangencia o que
compreendem como qualidade da educação, como é possível apreender nos relatos abaixo:
P05: Então, na sala de aula a gente já vai produzir diferente, muitas vezes em passos
lentos porque as formações vêm em passos lentos, mas à medida que a gente vai
lendo, vai estudando, vai entrando em cursos, em formações nossa prática lá na sala
tem um novo reflexo;
P11: O efeito é assim, é... vê suas crianças aprendendo (sic);
P12: eu acho que já respondi isso que é o trazer algo novo, trazer algo diferente ou às
vezes, nem trazer algo novo, é refletir aquilo que você trabalha;
P14: Eu percebo que as pessoas ficam muito mais abertas a novas sugestões (sic).

Na fala da P14 notou-se que as ações de formação continuada servem para melhorar a visão
dos professores regentes de sala de aula, sendo que ela tem uma perspectiva da gestão escolar
P14: Tudo é uma questão de ampliação da mente e a gente vê, claramente, a sala, a
autonomia, que as crianças, tem quando a pessoa é mais esclarecida, faz mais cursos,
abre mais a autonomia dos alunos, é muito diferente daquele, do que aquele não faz,
que não fez e que formou lá num... fez uma faculdade normal de todos os dias [...] e
estacionou ou aquelas faculdade a distância para pegar o diploma [...] que lá todo
mundo sabe que é só papel, não dá formação.
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Consequentemente, nota-se que as ações de formação continuada são emergenciais e
servem para moldar a prática dos professores que tiveram uma formação, principalmente aligeiradas
ou à distância nas plataformas digitais. Diante disso, infere-se que os docentes necessitam das
atividades, na verdade, como uma formação continuada técnica, como módulos prontos e acabados
e que os profissionais precisam, apenas executar e as tarefas existentes.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Há possíveis insurgências?
A pesquisa, de uma forma geral, buscou apreender o processo de formação continuada de
docentes no Município de Jataí entre 2003 e 2015 e seus efeitos na percepção dos professores
acerca da interface desse aprimoramento sobre o trabalho docente (carreira e desenvolvimento
profissional) e a qualidade da educação. Optou-se, nesse texto, por evidenciar essa última parte do
estudo realizado com os docentes efetivos da Rede Municipal de Jataí, por meio do processo de
entrevistas.
O conceito de qualidade da educação é polissêmico e em disputa. Da qualidade total à
qualidade socialmente referenciada de educação, essa expressão permeia as políticas educacionais e
seus documentos e pode surgir como uma defesa incondicional em qualquer matiz políticopartidária. Porém ressalta-se que essa disputa se dá em um contexto de luta de classes e
compreende-se nessa análise a educação e a escola como instrumentos para uma educação
emancipatória: é nessa direção que incorremos o debate teórico da investigação da qual, nesse
momento, apresentam-se alguns resultados.
Destaca-se que as respostas dos professores participantes encaminham para a percepção de
que as relações entre a formação e qualidade da educação se refletem exclusivamente naquilo que é
realizado em sala de aula com vistas a aprendizagem dos estudantes. É preciso identificar esses
aspectos de modo a buscar possibilidades de insurgências: não basta criticar os docentes por não
conseguirem fazer uma reflexão teórico-acadêmica do tema, mas partir desses elementos possa
pensar estratégias formativas que contribuam para a superação e ampliação dos olhares desses
profissionais com vistas a uma escola pública de qualidade socialmente referenciada.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo discutir alguns resultados de uma pesquisa, em nível de mestrado,
realizada com docentes da Rede Municipal de Jataí, cidade situada no estado de Goiás, acerca de suas
percepções sobre a formação contínua, no trabalho e na qualidade da educação pública. Por meio de
análise documental e entrevistas, a pesquisa dialogou com quinze professores efetivos buscando
desvelar o que pensavam sobre sua formação inicial e continuada, os processos de trabalho docente
(especialmente as condições de desenvolvimento profissional e carreira) e suas implicações para a
qualidade da educação. Parte-se do pressuposto que o conceito de qualidade está em disputa e em um
contexto de severos ataques à educação básica e faz-se necessário defender a educação pública
enquanto espaço de emancipação e formação humana. Nesse estudo, abordaremos mais
especificamente as relações estabelecidas pelos professores entre a formação continuada ofertada e
garantida pela Rede Municipal como parte de seu processo de desenvolvimento profissional e suas
percepções acerca da qualidade da educação. Por meio do levantamento e análise documentais notou-se
que houve um esforço da Secretaria Municipal de Educação em promover ações de formação
continuada, não necessariamente organizadas em torno de uma política municipal de formação
docente, mas que, dentre os docentes participantes da pesquisa, em sua maioria, não conseguem
estabelecer analogias diretas entre formação e qualidade da educação, legando essa segunda àquilo que é
feito exclusivamente em sala de aula como “dar uma boa aula”, conduzir eficazmente a gestão da sala
de aula e “preocupar-se com os estudantes” visando sua aprendizagem sem compreender os diferentes
fatores que interferem na qualidade da educação, dentre eles processos sistemáticos de formação
docente.
Palavras-chave: Formação docente. Trabalho docente. Qualidade da Educação. Escola pública.
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Resumo
Abordando a associação indissolúvel entre a formação inicial e continuada dos profissionais da
educação, este painel busca integrar três discussões que transitam entre as políticas curriculares de
formação docente e as propostas ressignificadas de formação continuada no contexto da prática. É
possível identificar que o discurso que legitima as competências como central na formação de
professores, construído ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000, perde força nos
documentos curriculares ainda no fim da primeira década dos anos 2000. A tônica do discurso passa a
girar em torno da afirmação de uma base comum nacional para a formação inicial e continuada e na
articulação entre Sistema Nacional de Educação, as políticas e a valorização dos profissionais da
educação. Na direção contrária à idealização da formação centrada nas competências, são construídas
possibilidades de formação outras, que valorizam outros elementos formadores, normalmente
negligenciados pelas abordagens mais tradicionais, dentre eles a questão da autoformação e
subjetividade do professor. A partir de narrativas docentes, é possível pensar no intercâmbio de
experiências com potencial transformador, com marca polifônica, uma vez que trazem em seu bojo a
força do coletivo e da participação de todos os sujeitos. Tais experiências formativas propiciaram
espaços dialógicos, de reflexão e teorização sobre a prática, e de estudo e socialização de saberes e
fazeres. Apresentamos considerações feitas a partir das experiências formativas vivenciadas no âmbito
do Município de Niterói, especificamente aquelas compartilhadas pelos professores alfabetizadores ao
longo dos processos formativos do Pacto Nacional pela Idade Certa, Coordenados pelo Núcleo
Municipal de Pesquisa e Formação em Alfabetização.
Palavras-chave: Formação de Professores; competências; experiência; alfabetização; Formação
continuada.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL E A DISPUTA EM TORNO DO CONCEITO
DE COMPETÊNCIAS
Silvana Malheiro do Nascimento Gama – UFF

INTRODUÇÃO
Os anos 1990 presenciaram o auge da definição de políticas educacionais marcadas por
intervenções centralizadas na formação de professores, não só no Brasil, mas no mundo (BALL,
1994). Não obstante, os anos 2000 também têm sido palco de definição dessas políticas. Nessas
intervenções, as políticas curriculares receberam especial atenção, buscando a regulação e
normatização dos cursos de formação dos profissionais do magistério.
No Brasil, as reformas educacionais dos anos 1990 apresentaram o conceito de
competências como nuclear na organização curricular, estando este conceito presente nos principais
documentos curriculares para a formação de professores em âmbito nacional. Nesse período, entre
fins da década de 1990 e início dos anos 2000, foi predominante o discurso que objetivava construir
a qualidade da formação docente, e neste discurso o conceito de competências foi definido como a
“capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e

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

184

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

experienciais da vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de
trabalho” (BRASIL, 1999, p. 61).
No entanto, é possível identificar que o discurso que legitima as competências como central
na formação de professores perde força nos documentos curriculares ainda no fim da primeira
década dos anos 2000. A tônica do discurso passa a girar em torno da afirmação de uma base
comum nacional para a formação inicial e continuada e na articulação entre Sistema Nacional de
Educação, as políticas e a valorização dos profissionais da educação.
Este artigo busca analisar o processo de disputa das políticas que giraram em torno da
efetivação da ideia de competências como núcleo central dos textos curriculares, bem como dos
processos de disputa pela sua negação.
É preciso esclarecer que, apesar da análise e discussões de documentos materializados
através de Pareceres e Resoluções constituírem o corpus desse artigo, reiteramos a defesa de que a
política curricular não pode ser entendida apenas na sua materialidade documental. De acordo com
Ball (1994, 2001), as políticas curriculares são processos de negociação complexos, nos quais
contextos como a produção dos dispositivos legais, a produção dos documentos curriculares e a
prática docente não podem ser entendidos de forma isolada.
Portanto, refutamos a compreensão da política que prestigia sua dimensão formal, ou seja, a
perspectiva na qual a política é encarada como guia para a prática. Sob essa perspectiva, as políticas
curriculares são entendidas meramente como diretrizes e definições apresentadas em documentos
rubricados por agências executivas e legislativas do Estado.
Tencionamos empreender investigações que busquem o “entendimento de por que as
políticas funcionam da maneira que funcionam” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 236) e procuramos
entender a política “de forma processual, envolvendo negociação, contestação e luta, portanto,
disputa por hegemonia” (p. 236).
METODOLOGIA
É preciso esclarecer que, apesar de empreendermos a análise e discussões de documentos
materializados através de Pareceres e Resoluções, reiteramos a defesa de que a política curricular
não pode ser entendida apenas na sua materialidade documental. De acordo com Ball (1994; 2001),
as políticas curriculares são processos de negociação complexos, nos quais contextos como a
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produção dos dispositivos legais, a produção dos documentos curriculares e a prática docente não
podem ser entendidos de forma isolada.
Três documentos produzidos nos anos 2000 compõe o corpus desse estudo, realizada sob os
critérios da análise de conteúdo (BARDIN, 1977). São eles: as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena (Resolução CNE/CP N.º 1, de 18 de Fevereiro de 2002), as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (Resolução CNE/CP 01/2006) e
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério da educação básica (Resolução CNE/CP02/2015. Publicada em Diário Oficial da União,
Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1, pp. 8-12 e retificada em 3/7/2015, Seção 1, p. 28). Outro
documento produzido em 1999 também mereceu atenção, tendo em vista apresentar aspectos que
ganharam relevância em alguns documentos produzidos no início dos anos 2000. Tal documento
intitula-se Referenciais para Formação de Professores, e apresenta-se como mais uma ferramenta
útil no processo de reconstrução da escola brasileira (BRASIL, 1999), indicando os sentidos que
permearão os discursos presentes nos documentos curriculares na década seguinte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No texto introdutório do documento Referenciais para Formação de Professores (BRASIL,
1999), intitulado “Aos responsáveis pela formação de professores”, o então Ministro da Educação,
Paulo Renato, declara que a finalidade do documento era a de “provocar e, ao mesmo tempo,
orientar transformações nas práticas institucionais e curriculares da formação de professores”
(BRASIL, 1999, p. 5).
Atravessado por um discurso reformador, o documento propõe o modelo de
profissionalização fundamentado no modelo de competências, enfatizando que tais competências
precisariam estar alinhadas com o plano governamental do país.
O objetivo da formação de professores, de acordo com as concepções contidas nestes
Referenciais é a sua profissionalização por meio do desenvolvimento de suas
competências de modo a permitir que no cumprimento das suas funções estejam
contempladas as dimensões para o desenvolvimento do nosso país. (BRASIL, 1999, p.
5)
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Além disso, o documento indica a utilização dos resultados da avaliação da atuação
profissional do professor para a progressão da carreira e apresenta a adoção da meritocracia como
política de valorização docente, assumida e legitimada como cultura em escala global.
Iniciativas de regulação da profissão docente, bem como a apresentação de um novo perfil
para a formação de professores da educação são delineadas a partir da definição das Diretrizes
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica em Nível Superior,
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em oito de maio de 2001 e homologadas
em fevereiro de 2002:
Seu conteúdo aborda desde as competências e habilidades a serem desenvolvidas nos
futuros professores, carga horária, passando pela questão da avaliação ―de curso e de
professores― até a organização institucional e pedagógica das instituições formadoras
(Freitas, 2002, p. 150).

Tanto no Parecer CNE/CP 009/2001 que constitui a Proposta das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, como na Resolução NNE/CP N.º 1,
de 18 de Fevereiro de 2002 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, “a
concepção de competência é nuclear na orientação do curso de formação de professores” (BRASIL,
2001, p. 28). É interessante perceber que, ao longo das suas setenta páginas, o Parecer CNE/CP
009/2001 faz referência ao termo competências por setenta e nove vezes e a Resolução CNE/CP
001/02, faz uso do termo por vinte e uma vezes, ao longo de suas cinco páginas.
De acordo com Freitas (2002), a incorporação da noção e do modelo de competências na
definição do perfil do novo profissional para fazer face às exigências postas pela reforma educativa
são introduzidas nas diretrizes,
[...] através de orientações firmadas anteriormente no âmbito da comissão do MEC
responsável pela elaboração do documento norteador das presentes diretrizes. Grande
parte das elaborações teóricas, entretanto, já fazia parte de documento de Mello [...],
no qual identificamos indícios da estreita vinculação entre as propostas para a
formação de professores e as exigências postas pela reforma educativa da educação
básica e pelos sistemas de avaliação em desenvolvimento. (Ibidem, p. 153-154).

Segundo o Parecer CNE/CP 009/2001 serão as competências que orientarão “a seleção e o
ordenamento de conteúdos dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional bem como a
alocação de tempos e espaços curriculares”, operando como “diretrizes para a organização da
matriz curricular” (BRASIL, 2001, p. 51, 52). Além disso, a organização das escolas de formação
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deverá se colocar “a serviço do desenvolvimento de competências” (p. 49). Sendo assim, deverão
também as competências, de acordo com as diretrizes, servir de referência para todas as formas de
avaliação dos cursos. Tão forte é a ênfase dada pelas diretrizes às competências no curso de
formação de professores, que elas também deverão estabelecer o mesmo padrão de avaliação
centrado nas competências aos professores da educação básica, através da criação de um “sistema
federativo de certificação” (BRASIL, 2002, s.p).
Na esteira do processo de formulação e regulação da formação de professores, localizado
nos anos de 2005 e 2006, o CNE aprovou o Parecer CNE/CP 05/2005, reexaminado pelo Parecer
CNE/CP 03/2006, e a Resolução CNE/CP 01/2006, que definiram e instituíram as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. De acordo com a
resolução, sua aplicação visava, especificamente,
[...] à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade Normal e
em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem como
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL,
2006, p.1).

A direção indicada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Pedagogia é
oposta em relação às propostas curriculares regulamentadas anteriormente, inclusive em relação às
DCN dos demais cursos de formação de professores, tendo em vista serem resultado de
contradições, debates e embates que engendraram o campo da formação de professores, ao longo da
segunda metade dos anos 1990 e primeira metade dos anos 2000, e antes disso, de toda a luta
histórica empreendida nos anos 1980, conforme já considerado anteriormente. É possível notar,
então, que
[...] enquanto as políticas educacionais deste período apontavam para uma formação
docente de caráter mais pragmático, orientada pela pedagogia das competências,
desarticulada da pesquisa e da problematização teórica, especialmente no caso da
formação dos profissionais para educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, pesquisadores e trabalhadores da educação reivindicavam e se
mobilizavam no sentido de assegurar que esta formação se realizasse na universidade,
enquanto instituição de ensino superior que deve articular ensino, pesquisa e extensão
(PALAFOX et al., 2013, p. 320).

As DCN do curso de Pedagogia resultam, portanto, de uma ampla, longa e discutida reforma
na organização dos cursos de graduação e na formação dos profissionais da educação no Brasil.
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Não é sem propósito, portanto, que sua regulamentação aconteça somente após quase uma década
do início do processo de mudança curricular empreendido pela Secretaria de Ensino Superior do
Ministério de Educação (SESU/MEC), por meio do Edital N.° 4, de 4 de dezembro de 1997 que
solicitava às instituições de ensino superior (IES) o envio de propostas para a elaboração das
diretrizes curriculares para os cursos de graduação.
O processo de mobilização nacional em prol de diretrizes que contemplassem as propostas
construídas historicamente pelo movimento dos educadores não foi em vão. A partir dele, foi
elaborado pelo CNE novo Parecer (05/2005) sobre as diretrizes curriculares nacionais para o Curso
de Pedagogia, aprovado em reunião do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação em 13
de dezembro de 2005, com a presença de representantes da ANFOPE, CEDES e FORUMDIR.
A partir de uma “solução negociada”, segundo Brzezinski (2007, p. 244), foram instituídas
em 2006, através da Resolução CNE/CP, N.º 1, de 15 de maio de 2006, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Entre consensos e dissensos,
estão presentes no Parecer, elementos que constituem a luta empreendida pela formação dos
profissionais da educação ao longo de vários anos. Dentre eles, podemos destacar a confirmação da
docência como a base da identidade do pedagogo (Art. 2); a explicitação da concepção de docência
(Art. 2, § 1); a formação do pedagogo perspectivada em diferentes dimensões e não apenas na
docência da educação infantil e do ensino fundamental (Art. 4); a eliminação das habilitações, (Art.
10); garantia da organização curricular baseada em núcleos de estudos (Art. 6).
É importante ressaltar, no entanto, que o parecer não se refere à formação do pedagogo, mas
à formação do licenciado em pedagogia, em franca oposição à luta das principais entidades que
defendem “o curso de Pedagogia porque forma o profissional de educação para atuar no ensino, na
organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do
conhecimento, em diversas áreas da educação, é, ao mesmo tempo, uma Licenciatura e um
Bacharelado." (ANFOPE et al., 2005).
No entanto, é impossível não admitir que, a partir de todos os movimentos de luta e
resistência, o discurso que se desenvolvia desde os anos 1990 e esteve presente nos documentos
curriculares desde então perde hegemonia e outros discursos circulantes se tornam potentes.
A direção indicada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação
em Pedagogia, licenciatura (2006) é oposta em relação às propostas curriculares regulamentadas
anteriormente. Entre consensos e dissensos, estão presentes em seu Parecer elementos que
constituem a luta empreendida pela formação dos profissionais da educação ao longo de vários
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anos. Dentre eles, podemos destacar, a confirmação da docência como a base da identidade do
pedagogo (Art. 2º); a formação do pedagogo perspectivada em diferentes dimensões e não apenas
na docência da educação infantil e do ensino fundamental (Art. 4º); a eliminação das habilitações,
(Art. 10º); garantia da organização curricular baseada em núcleos de estudos (Art. 6º).
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério da educação básica (2015), além de objetivarem garantir maior
organicidade à formação inicial dos profissionais para o magistério da educação básica, também
tencionam abranger a formação continuada desses profissionais. O discurso que legitima as
competências como central na formação de professores desaparece. A tônica do discurso gira em
torno da afirmação de uma base comum nacional para a formação inicial e continuada e na
articulação entre Sistema Nacional de Educação, as políticas e a valorização dos profissionais da
educação. Tal discurso, antes praticamente invisível, agora se torna hegemônico, pelo menos na
legislação.
CONCLUSÕES
No caso específico das políticas de currículo, Lopes (2006) defende que os discursos
hegemônicos são disseminados por comunidades epistêmicas com capacidade de influência nos
Estados-nação, muitas vezes atravessando diferentes sociedades políticas.
Assim, em relação às novas DCN, é possível dizer que a existência de membros do
Conselho Nacional de Educação, atuantes nas principais entidades em defesa da formação de
professores no Brasil, foi de fundamental importância para a hegemonização de certos discursos,
em destaque, entre poucos outros, seu relator, o professor Luís Fernandes Dourado, e as professoras
Malvina Tania Tuttman e Márcia Angela da Silva Aguiar, agentes atuantes dos principais
movimentos em defesa da formação de professores.
Nesse sentido, é preciso entender que a produção das políticas públicas curriculares provoca
um processo de articulação de demandas que são disputadas tendo como finalidade a construção de
um projeto que busca hegemonia. Em torno dessas lutas por um projeto de formação de professores,
sempre são produzidas diferentes propostas que se consolidam em definições curriculares que
orientam cursos de formação e influenciam outras propostas para as políticas de formação docente.
Nessa luta por significação das políticas, alguns sentidos são privilegiados no processo de definição
de políticas, e outros não (DIAS, 2012).
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Resumo
As reformas educacionais brasileiras dos anos 1990 apresentaram o conceito de competências como
nuclear na organização curricular, estando este conceito presente nos principais documentos
curriculares para a formação de professores em âmbito nacional. Nesse período, entre fins da década de
1990 e início dos anos 2000, foi predominante o discurso que objetivava construir a qualidade da
formação docente, e neste discurso o conceito de competências ocupava centralidade. No entanto, tal
discurso perde força nos documentos curriculares ainda no fim da primeira década dos anos 2000. A
partir dessa época, a tônica do discurso passa a girar em torno da afirmação de uma base comum
nacional para a formação inicial e continuada e na articulação entre Sistema Nacional de Educação, as
políticas e a valorização dos profissionais da educação. Este artigo busca analisar o processo de disputa
das políticas que giraram em torno da efetivação da ideia de competências como núcleo central dos
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textos curriculares, bem como dos processos de disputa pela sua negação. Nesse sentido, é preciso
entender que a produção das políticas públicas curriculares provoca um processo de articulação de
demandas que são disputadas tendo como finalidade a construção de um projeto que busca hegemonia.
Em torno dessas lutas por um projeto de formação de professores, sempre são produzidas diferentes
propostas que se consolidam em definições curriculares que orientam cursos de formação e influenciam
outras propostas para as políticas de formação docente. Nessa luta por significação das políticas, alguns
sentidos são privilegiados no processo de definição de políticas, e outros não.
Palavras- chave: competências; formação de professores; políticas curriculares.
ALFABETIZAÇÃO E POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:
ENTRE DISCURSOS E POSSIBILIDADES
Fernanda de Araújo Frambach – UFRJ

INTRODUÇÃO
Nos recentes discursos políticos, temos percebido com cada vez mais frequência, tanto no
nível internacional como nacional, a educação sendo citada como a salvação da sociedade,
extremamente relacionada a outras áreas da política social. Para se pensar nos discursos que
veiculam a educação como salvaguarda da sociedade, responsável pela promoção da justiça social,
auxilia-nos Stephen Ball. Em um artigo escrito para uma série de trabalhos com o objetivo de
marcar o 70º aniversário de The Beveridge Report, o autor apresenta o exemplo da história da
educação inglesa e expõe como, apesar de diversas leis e projetos que tinham como meta promover
a eliminação das diferenças de classes sociais, acabou promovendo cada vez mais a mercantilização
da educação e a continuação, e talvez aumento, das desigualdades de classe. Segundo ele, tais
propostas e leis criaram formas sutis de seleção e competição, com base em indicadores de
resultados obtidos em exames externos, que por sua vez estão intimamente ligados a uma proposta
de currículo nacional. Ball (2013, p. 20) considera que os discursos políticos estão repletos de
referências a desempenhos sempre localizados em outros sistemas de ensino, tomados como
modelos para uma prática inovadora, porém, sem levar em conta o contexto e a história de cada um
dos diferentes países. Essa não é uma realidade estritamente inglesa, mas se revela também no
Brasil e em muitos outros países.
Além disso, o autor aponta a grande ênfase que vem sendo dada ao ensino primário e afirma
que:
Changes in pedagogy, overlap with changes in curriculum and assessment. First, in the
heightened emphasis given to raising measured performance, as indicated above.

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

192

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Second, in the endorsement of particular teaching approaches, specifically at primary
level synthetic phonics. (BALL, 2013, p.22)

Neste cenário, a alfabetização precária de crianças é apontada como uma das questões
cruciais a serem enfrentadas para melhorar a qualidade da educação, especialmente das classes
populares, e assume um lugar de destaque, repercutindo não apenas nos discursos, mas também
sendo o propósito de políticas públicas. Esta assunção pode ser observada em um documento oficial
brasileiro: “Entre todos os grandes desafios para a educação brasileira, nenhum é mais estratégico e
decisivo do que garantir a plena alfabetização de nossas crianças” (BRASIL, 2013, p. 6).
Evidentemente, devido à importância da aprendizagem da leitura e escrita, é fundamental
que os entes federados efetivem propostas e políticas que assegurem esse processo aos alunos,
garantindo seu direito de aprender, mas também é necessário que deem subsídios às escolas para
que consigam efetivamente ensinar. Contudo, o que temos observado são propostas que
desconsideram os avanços obtidos ao longo dos anos no país, embora tenhamos muitos problemas a
superar, e reduzem a alfabetização ao mero processo de aquisição dos princípios básicos da escrita
alfabética.
Como exemplo, podemos citar a Política Nacional de Alfabetização que propõe um conceito
por decreto; defende a "priorização" da alfabetização das crianças já no primeiro ano do Ensino
Fundamental, em dissonância com a idade prevista na Lei nº 13.005 que instituiu o Plano Nacional
de Educação; preconiza a utilização de um único método baseado em evidências das ciências
cognitivas, ignorando as pesquisas de especialistas do campo; e condiciona a assistência federal aos
municípios a sua adesão à proposta. Tais disposições desrespeitam o que propõe a Constituição
Federal (1988) em seu artigo 206, o qual estabelece que o ensino deva ter por base, entre outros
princípios, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Além disso, a tentativa de impor
uma política com disposições autoritárias desconsidera que a responsabilidade de alfabetizar as
crianças não é federal, e sim majoritariamente municipal e parcialmente do setor privado, conforme
o inciso V do artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96.
Outro aspecto preocupante desta política diz respeito ao modo como os professores são
reconhecidos. Embora sugira como diretriz a valorização docente, sem mencionar como esta se
daria, aponta como ação para sua implementação o desenvolvimento de materiais didáticopedagógicos para os quais os professores seriam “capacitados” para utilizarem, visto que não
participariam da elaboração dos mesmos. Desta forma, ignora que os profissionais da educação são
sujeitos produtores de conhecimentos e detentores de saberes e fazeres característicos de sua
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atuação. Nessa perspectiva, entra em cena uma concepção de formação docente que precisa ser
repensada e discutida.
Embora concordemos com as postulações de Bakhtin (2014) para quem somos seres
inacabados e com a posição de Paulo Freire (2009) ao afirmar que “Todos nós sabemos alguma
coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” (p. 79), e por isso,
defendamos a garantia da formação docente, podemos questionar os sentidos que vêm sendo
atribuídos ao termo formação continuada de professores. De acordo com Popkewitz (2009), estes
temas não são recentes, mas fazem parte da institucionalização da escola, iniciada em escala
mundial desde o século XIX. (POPKEWITZ, 2009, p. 235).
No decorrer dos últimos anos, os programas de formação continuada oferecidos ao professor
alfabetizador da escola pública foram muitos. Além de estados e municípios apresentarem propostas
ou projetos próprios, no âmbito nacional, sob instituição do Ministério da Educação, verificamos no
período de 1999 a 2019 os seguintes programas voltados para os docentes da rede pública:
Programa Parâmetros em Ação (1999); Programa de Formação de Professores Alfabetizadores –
PROFA (2001); Pró-Letramento: Mobilização pela qualidade da educação (2005); Programa de
Apoio a Leitura e Escrita – PRALER (2009) e o Programa de Formação continuada no Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2012 a 2019). Analisando as propostas dessas
políticas de formação continuada de professores alfabetizadores, destacamos que estas apresentam
como justificativa a intenção de melhorar a qualidade da aprendizagem de leitura, escrita e
matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, baseando-se para tal nos índices quantitativos
dos sistemas nacionais de avaliação. Segundo os discursos apresentados nessas políticas, é preciso
oferecer aos professores os conhecimentos didáticos de alfabetização, corroborando a ideia de que a
formação continuada pode aumentar os índices que aferem a qualidade da educação.
Ademais, a formação do professor alfabetizador é tomada como preocupação dentro do
contexto das reformas educacionais observadas especialmente a partir dos anos 90, com as
mudanças sociais, o desenvolvimento da tecnologia, o crescimento econômico, o desenvolvimento
do capitalismo, a ênfase em novos discursos como "crescimento sustentável" e "globalização" e as
novas demandas propagadas por agências multilaterais. A busca passa a ser por um novo modelo de
educação que oriente a formação docente com o apoio de elaborações políticas, uma vez que a
educação, uma das vias para o desenvolvimento da sociedade, tende a ser homogeneizada.
Levando-se em consideração esta reflexão, verificamos a necessidade de se considerar o
protagonismo do professor e constituir espaços em que esses discursos sejam “objeto de discussões
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ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser
estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior” (BAKHTIN, 2014, p. 128)
e possibilitem diferentes construções de sentidos. Isso significa conceber a formação dos
professores pelo viés de suas alteridades constitutivas, ou seja, ter em vista que os interlocutores
constituem-se mutuamente em cada ato enunciativo e se marcam e se revelam a partir de suas
histórias, concepções e práticas (BAKHTIN, 2014, p.349). Trata-se de uma concepção de formação
que vai além da reflexão da/na prática, mas que objetiva ampliar a dimensão social inculcada no
processo educativo.
Conforme Andrade (2008), podemos compreender a importância da constituição de espaços
de formação continuada que sejam dialógicos e não um espaço autoritário da teoria, no qual uma
única voz (materializada também nos documentos e cadernos de formação) seja responsável pelo
discurso produzido e, portanto, a única detentora do poder da palavra. Tal como afirma Dickel
(1998), trata-se de entender que os professores são “sujeitos (que) produzem, em suas práticas, uma
riqueza de conhecimentos que precisam ser, juntamente com suas experiências, assumida como
ponto de partida de qualquer processo de aperfeiçoamento de seu trabalho e de mudança na escola.”
(p. 41). Desta forma, seria possível encontrar coerência e coesão nas ações de políticas públicas, de
instituições e de atores em plena interação.
Portanto, argumentamos que é urgente a elaboração de políticas públicas que realmente se
debrucem sobre esse importante processo, que não se encerra nos primeiros anos de ensino escolar.
Uma possibilidade é olhar para o sujeito que aprende e para o sujeito que ensina, pensando a
alfabetização como processo discursivo (SMOLKA, 2003). Também é imperiosa a constituição de
espaço de/para encontros entre professores alfabetizadores e gestores, cujos objetivos sejam debater
e/ou aprimorar propostas para alfabetização escolar e construir sentidos para práticas
alfabetizadoras.
A Fundação Municipal de Educação de Niterói assumiu este desafio e constituiu o Núcleo
de Alfabetização, que intenciona fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de
alfabetização dos estudantes do Ensino Fundamental desta rede, estabelecendo como principal
estratégia o fortalecimento do protagonismo docente e o investimento na formação continuada dos
professores. A seguir, compartilhamos algumas experiências vivenciadas nesta proposta,
apresentando os princípios que a regem, relatando as ações desenvolvidas até o momento e expondo
nossos objetivos e projetos futuros.
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AS BASES PARA A INSTAURAÇÃO DO NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO EM NITERÓI
Entre os programas de formação continuada de professores realizados no país nos últimos
anos, sem dúvidas o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa se tornou icônico, não
apenas pela amplitude de adesão, mas pela diferença que fez nos processos de formação docente,
especialmente de lugares que não tinham a prática de reunir os professores para estudo e discussão.
Todavia, apesar da importância que adquiriu ao longo dos anos de sua vigência (2012 a 2019), o
processo de constituição deste foi bastante diversa, dependendo da condução do Instituto de Ensino
Superior responsável pela condução da formação, bem como do público participante.
Uma breve análise dos documentos que fundamentam o PNAIC nos possibilita reconhecer
em sua gênese uma concepção de formação continuada que seria uma complementação da formação
inicial ou ainda, a capacitação para que os professores reconhecessem os objetivos de trabalho
prioritários neste ciclo, como se pode observar no trecho do documento que apresenta o programa:
A formação continuada dos professores alfabetizadores precisa garantir, dentre outros
aspectos, as ferramentas para alfabetizar com planejamento. Portanto, o curso tem
enfoque sobre os planos de aula, as sequências didáticas e a avaliação diagnóstica,
onde se faz um mapeamento das habilidades e competências de cada aluno, para traçar
estratégias que permitam ao aluno aprender efetivamente. A formação precisa garantir
ainda o aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização, interdisciplinaridade
e inclusão como princípio fundamental do processo educativo. (BRASIL, s.d, p. 23).

A partir de termos como “ferramenta” e “aprofundamento dos conhecimentos” é possível
verificarmos que o documento coadunava-se com as propostas de formação continuada concebidas
como treinamento, atualização, reciclagem. Além disso, apresentava como enfoques os
planejamentos que deveriam privilegiar as sequências didáticas (modalidade organizativa muito
presente como sugestão de trabalho apresentada nos cadernos de formação) e a avaliação
diagnóstica. Para tal, diversos princípios eram propostos nos documentos orientadores, os quais
encerravam estratégias metodológicas consideradas indispensáveis para a condução deste
paradigma. Entretanto, estes foram ressignificados no contexto da prática tanto pelos orientadores
de estudos quanto pelos professores alfabetizadores.
No caso do Estado do Rio de Janeiro, esta concepção de formação enquanto “capacitação”
ou “reciclagem”, termos que pressupõem que os conhecimentos docentes são descartáveis e
renováveis e que a nova proposta veiculada é a solução para os problemas da educação, foi
substituída pela perspectiva de formação discursiva, tendo como premissa a garantia de espaços
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para a voz docente. Esta prerrogativa foi encaminhada tanto na estrutura dos encontros presenciais
de formação, coordenado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
quanto na organização de seminários externos regionais e a proposição de encontros e seminários
municipais, que primaram pelo aprofundamento teórico aliado à socialização de práticas exitosas e
apresentações dos professores alfabetizadores.
A configuração que o programa assumiu neste contexto coaduna-se com a proposição de
Stephen Ball e Richard Bowe (1992) ao argumentarem que as políticas têm uma natureza complexa
e controversa, e que os documentos das políticas estão sujeitos a leituras e ressignificações que
podem não coincidir com as intenções iniciais. Para os autores, o ponto-chave é que as políticas não
são simplesmente “implementadas”, mas estão sujeitas à interpretação e, então, a serem “recriadas”,
o que aponta a necessidade de identificarmos processos de resistência, acomodações, subterfúgios e
conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos e disparidades entre
os discursos. Portanto, apesar das contradições que toda política pública pode ter, reiteramos a
importância deste programa, em função de criar oportunidades para que professores, com diferentes
formações e experiências, pudessem se encontrar para compartilhar e discutir concepções teóricas,
possibilidades de trabalho docente, e ao mesmo tempo, produzir e intercambiar conhecimentos
acerca de suas próprias práticas e contextos. Neste processo, passam a compreender que não são
meros executores passivos de ideias concebidas em outra parte, que precisam ser “capacitados”,
mas sujeitos de experiências e de saberes, que podem contribuir com a formação uns dos outros
(NÓVOA, 2009) e dos alunos. Como consequência, constroem coletivamente, a partir de um
encontro dialógico e alteritário de formação (ANDRADE, 2011), formas singulares de ser
professor.
Outra contribuição relevante deste programa foi a proposta da constituição de Núcleos de
Alfabetização nos municípios. Já no Caderno de Apresentação (2012), documento escrito no
momento de elaboração do PNAIC, é sugerida a instauração de equipes de trabalho voltadas
especificamente para planejar, monitorar e realizar ações no âmbito do ciclo de alfabetização
(composto pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental) em duas instâncias: na secretaria de
educação, ligada ao grupo de gestão central e nas escolas. O documento aponta as atribuições de
cada uma delas:
A equipe central, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SMED), deve agir
na definição de princípios gerais e construção de orientações globais de trabalho,
atuando na articulação entre as unidades escolares. As equipes das escolas devem
definir planos de ação por unidade escolar e coordenar o trabalho coletivo, no
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universo dessas unidades. Para a articulação entre estas duas instâncias, sugere-se a
criação de um Conselho ou um Núcleo de Alfabetização que se responsabilize e
discuta as políticas da rede de ensino destinadas ao atendimento das crianças dos anos
iniciais. (BRASIL, 2012, p. 09).

A constituição dos Conselhos ou Núcleos, conforme o documento, deveria ser pautada pela
responsabilidade de “discutir propostas de ação da equipe ligada à gestão central da Secretaria de
Educação e monitorar os trabalhos nas escolas, a fim de que os princípios pedagógicos da rede de
ensino sejam contemplados e as aprendizagens sejam alcançadas” (Brasil, 2012, p.11). Além disso,
teriam como objetivo “elaborar e desenvolver projetos de formação continuada consistentes e
coerentes com os princípios defendidos na proposta curricular.” (2012, p. 13).
Contudo, apesar de constar como um dos objetivos desta política pública federal, uma breve
pesquisa constata que poucas iniciativas foram realizadas no país. No estado do Rio de Janeiro,
apenas dois municípios apresentam projetos similares que citam o campo da alfabetização, um na
prefeitura de Nova Iguaçu e o projeto Time de Alfabetizadores da cidade do Rio de Janeiro.
A criação do Núcleo de Alfabetização da Rede Municipal de Educação de Niterói, em 2019,
foi instituído por meio de uma Portaria (FME/SEMECT Nº 9/2019), com o objetivo fortalecer e
apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes do Ensino Fundamental,
por meio de ações como: realização de estudos e pesquisas com vistas ao fomento de ações que
potencializem as experiências de alfabetização; a articulação do planejamento de encontros de
formação destinadas aos professores alfabetizadores e gestores do Ensino Fundamental;
fortalecimento do debate intersetorial no âmbito da gestão municipal na execução de políticas
públicas para a alfabetização; acompanhamento do processo de aprendizagem dos discentes;
Articulação e monitoramento das ações referentes a Programas Federais, tais como o Programa
Mais Alfabetização do governo federal.
Outra grande frente de trabalho do Núcleo de Alfabetização foi a organização e
acompanhamento da formação continuada do PNAIC. Neste sentido, participamos de reuniões com
a coordenação estadual realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Secretaria de
Estado de Educação e empreendemos as ações iniciais como a seleção dos formadores,
cadastramento dos professores alfabetizadores que se inscreveram e planejamento e organização das
oficinas formativas.
Em 2019, a partir da avaliação dos desafios enfrentados pela necessidade de deslocamento
dos professores até um único local de formação vivenciados nos anos anteriores, empreendemos
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esforços a fim de potencializar os momentos coletivos de planejamento das quartas-feiras, conforme
previsto no artigo 22 da Portaria 087/2011. Desta forma, propusemos a realização das oficinas em

polos de formação (nas escolas) distribuídos por todo o território municipal.
Nossa intenção era que os professores vivenciassem trocas de experiências por meio das
oficinas pedagógicas com encontros temáticos que aprofundassem conhecimentos das áreas
específicas e as metodologias de ensino alternativas de distintos campos pedagógicos. Ao mesmo
tempo, consideramos que esta organização valoriza as experiências presentes no cotidiano escolar,
favorecendo, assim, a circularidade de informações e formações a partir de análises das práticas,
estudos dirigidos e elaboração de propostas alfabetizadoras. Conforme defende Nóvoa:
Todo professor deve ver a escola não somente como o lugar onde ele ensina, mas onde
aprende. A atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma
reflexão partilhada entre os colegas. Essa reflexão tem lugar na escola e nasce do
esforço de encontrar respostas para problemas educativos. Tudo isso sem cair em
meras afirmações retóricas (NOVA ESCOLA, 2011, s.p.).

Além disso, a organização da formação continuada do PNAIC em 2019 contou com
atividades formativas à distância, propiciando o diálogo entre os saberes docentes e os
conhecimentos acadêmicos. A coordenação estadual do PNAIC organizou, ao longo da
coordenação do programa, e mais enfaticamente no ano de 2019, interlocuções com os formadores
e professores alfabetizadores por meio de web conferências, propondo debates sobre diversas
temáticas do campo educacional, especialmente relacionadas ao processo de alfabetização. O
Núcleo de alfabetização teve a incumbência de divulgar as datas dessas web conferências bem
como socializar as gravações com os professores que não podiam assisti-las ao vivo.
Tendo em vista a importância de utilizarmos os espaços virtuais como potencializadores da
formação docente, o Núcleo de Alfabetização e a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias da
Superintendência de Desenvolvimento de Ensino de Niterói, empreenderam a criação de uma
plataforma virtual, através do Portal Educacional, com o objetivo de fomentar a integração e
propiciar reflexões e diálogos entre os profissionais da educação desta rede. Isso por reconhecer a
importância da relação horizontal com as Universidades e especialistas externos no plano teórico e
metodológico, porém considerando que este conhecimento só produzirá sentidos se o professor
conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e articulá-lo com seu processo de desenvolvimento.
Consideramos que este espaço virtual pode proporcionar discussões a partir das webs conferências,
textos estudados/sugeridos e reflexões fomentadas nas oficinas, levando em consideração os saberes
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e fazeres dos sujeitos envolvidos. Desta forma, as trocas de experiências e as reflexões coletivas
possibilitaram a (r)elaboração de sentidos do fazer docente.
O ambiente virtual do PNAIC, hospedado no Portal Educacional da Secretaria de Educação,
Ciência e Tecnologia e Fundação Municipal de Educação de Niterói, possuía uma introdução, com
uma breve apresentação do PNAIC e da proposta do mesmo em Niterói, o calendário das oficinas
presenciais e outras atividades formativas e uma galeria de fotos. No espaço de discussão, constava
um fórum de debates, um fórum para interação e divulgação de eventos da área, compartilhamento
de interesses e temas gerais (Fórum cafezinho) e um espaço para acesso aos links das webs
conferência e debates sobre estas. Apresentava ainda módulos referentes às oficinas, com um
resumo de cada, a inserção de textos sugeridos/estudados, e a socialização de atividades que
compunham a carga horária à distância e atividades em serviço para os professores. Este espaço
também se configurou como um portfólio virtual de acompanhamento para os participantes e outros
que podiam ter acesso a alguns conteúdos como visitantes.
No que tange à formação continuada, o paradigma de alfabetização assumida esteve
ancorada na perspectiva discursiva. A intenção foi intensificar e fortalecer as possibilidades de ação
e reflexão sobre as práticas pedagógicas no ensino da leitura e da escrita, partindo do princípio de
que esse processo é, ao mesmo tempo, produção individual e coletiva, o que requer a participação
ativa de todos os sujeitos envolvidos. Dessa forma, intencionamos com essa ação suscitar o debate e
a (trans)formação de práticas pedagógicas com vistas a uma concepção de alfabetização que seja
ação reflexiva, a fim de romper com a lógica mecanicista, possibilitando, assim, uma alfabetização
autoral, crítica e participativa. Neste sentido, inspira-nos a concepção de alfabetização discursiva
proposta por Smolka:
Ora, isso nos revela então que a construção do conhecimento sobre a escrita (na escola
e for dela) se processa no jogo das representações sociais, das trocas simbólicas, dos
interesses circunstanciais e políticos; é permeada pelos usos, pelas funções e pelas
experiências sociais da linguagem e de interação verbal. Nesse processo, o papel do
“outro” como constitutivo do conhecimento é da maior relevância e significado (o que
o outro me diz ou deixa de me dizer é constitutivo do meu conhecimento).
(SMOLKA, 2003, p. 61)

Para tanto, tomamos como principal referência teórica Ana Luiza Smolka, especialmente a
obra A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo (2003), e outros
autores que foram estudados nas oficinas, tais como: Cecília Goulart, Claudia Maria Mendes
Gontijo, Maria do Rosário Mortatti, Cristina Corais, Marisa Lajolo. Também são referências
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Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky, teóricos que apresentam a perspectiva de linguagem e educação
que estamos estudando e discutindo na Rede.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Concluímos este texto argumentando que ainda há muito que refletirmos sobre o papel da
educação e, consequentemente, da alfabetização. Compreendemos que esta não pode ser encarada
como a solução para todos os males da sociedade, como a única responsável pela promoção da
justiça social e da eliminação das desigualdades sociais. Mas não podemos deixar de vê-la como
lócus privilegiado para promover a discussão destes temas e propiciar algumas mudanças, inclusive
no âmbito social, ideologicamente almejadas por todos os que se inserem neste campo.
Em relação à formação continuada de professores alfabetizadores, consideramos que o
professor tem sim um papel importante a desempenhar, uma vez que detém a possibilidade de lidar
com seres humanos em formação, estando ele próprio neste processo. Nessa perspectiva,
argumentamos em favor do fortalecimento do protagonismo docente, encarando-os não como
profissionais que devem esperar soluções prontas, mas sim como sujeitos que buscam iniciativas
para a concretização de suas metas e expectativas. Para tal, a formação continuada de professores
tem sim uma responsabilidade de propiciar espaços dialógicos, de reflexão e teorização sobre a
prática, e de estudo e socialização de saberes e fazeres.
Neste breve espaço de interlocução, relatamos uma dessas tentativas, com a instituição do
Núcleo de Alfabetização na Fundação Municipal de Educação de Niterói. Especialmente em
tempos de produtivismo, nos quais imperam apenas índices e suposições e não se consideram os
processos e questões extraescolares e de infraestrutura que interferem diretamente na educação
pública de qualidade, e ainda, num momento de privação dos princípios democráticos em nosso
país, advogamos que se esta ação for, ao menos, disparadora de um debate educacional em seu
contexto de atuação, já terá sua importância.
Por fim, podemos concluir como Ball (2013) que essas são apenas opções e possibilidades
que precisam ser discutidas. Segundo o autor, estas não são simples, nem de uma vez por todas as
soluções são inovadoras. Mas a democracia, a equidade e, acrescentamos, a alfabetização plena dos
alunos das classes populares, são questões pelas quais sempre teremos que lutar...
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Resumo
A alfabetização escolar, especialmente a que ocorre no sistema público, tem assumido um lugar de
destaque não apenas nas pesquisas educacionais, mas nos discursos e políticas públicas, com
concepções e propostas de ações muito díspares. Do mesmo modo, a formação docente é apontada
como elemento estratégico para garantir a melhoria da qualidade do ensino, resultando em inúmeras
propostas, tanto no âmbito nacional como nos contextos municipais. Disso decorre a necessidade de
análises dos discursos veiculados, especialmente em relação à formação de professores alfabetizadores
e, ao mesmo tempo, a garantia da construção de propostas que estejam alinhadas às distintas realidades.
Ao realizarmos pesquisas sobre a concepção de formação continuada de professores alfabetizadores em
políticas públicas, é possível inferir que muitas se apresentam como uma “capacitação”, propondo que
os professores precisam ser atualizados, muitas vezes silenciando as vozes docentes e ignorando as
condições existentes. Contudo, apesar dos discursos veiculados, estas propostas são ressignificadas no
contexto da prática pelos atores envolvidos nos processos formativos. Neste trabalho, apresentamos
algumas considerações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, apontando alguns
discursos preliminares contidos na proposta inicial desta política, e apresentamos algumas
reformulações e contribuições desta para o campo educacional. Também apontamos a proposta desta
política de estabelecimento de núcleos de pesquisa e trabalho voltados para a alfabetização no âmbito
municipal. Em seguida, compartilhamos algumas experiências vivenciadas com a instituição do Núcleo
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de Alfabetização da Fundação Municipal de Educação de Niterói, apresentando os princípios que
embasam sua constituição, relatando as ações desenvolvidas até o momento no que tange à formação
docente e expondo objetivos e projetos futuros.
Palavras-chave: Alfabetização; Formação continuada de professores; Políticas públicas.
ESPAÇOS FORMATIVOS EM DIÁLOGO COM A ABORDAGEM EXPERIENCIAL
Andreia Viana da Silva Diniz – SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
O processo de formação continuada de professores ocupa lugar em inúmeras discussões
tanto no contexto acadêmico quanto no escolar. No texto da LDB 9.394/96 encontramos que a
finalidade da formação continuada é assegurar o aperfeiçoamento profissional dos docentes por
meio da intervenção dos municípios, estados e União, através da realização de programas de
capacitação, conforme o que está disposto em seu artigo 87, parágrafo III. Contudo, é válido
ressaltar que a formação de professores não se esgota nos cursos de formação. Segundo Pimenta
(1995, p. 14) “um curso não é a prática docente, mas é a teoria sobre a prática docente e será mais
formador à medida que as disciplinas todas tiverem como ponto de partida a realidade”. Tornar-se
um professor é um processo contínuo. Assim como nos afirma Freire (2001, p. 40), não se nasce
para ser professor ou professora, nem marcado para sê-lo. Trata-se de uma formação diária e
permanente.
Tomando a ideia de “condição de inacabamento do ser humano” de Paulo Freire (1996, p.
40), a formação continuada assume importante papel na constituição de uma prática mais críticoreflexiva, autônoma onde o professor reconhece seu inacabamento e que por isso está numa
permanente busca por construção de conhecimentos inerentes ao seu fazer.
O olhar sobre propostas de formação tem possibilitado a construção e reconstrução de
concepções acerca destas permitindo novos contornos e delineamentos identitários do profissional
da docência. Não é redundante, portanto, reforçar a relevância desta discussão. Todavia, cabe
destacar que a concepção de formação de professores pode ser ampliada na medida em que
compreendemos a existência de outros elementos formadores, normalmente negligenciados pelas
abordagens mais tradicionais, dentre eles a questão da autoformação e subjetividade do professor.
A autoformação aqui não é compreendida enquanto um movimento de aprendizagem
solitária, que se dá no isolamento, mas sim considerando a ideia de que ninguém forma ninguém,
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mas são os próprios sujeitos que se formam ao se apropriarem da síntese das influências dos
contextos institucionais, das leituras, da escola, da família, entre outros. Assim, por meio das
experiências, de um caminhar com seus pares, de um movimento autorreflexivo sobre suas práticas
e percursos é que os sujeitos traçam seus processos formativos, pois como aponta António Nóvoa,
“mesmo quando uma ação educativa se revela formadora, são de fato os adultos, eles próprios, que
se formam. A formação pertence exclusivamente à pessoa que se forma” (NÒVOA, 2014, p.159).
Esta perspectiva é discutida também por Inês Bragança que argumenta:
A autoformação não é um processo individual, não significando o isolamento do
sujeito. Muito embora sua participação e envolvimento em seu processo de formação
sejam importantes, ele não é o único responsável por ela, ao contrário, precisa ser
visto como alguém que está “imerso em relações sociais que os constituem e que dão
sentido ao seu projeto de formação” (BRAGANÇA, p.160, 2011).

Assim, pensar na formação de professores envolve reflexões sobre suas singularidades e
coletividades, ou seja, é preciso compreender a sua relação estabelecida consigo mesmo e com os
outros sujeitos nas mais diversas interações dando sentido ao seu processo formativo.
Outro ponto que merece destaque é a relação teoria e prática. Esta é uma discussão muito
recorrente durante a formação de professores e por vezes, objeto de dúvidas e equívocos e, por isso,
continua sendo alvo de debates e estudos. Muitos professores, de vários segmentos, reproduzem o
discurso da indissociabilidade entre ambas, mas no dia a dia concebem e trabalham com estas de
forma dicotomizada: primeiro a dimensão teórica enquanto verdade indiscutível, depois a dimensão
da prática como algo aplicável, como confirmação da teoria ou como adequação da teoria à
realidade.
Desta forma, é preciso ampliar os espaços de formação nos quais se possa refletir e
compreender que não há uma teoria sem a prática, nem uma prática sem teoria, indo na contramão
de propostas que incorrem num erro de apresentá-las como dois territórios diferentes produzindo
uma ideia de antagonismo entre elas.
É importante compreender que “teoria é o que os teóricos tratam e produzem no meio em
que realizam seus trabalhos, enquanto não é menos certo que a prática é o conteúdo do ofício dos
práticos” (SACRISTÁN, 1999, p.20). No entanto, é preciso considerar que o teórico, ao se
preocupar com a difusão e o desenvolvimento de sua teoria torna-se também um agente da prática e
da ação docente. Para Sacristán (1999), este teórico também estaria na condição de um professor,
pois através de sua teoria também estaria formando outros professores. De igual modo, dedicado à
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prática vai imprimindo em cada ação uma concepção de homem, de mundo, de sociedade, de
educação, ou seja, ele está dialogando com concepções teóricas que vão constituindo sua formação
e seu fazer docente.
Pérez Gómez (1992, p. 96) ao falar da formação de professor apresenta duas concepções
distintas desse profissional:
[...] o professor como técnico-especialista que aplica com rigor as regras que derivam
do conhecimento científico e o professor como prático como autônomo, como artista
que reflete, que toma decisões e que cria durante sua própria ação (PÉREZ GÓMEZ,
1992, p. 96).

A ideia de professor como técnico, dentro da perspectiva da racionalidade técnica, segundo
o autor, pressupõe uma concepção epistemológica da prática herdada do positivismo que prevaleceu
durante o século XX, afetando a educação e, sobretudo, os docentes. A esse respeito Pérez Gómez
afirma que:
Segundo o modelo da racionalidade técnica a atividade do profissional é sobretudo
instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de
teorias e técnicas científicas. Para serem eficazes, os profissionais da área das ciências
sociais devem enfrentar os problemas concretos que encontram na prática, aplicando
princípios gerais e conhecimentos científicos derivados da investigação (PÉREZ
GÓMEZ, 1992, p.96).

Contudo, o autor continua afirmando que a realidade não se deixa encaixar em esquemas
preestabelecidos, onde a ação profissional se resume à aplicação de meios e procedimentos. Isso se
deve ao fato de que os problemas educativos e qualquer situação de ensino são variáveis e
complexos e nesse sentido não há uma teoria científica única e objetiva que permita identificá-los e
resolvê-los (PÉREZ GÓMEZ, 1992).
Assim, ao criticar essa concepção de professor técnico-especialista, o autor coloca a
emergência de um cujo papel se coloca enquanto investigador na sala de aula, que tem autonomia
para a tomada de decisões, e busca a superação dessa relação linear e mecânica entre o
conhecimento científico-técnico e a prática na sala de aula. Portanto, o êxito desse profissional não
está na aplicação rigorosa de teorias e de técnicas, mas na sua capacidade de manejo diante da
complexidade buscando resolver os problemas através da “integração inteligente e criativa do
conhecimento e da técnica (PÉREZ GÓMEZ, Ibid.)”.
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Outra assunção importante trazida por este autor é o fato de que a grande maioria das
instituições destinadas à formação de professores ainda se apoiam nesse modelo de racionalidade
técnica, que defende inclusive a ideia de que a investigação acadêmica contribui para o
desenvolvimento de conhecimentos profissionais úteis. Todavia, em sua concepção, aumenta-se
cada vez mais a distância entre o que a academia produz e o cotidiano. Para ele: “isso não significa
que a investigação básica especializada não seja necessária e imprescindível, mas é preciso
desenvolver paralelamente outros programas de investigação centrados nas exigências e problemas
das situações derivadas da prática” (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 107).
Acredito, que as reflexões apresentadas até aqui trazem questões relevantes para pensar o
papel do professor, sobretudo aquele que se compreende num inacabamento, no lugar de
aprendizagem. E falar desse lugar de aprendizagem é algo desafiador porque ele não envolve uma
racionalidade técnica, instruções, modelos, prescrições, mas envolve a capacidade de escuta, de
leitura, de reflexão, de teorização sobre a própria prática permeada por subjetividade A partir dessa
discussão, ao longo do texto trago relatos de minha experiência enquanto componente do Núcleo
Municipal de Pesquisa e Formação em Alfabetização de Niterói e formadora do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Em consonância com o exposto acima e por acreditar na possibilidade da construção do
conhecimento a partir de experiências profundamente partilhadas, fiz a opção pela abordagem
teórica e metodológica da pesquisa (Auto) Biográfica que trabalha na perspectiva das histórias de
vida e de formação dos sujeitos. Este aporte possibilita maior diálogo e protagonismo não só do
sujeito com o pesquisador, mas do sujeito e do pesquisador consigo mesmo e com muitas outras
vozes que coabitam suas múltiplas experiências a medida com que narram suas histórias.
Tais histórias de vida e de formação, segundo Nóvoa (2014, p. 158), assumem dupla
dimensão: por um lado a dinâmica de autoformação e de compreensão retroativa (tomada de
consciência) do percurso de formação seguido por cada sujeito que passa a ser visto como autor,
uma vez que ao contar, ele também reflete sobre sua própria história, por outro lado, um espaço de
reflexão teórica que tem como objeto os processos por meio dos quais os adultos se formam. Essa
reflexão atribui ao sujeito o estatuto de pesquisador, na medida em que este busca compreender sua
própria formação.
Assim, o que trago a seguir são experiências de partilha de saberes, de diálogos que foram se
constituindo ao de longo de inúmeros encontros, nas reuniões de planejamento, nas oficinas, na
elaboração de atividades propostas que serão mais bem detalhados no decorrer deste texto.
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CONTEXTUALIZANDO
O município de Niterói tem uma história de investimento em processos de formação,
empreendendo ações locais e aderindo a programas federais como o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), proposta esta que tinha como público alvo os professores do
primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Como desdobramento deste programa, o ano de 2019
representou um grande marco para a rede, tendo em vista, a criação do Núcleo Municipal de
Pesquisa e Formação em Alfabetização que vem buscando ampliar as discussões no âmbito da
alfabetização e currículo dentro da perspectiva discursiva. Tal perspectiva, que tem como referência
Ana Luiza Smolka (2012), se contrapõe a práticas mecânicas de aprendizagem da leitura e da
escrita baseadas na repetição, no treino e na memorização. Ao contrário disso, defende a
alfabetização como uma atividade discursiva que implica uma elaboração conceitual da palavra. A
criança aprende a escrita com a própria escrita.
Uma das ações fundamentais do Núcleo foi a organização e acompanhamento das ações
formativas do PNAIC, empreendendo esforços para conseguir a adesão do maior número de
professores possível. Desta forma, compreendendo que a dinâmica das unidades nem sempre
permite a saída do professor para encontros formativos, pensou-se uma logística de organização que
possibilitasse a locomoção e participação desses profissionais. Assim, as unidades escolares com
primeiro ciclo foram agrupadas em nove polos formativos, levando em consideração o critério de
proximidade. Em cada polo, foi instituída uma escola ou um local onde as formações ocorreram ao
longo do ano, contando com um formador (professor ou pedagogo da rede) que junto ao Núcleo
buscou potencializar discussões a respeito dos sentidos e concepções de alfabetização na rede
municipal de Niterói.
O Núcleo Municipal de Pesquisa e Formação em Alfabetização de Niterói foi se
constituindo dentro de uma perspectiva formativa na qual os professores que nele atuavam
assumiam o papel de formadores, mas também de alguém que se formava a partir de seu próprio
fazer, a partir das experiências que possibilitavam uma reorganização interna, colocando-os no
centro das suas próprias reflexões, compreendendo os fazeres dos outros, mas sobretudo os nossos
próprios.
Vale ressaltar que o PNAIC sempre apresentou cronograma de atividades anuais como
seminários, grupos de estudo, reuniões das quais coordenadores, formadores e cursistas deveriam
participar. Apesar disso, em Niterói compreendeu-se a importância de se manter maior proximidade
com os professores participantes, sobretudo porque se via nesse movimento de diálogo entre o
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Pacto e o Núcleo um amplo campo para discussão de questões curriculares e políticas de
alfabetização dentro da rede.
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO EM NITERÓI
Durante o ano de 2019 tive a oportunidade de compor a equipe do Núcleo Municipal de
Pesquisa e Formação em Alfabetização de Niterói e de atuar como formadora do PNAIC. No
decorrer do texto narrarei minha experiência a partir dessa dupla função, destacando alguns pontos
que julguei serem mais relevantes, muito embora tantos outros pudessem ser contemplados.
Quando narro não estou simplesmente transmitindo uma informação, mas intercambiando
experiências, experiências com potencial transformador, com marca polifônica uma vez que traz em
seu bojo a força do coletivo, da participação de outros sujeitos. Por isso, creio não ser redundante
referir-me a uma experiência instituinte que “se afirma como uma experiência comum, partilhada
por um grupo, contrapondo-se dessa forma a vivência pontual e fragmentada do sujeito isolado de
seus pares” (BRAGANÇA, 2003, p. 2). Busco romper também com práticas de formação
homogeneizadoras de modo que tanto a singularidade quanto a pluralidade possam se tornar traços
constitutivos do processo formativo.
Enquanto integrante do Núcleo, sustento a ideia de que os professores são atores
competentes e não meros “técnicos que aplicam conhecimentos produzidos por outros” (TARDIF,
2014, p.229). Nessa perspectiva, seus pontos de vista, sua subjetividade, seu saber-fazer
mobilizados na ação cotidiana foram respeitados assumindo um lugar de extrema relevância em
todo processo de formação. Vale ressaltar que o termo professores empregado ao longo do texto,
refere-se tanto aos integrantes do Núcleo, quanto aos formadores e cursistas do PNAIC.
Ao assumir esse postulado em relação aos professores estou admitindo também que suas
práticas não se configuram apenas enquanto um “espaço de aplicação de saberes provenientes da
teoria, mas também de um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa mesma
prática” (TARDIF, 2014, p 234). Em outras palavras, seu fazer é um espaço de produção de
conhecimento, de teorias, de transformações e de pesquisa. Reconhecer os docentes enquanto
produtores de conhecimento é uma maneira de pensar uma outra epistemologia de formação
docente.
Como é sabido, ainda é muito recorrente a ideia de dicotomia entre teoria e prática. Isso se
evidencia ao se perceber nas falas dos profissionais a ênfase que é dada às teorias e a ação docente
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como um campo de aplicação prática para essas teorias, revelando uma distinção entre o pensar e o
fazer. Tal perspectiva, segundo Esteban e Zaccur (2002) pode limitar a docência à aplicação de algo
que foi aprendido, que foi formulado por outros, tornando a sala de aula um lócus de ação como se
agir estivesse desvinculado do ato de pensar. Assim, a docência passa a ser compreendida como
uma mera aplicação de algo que foi aprendido, de algo que foi pensado e formulado por outros,
deixando de estar articulada ao movimento dialético de pensar e agir frente a realidade.
Foi num movimento baseado nessas reflexões que os polos formativos do PNAIC,
vinculados ao Núcleo Municipal de Pesquisa e Formação em Alfabetização buscaram construir seus
itinerários compreendendo também a escuta daquilo que nos era narrado enquanto elemento
indispensável à formação, pois segundo Larrosa:
A formação implica necessariamente, nossa capacidade de escuta (ou de ler) isso que
essas coisas têm a nos dizer. Uma pessoa que não é capaz de se por à escuta cancelou
seu potencial de formação e de transformação (LARROSA, 1996, p.137).

Foram inúmeras as narrativas de experiências docentes que chegavam até nós carregadas de
muitos sentidos, afetando-nos, atravessando-nos e removendo muitas certezas, transformando-nos
assim, em sujeitos da experiência. Entendo por sujeito da experiência aquele que não se deixa
dominar por suas certezas e que não se define pelos seus sucessos, está receptivo e disposto a rever
suas convicções sempre que for confrontado por outros saberes e na medida em que compreende a
importância do outro em suas trajetórias, vai agregando à sua experiência componentes
fundamentais como a formação e a transformação.
É o saber da experiência que nos ajuda a dar sentido ao que nos acontece. Portanto, esse
saber não se dá pelo uso restrito da técnica ou do acúmulo de informações, mas na relação direta
com a vida dos sujeitos, e, por isso é um saber relativo e não definitivo, é particular e subjetivo.
Logo, se compreendo a experiência como aquilo que nos passa, que nos toca, que nos acontece,
compreendo também que “duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a
mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e
de alguma maneira impossível de ser repetida” (LARROSA, 2002, p. 27).São as experiências que
me atingem, que me tocam, inscritas na memória que retornam pela narrativa não como uma mera
descrição, mas como uma reconstrução de fatos vividos dos quais posso atribuir novos significados.
Assim, as reuniões mensais de estudo, de planejamento coletivo, de compartilhamento de
experiências e avalição de nossos percursos enquanto formadores constituíam-se num riquíssimo
ambiente formador que buscava garantir o protagonismo docente, a pesquisa, a autoria, a autonomia
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e uma relação com a produção de conhecimento profundamente partilhada. Em outras palavras o
Núcleo tornou-se um espaço de aprendizagem coletiva onde expúnhamos nossas inquietações,
dúvidas, dificuldades e ideias.
Em muitos dos acompanhamentos que fiz junto aos polos formativos, pude observar a
variedade de caminhos percorridos pelos formadores. Apesar de compartilharmos as mesmas
orientações entre os integrantes, percebi que cada professor escolhia sua dinâmica de trabalho,
como atores competentes, sujeitos de conhecimento, de saberes específicos inerentes às suas
práticas. Segundo Tardif:
Os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados,
utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas. Noutras
palavras, o que se propõe é considerar os professores como sujeitos que possuem,
utilizam e produzem saberes específicos ao seu ofício (TARDIF, 2014, p. 228).

Assim, para além das contribuições teóricas, das leituras e pesquisas acadêmicas que
também permeavam nossas discussões e reflexões, cada formador foi se constituindo a partir de
suas especificidades, sua subjetividade dando origem a produções teóricas relativas às suas
experiências, suas histórias de vida, sua relação com a cultura escolar, dentre tantas outras
influências.
Outra iniciativa interessante do Núcleo foi a criação do Portal Pedagógico do PNAIC onde
os cursistas registravam suas experiências com leitura e escrita, a partir de propostas de trabalhos
desenvolvidas com alunos do 1° ciclo do Ensino Fundamental como resultado das discussões. Em
cada polo ocorreram cinco encontros que chamávamos de oficinas. Cada oficina trazia uma
temática a ser discutida no campo da alfabetização que posteriormente desencadeava uma atividade
a ser compartilhada no portal. O registro dessas atividades no portal se configurou um
importantíssimo material de análise e reflexão. Cada narrativa, fotografia ali publicizada nos
possibilitava inúmeras leituras, revelando aspectos interessantíssimos das produções docentes, mas
discentes também.
Cada professor que narrava sua experiência no desenvolver dessas atividades trazia consigo
uma infinidade de saberes teórico-práticos a respeito da formação docente e de como cada um de
nós, no pleno exercício de nossa função somos produtores de conhecimentos potentes e legítimos.
Na medida em que evidenciávamos a importância do protagonismo docente, estes, percebiam de
igual forma que seus alunos também precisavam ser ouvidos e que para isso era fundamental
emprestar-lhes a escuta num movimento de atenção e sensibilidade.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Numa sociedade excludente e desigual, que se amplia cada vez mais o desmonte da
educação, da saúde, da garantia de direitos, entre outros inúmeros retrocessos, mais do que nunca é
preciso lutar por um novo projeto de educação que vislumbre maior investimento na formação de
professores. Tal investimento só é possível frente às políticas educacionais que mobilizem outras
formas de pensar. Assim como nos aponta Celia Linhares:
[...] políticas que mobilizem outras formas de pensar (pensar como ação social que
envolva corpos inteiros, como atividades de ação criadora), as quais, ao encontro da
vida, liberem-se das idealizações modeladoras e hierarquizantes que reforçam
desprezo por uns e subalternidades por outros, tornando-os submissos às exigências de
segurança, estabilidade e conforto, com sufocamentos das experiências que o viver
proporciona e dos riscos que o diferir, o inventar e o singularizar-nos sempre envolve
(LINHARES, 2012, p. 22).

Mesmo sendo fruto de uma concepção de formação que se dá predominantemente por
assimilações, muitas vezes fragmentadas, aceleradas e apartadas da vida, numa racionalidade, que
se revela muito mais pelas técnicas, procedimentos e modelos do que pela sensibilidade e
humanidade, busquei trazer novos sentidos e ampliar as discussões em torno da formação de
professores a partir das experiências que vivemos nesse diálogo entre o Núcleo e o PNAIC no
município de Niterói.
Tenho convicção de que nenhuma concepção de formação pode nos apresentar uma fórmula
eficaz de como podemos seguir. Contudo, nossas práticas cotidianas são ponto de partida, o lugar
de onde se desencadeiam reflexões que perpassam pela dinâmica escolar, por nossas rotinas, por
nossos valores e pelas teorias. Esse é um processo de investigação-formação, que me permite em
parceria com outros sujeitos, sair de um lugar de comodismo, de mero espectador para um lugar de
questionamento e reflexão constante.
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Resumo
A formação de professores sempre suscitou muitas discussões. O olhar sobre as inúmeras propostas
formativas tem possibilitado a construção e reconstrução de concepções permitindo novos contornos e
delineamentos identitários do profissional da docência. Reforçar a relevância dessa discussão não é
redundante. Todavia cabe destacar que este é um tema que pode ser ampliado na medida em que
compreendemos a existência de outros elementos formadores, normalmente negligenciados pelas
abordagens mais tradicionais, dentre eles a questão da autoformação e subjetividade do professor.
Neste trabalho, apresento algumas considerações feitas a partir de minha experiência enquanto
componente do Núcleo Municipal de Pesquisa e Formação em Alfabetização de Niterói e de
formadora do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Compreendo que ambos se
constituem espaços formativos, uma vez que através de relação dialógica possibilitaram inúmeras
reflexões sobre nossas singularidades, tomando o fazer docente como um espaço de produção de
conhecimento, de teorias, de transformações e de pesquisa. A partir de narrativas docentes que nos
propiciaram mais que informações, intercambiaram-se experiências com potencial transformador, com
marca polifônica, uma vez que trouxe em seu bojo a força do coletivo e da participação de todos os
sujeitos. Cada relato, cada narrativa que chegava carregada de muitos sentidos, atravessava-nos
removendo inúmeras certezas transformando-nos assim em sujeitos da experiência dispostos a rever
nossas convicções diante do confronto de outros saberes e compreendendo a importância do outro em
nossas trajetórias. Ao longo do texto, o que trago são partilhas de saberes, de diálogos que foram se
constituindo no percurso de inúmeros encontros, nas reuniões de planejamento, nas oficinas, na
elaboração de atividades propostas que trouxeram novos sentidos e ampliaram as discussões e
compreensão em torno da formação de professores.
Palavras-chave: Formação de professores; produção de conhecimento; experiência.
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Resumo
O painel tem como objetivo apresentar experiências formativas vivenciadas por professores e
pesquisadores no contexto da Educação Integral. Evidenciamos a relevância desta discussão sobre a
formação docente e a Educação Integral, pois esta fez parte de momentos importantes da educação
brasileira, e continua em pauta, principalmente diante das recentes dificuldades que a educação vem
enfrentando. Os trabalhos foram realizados em três diferentes escolas localizadas nos municípios de
Belo Horizonte (MG), Niterói (RJ) e Ponte Nova (MG). O primeiro trabalho problematiza as vivências
de professores em suas trajetórias formativas, registradas por meio de narrativas (auto)biográficas. As
narrativas apontam para a possiblidade de formação docente a partir do desenvolvimento de práticas
pedagógicas coletivas. O segundo artigo busca compreender sentidos e significados atribuídos por
cinco docentes às suas experiências de formação continuada, vinculadas a projetos de trabalho
desenvolvidos na escola. As professoras narraram, por meio de cartas, situações que consideraram
significativas no seu percurso formativo nessas experiências propostas pela escola. Os resultados das
análises das cartas demonstraram que o processo de formação continuada vivenciada pelas professoras
está evidenciado na prática pedagógica. O terceiro texto trata de uma experiência formativa realizada
em parceria entre uma professora de Matemática e o pesquisador, a partir da produção e realização de
Oficinas de Matemática. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e
conversas informais entre os participantes da oficina. Destaca-se que a experiência vivenciada
contribuiu para o desenvolvimento profissional entre os participantes. Os trabalhos sinalizam para a
importância de conceber a formação como um processo contínuo, interativo e colaborativo. Neste
sentido, a Educação Integral assume um lugar privilegiado para o desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Educação Integral; Experiências formativas; Desenvolvimento Profissional.
FLASHES NARRATIVOS: VIVÊNCIAS FORMATIVAS DOCENTES NA ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL
Michelle Carvalho Soares – FaE/UFMG - SEEMG
Cláudia Starling – FaE/UFMG

INTRODUÇÃO
Este estudo se constitui na busca de compreender os aspectos referentes a formação docente
e as práticas pedagógicas dos professores do Ensino Fundamental regular, no contexto da Educação
Integral (EI) que atuam em uma escola municipal de Belo Horizonte (MG).
Conhecer o trabalho realizado nas escolas, percebendo de que maneira os professores
realizam suas práticas em consonância com uma concepção de educação integral mais ampla, são
aspectos relevantes para a afirmação desta política pública que vem sendo impulsionada por
projetos e programas indutores da ampliação da jornada escolar na perspectiva da Educação
Integral. Segundo Coelho (2002) o modo de ver e perceber a formação do homem corresponde à
natureza do que denominamos de educação integral: uma perspectiva que não hierarquiza
experiências, saberes e conhecimentos.
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Ressaltamos que várias experiências de implementação de EI foram realizadas e todas elas
apresentaram lacunas e interrupções ao longo da história. Compreendemos que os processos de
construção das concepções de EI em cada contexto escolar, sinalizam desafios e também de
resistência contra o desmantelamento de políticas públicas que têm como objetivo atender os
estudantes e toda a comunidade escolar.
Portanto, evidenciamos a relevância desta discussão sobre a Educação Integral e práticas
pedagógicas, pois esta sempre fez parte de momentos importantes da educação brasileira, e continua
em pauta, mesmo diante das recentes dificuldades que a educação vem enfrentando. Neste trabalho,
a ênfase na relação entre a construção coletiva de práticas pedagógicas entre os docentes possibilita
experiências formativas ímpares, fundamentais para o desenvolvimento da profissionalidade
docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para consolidar as políticas de EI, partimos da concepção segundo a qual torna-se
fundamental a reflexão sobre as práticas pedagógicas dos docentes, bem como a consolidação das
concepções de Educação Integral presentes na escola.
Importante destacar a distinção entre tempo integral e Educação Integral, uma vez que o
conceito filosófico de Educação Integral não se resume ou se restringe ao tempo ampliado. A
implementação da Educação Integral surge da necessidade de perceber os sujeitos de uma forma
mais holística e global, daí a necessidade de ampliação da jornada escolar, para proporcionar um
tempo maior destinado às atividades educativas complementares ao currículo formal.
Compreendemos que a educação integral emerge numa busca para ressignificar os tempos e os
espaços escolares.
A Educação Integral não se restringe apenas ao contexto escolar, ela ocorre em todo o tempo
diante das várias experiências dos sujeitos em diversos momentos de sua vida.

O tempo na

Educação Integral deve auxiliar as escolas a repensar suas práticas pedagógicas organizando um
currículo voltado para concepções de aprendizagem significativas, para atuar na sociedade (MOLL,
2009). Percebemos um visível afastamento da escola regular no que se refere ao redimensionados
do currículo e de seus Projetos Políticos Pedagógicos no que concerne às concepções da Educação
Integral.
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Para consolidar uma proposta de Educação Integral é necessário ir além do tempo ampliado
buscando uma troca de experiência e saberes, conforme afirma Gadotti (2009) a Educação Integral
é um princípio pedagógico segundo o qual o ensino dos conteúdos curriculares não está separado da
educação emocional e da formação para a cidadania.
É necessário que os profissionais envolvidos na implementação da Educação Integral
tenham a possibilidade de refletir sobre suas práticas pedagógicas, em várias dimensões, tendo
sempre como foco a aprendizagem centrada nos sujeitos e não apenas em conteúdos curriculares.
Compreendermos que as práticas pedagógicas são potenciais para organizar diferentes expectativas
educacionais, pois se configuram como práticas intencionais, “uma vez que o próprio sentido de
práxis se configura por meio do estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à
ação, solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação
da realidade social” (FRANCO, 2016, p. 542).
Uma dimensão importante do trabalho docente se origina na concepção de educação integral
de cada professor e se relaciona ao planejamento das práticas pedagógicas com vistas à
transformação da realidade social.
Não há como falar em profissionalidade e profissionalização docente sem apontarmos as
discussões sobre a formação dos futuros professores. Neste campo, os estudos de António Nóvoa
muito têm contribuído para afirmarmos a posição docente diante dos desafios postos, tanto no
exercício da docência, quanto no campo da formação universitária de professores. Nóvoa (2017)
alerta que a formação de professores é um problema político, e não apenas técnico ou institucional,
portanto há que ser enfrentado e debatido, reconhecendo os problemas e enfrentando-os. Ampliando
o conceito de formação, podemos destacar que ela deve permitir que cada um construa sua posição
como profissional e aprenda a sentir como professor (Nóvoa, 2017).
Roldão (2007) ressalta que a discussão da natureza da função específica do professor
contribuirá para a análise das questões do conhecimento profissional docente, sendo essas, duas
dimensões interdependentes. Roldão (2007) também afirma que existem tensões em torno da
representação do conceito de “ensinar”. Essas tensões se manifestam no entendimento da ação de
ensinar na perspectiva mais tradicional do professor transmissivo, que se baseia predominantemente
nos saberes disciplinares, bem como na perspectiva mais pedagógica e alargada de um campo vasto
de saberes que inclui os saberes disciplinares.
Importantes pesquisas vêm sendo realizadas, desde os anos 70, sobre as práticas docentes
em sala de aula. Essas pesquisas têm como objetivo definir a natureza do ensino e o repertório de
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conhecimentos para a prática pedagógica. Vale ressaltar que não tem sido uma tarefa fácil, dada a
complexidade dessa ciência do ensino. Mas alguns resultados já demonstraram a presença de um
repertório de conhecimentos próprios ao ensino. (GAUTHIER, 2013).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nosso estudo se constitui na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica como estratégia
metodológica, como uma vertente da pesquisa qualitativa. Essa escolha se deu por reconhecer sua
contribuição na pesquisa e formação docente, pois permite uma melhor compreensão dos processos
vividos em vários contextos, evidenciando aspectos fundamentais para discussão da prática
pedagógica. Cunha (1997) revela que esta metodologia cria possibilidades de articular investigação
e formação.
Consideramos como preponderante compreender que as narrativas (auto)biográficas
evidenciam os aspectos da subjetividade humana e da sua relação com o mundo por meio da
interação entre pesquisadora e participantes. Neste sentido fizemos a opção por uma abordagem que
considera os participantes como parte do processo de construção do conhecimento e como
protagonistas das relações e ações que foram sendo construídas ao longo da investigação.
Assim, esta pesquisa foi realizada em uma escola de Belo Horizonte Participaram 02 (dois)
professores(as), sendo Paul o professor de História, e Silvana, de Língua Portuguesa. Ambos atuam
no terceiro ciclo do Ensino Fundamental.
As etapas que foram realizadas nas escolas fazem parte do momento ao qual denominamos
“Flashes narrativos: a construção de práticas pedagógicas no contexto da EI”. Esta etapa buscou
evidenciar o perfil dos professores, suas concepções em relação à EI, suas memórias, vivências e
experiências enquanto estudantes bem como a narrativa das práticas pedagógicas desenvolvidas na
escola. Em cada etapa foram realizadas intervenções por meio de imagens, vídeos, músicas fotos e
objetos a fim de promover a interação entre pesquisadora e docentes.
Souza (2014) realiza em suas análises interpretativas uma “ideia metafórica de uma leitura
em três tempos,” “considerando o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre o vivido” (SOUZA,
2014, p. 43). O mesmo autor relata os aspectos que considera em cada tempo, a saber: tempo I: Préanálise / leitura cruzada; tempo II: Leitura temática - unidades de análise descritivas; e tempo III:
Leitura interpretativa compreensiva do corpus (SOUZA, 2006, p. 79).
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Seguindo esses passos, no primeiro tempo, realizamos a organização e leitura das narrativas
buscando construir o perfil dos participantes da pesquisa, para posteriormente realizar a leitura
cruzada. Em seguida, na etapa de leitura cruzada, percebemos algumas questões recorrentes aos
aspectos da formação inicial dos participantes.
Souza (2014) sintetiza que a leitura analítica e a interpretação temática têm o objetivo de
reconstituir representações e agrupamentos, e que neste sentido “faz-se pertinente considerar as
singularidades de cada história de vida expressa nos textos narrativos [...] as diferenças e as
regularidades históricas que comportam e contém as fontes (auto)biográficas” (SOUZA, 2014, p.
44). Partindo para a leitura temática, realizamos o agrupamento de unidades de análise para
possibilitar a compreensão e interpretação das narrativas.
No terceiro tempo, na análise interpretativa-compreensiva todo o processo é considerado
como fonte para análise. Assim se fez imprescindível retomar os textos e contextos narrativos para
uma compreensão mais global do que cada um construiu em seu percurso narrativo, percebendo
quais foram os pontos convergentes, divergentes e de tensões.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apresentaremos aqui as narrativas docentes relacionadas ao cotidiano escolar e as questões
didático-pedagógicas que interferem e direcionam as práticas pedagógicas no contexto da Educação
Integral. A voz dos professores é o destaque principal desta pesquisa, pois nesta perspectiva importa
o que eles narram sobre o próprio trabalho, suas vivências formativas e os desafios que enfrentam
no exercício da docência.
Compreendemos que os pressupostos da Educação Integral dialoga intrinsicamente com a
formação docente à medida que a concepção de Educação Integral corroborada por essa pesquisa
tem seu foco permanente na formação integral dos sujeitos, busca explorar os territórios, as cidades,
as comunidades e o entorno como espaços educativos e de construção da cidadania, além de tirar da
invisibilidade os sujeitos desses processos formativos, sejam estudantes ou professores.
Para, além disso, a perspectiva de currículo com a qual partilhamos se pauta na construção
de saberes para a emancipação do sujeito e seu protagonismo, e não nos conteúdos isolados e
fragmentados, daí a importância do eixo de trabalhos colaborativos e projetos evidenciados nesta
perspectiva.
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Assim, podemos perceber que ao falarmos de Educação Integral devemos considerar as
questões relativas ao tempo e espaço, no que se refere à ampliação da jornada escolar e aos
territórios em que cada escola está situada, no sentido de criar oportunidades de “reapropriação
pedagógica de espaços de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e global”.
(MOLL, 2009, p. 18).
As narrativas (auto)biográficas dos professores revelaram suas inquietações sobre os temas
da pesquisa, bem como demonstraram como mobilizam seus saberes em direção à construção de
práticas pedagógicas que vão ao encontro de uma perspectiva que dialogue com a concepção de
Educação integral. Um dos tópicos que foram evidenciados nas narrativas diz respeito à discussão
sobre formação integral.
Professor Paul: Meu primeiro contato com educação integral foi aqui eu já trabalhei
em escolas do Estado, da rede Municipal de Contagem um tempo, trabalhei em outra
escola da rede Municipal de Belo Horizonte, mas projeto real eu digo assim de
diálogo, de uma explicação que eu acho adequada do que é uma escola integral, é aqui
na escola.
Então eu vou contar a minha experiência que está relacionada com essa escola e aí
aqui teve uma mudança muito interessante quando entrou o Professor (X), não que
antes fosse fechado, não é isso, mas o (X) tem uma visão mais ampla, mais aberta,
mais integral vamos dizer assim, de realmente estabelecer um diálogo até porque ele
veio aqui do regular.
Professora Silvana: Na escola onde trabalho, temos a Escola Integrada, que ocorre no
contraturno e atende a aproximadamente 100 alunos. Tenho um bom diálogo com a
coordenação e os monitores da EI e realizamos trabalhos em conjunto constantemente.
Não há uma distinção entre Escola Regular e Integrada, sempre vi uma postura do
coordenador e da direção da Escola em afirmar que a Escola é “uma só” e a EI precisa
ser parte integrante e suplementar dos espaços/tempos escolares.
Procuro uma formação mais completa para esse estudante, que ele tenha voz e coloque
sua opinião, seus conhecimentos, em diversas situações de aprendizagem. Prezo muito
a produção de textos orais e escritos, individualmente ou coletivamente.
Nas minhas aulas, procuro diversificar os espaços escolares, os alunos usam a
biblioteca, as mesinhas da área externa, lousa digital, o auditório, excursões (na
medida do possível), e outros meios para que haja motivação e participação efetiva.
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As narrativas também evidenciam as diferentes perspectivas curriculares, os projetos
institucionais e o trabalho colaborativo na escola. Evidenciamos que tanto o currículo
quanto a didática irão subsidiar as práticas docentes, e que neste sentido o currículo
não deve ser visto como um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada
do conhecimento social, nem como transcendente e atemporal, pois está implicado em
relações de poder, produz identidades individuais e sociais (MOREIRA, 2005).

As narrativas docentes revelaram as angústias vivenciadas pelos professores em relação ao
engessamento do currículo escolar e demonstram que o trabalho colaborativo e o trabalho com
projetos são aliados das práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano, bem como alternativas
para ampliação do currículo proposto.
Importante ressaltar e perceber a centralidade do aluno e seu protagonismo nas práticas
pedagógicas desenvolvidas por projetos, além do diálogo com as concepções de Educação Integral
e a importância do trabalho colaborativo nesta perspectiva. Destaca-se o trecho da narrativa que
sinaliza as diferentes perspectivas de currículo:
Professora Silvana: Seria muito bom se houvesse um currículo mais flexível para as
disciplinas, bem como espaços para que os alunos fizessem trabalhos artísticos,
debates e outras dinâmicas. A própria construção da escola e a distribuição de
disciplinas dificulta uma formação mais ampla para o estudante. Tinha o desejo de
trabalhar “literatura e cinema”, “literatura e música”, assim como as questões advindas
dos “direitos humanos”.

Sobre o trabalho com projetos, percebemos que já são práticas incorporadas nos coletivos
escolares e que se ancoram nos saberes da experiência e curriculares. São atividades que se
repetem de acordo com objetivos variados, bem como possuem temas geradores que norteiam as
atividades pedagógicas por um determinado período de tempo. Os professores se sentem
confortáveis na realização destes projetos, pois, geralmente, tem uma duração curta e não
interferem de forma radical no planejamento realizado, no currículo, e nas avaliações.
A importância do trabalho colaborativo na escola foi ressaltada em diversas narrativas dos
professores, e o aspecto da “solidão” do trabalho docente pareceu-nos minimizada diante do
trabalho em colaboração com outros professores. Ainda, percebemos que os docentes se pautam nos
saberes da experiência e na troca com os pares para realização dos projetos e práticas pedagógicas.
Destacamos estas afirmações com base nos excertos a seguir:
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Professor Paul: Então quer dizer foi uma temática específica que conectou diferentes
segmentos na escola além da temática a vontade das pessoas de trabalharem em
conjunto e a gente vê que isso se expande por exemplo eu com professor ( P) e o( X)
Professor Paul: Então nós aqui trabalhando diariamente com a questão dos direitos
humanos e ele lá trabalhando também começou a confluir os trabalhos, a gerar uma
relação com os trabalhos.
Professor Paul: Aí chegou a Silvana e eu fiz parceria com ela em trabalhos voltados
para os direitos humanos, pensando na Integrada, pensando no que eles estavam
desenvolvendo lá, e aqui criou-se o projeto da viagem, que é feito todo final de ano
com alunos envolvidos no projeto.
Os alunos participam, em Língua Portuguesa, de debates em sala de aula. Os 9ºs anos
participam de um debate formal ao final do ano, organizado por mim e pelo prof. Edu,
no auditório da escola.

Podemos destacar, de acordo com as narrativas, que um aspecto dificultador na ampliação
das políticas de implementação da Educação Integral é a gestão do tempo escolar. Esse tempo não
se refere ao tempo do aluno, mas do tempo dos docentes de forma ampla, o que inclui a formação
continuada, a formação docente com seus pares, o tempo destinado ao planejamento das atividades,
enfim, tudo o que se faz necessário para que os professores desenvolvam práticas pedagógicas com
vistas à implementação de uma educação integral.
Os modelos de organização escolar atuais não têm permitido um espaço-tempo de formação
para que os professores tenham a possibilidade de ampliar as discussões acerca dos saberes
docentes. Muitas vezes o tempo destinado à formação é utilizado com a burocracia do sistema
educativo, próprias da cultura escolar, como nos afirma Pinto (2015). Os docentes deparam-se com
“pilhas” de formulários, eletrônicos ou não, para preenchimento meramente quantitativo e pouco
reflexivo sobre sua prática e cotidiano escolar.
As dificuldades enfrentadas pelos docentes na realização do trabalho também perpassam
pelas políticas públicas, pela estrutura escolar organização de tempos, espaços, currículos e na
grande burocratização que muitas vezes emperra o cotidiano escolar.
Aspectos referentes às influencias de seus professores na formação da identidade
profissional dos docentes também foram ressaltados como um fator importante, tanto de formas
positivas como negativas. Destacamos no trecho da professora Silvana:
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Professora Silvana: Tive alguns professores muito bons, mas nenhum que tenha me
marcado por suas práticas ou pela forma inovadora ou reflexiva de trabalho. O aluno
quase sempre foi “dependente” dos ensinamentos do professor. Lembro-me de uma
vez, em Barbacena, quando estudava num colégio... Estava na quarta série e a
professora pediu que trouxéssemos um livro para a aula, e uma toalha ou esteira. A
escola tinha muitos locais com árvores, grama, plantas e adorava ficar por lá na hora
do recreio. Quando percebi que a leitura daquele dia ia ser num dos jardins da escola,
deitada na grama, fiquei muito empolgada. Ficamos uma hora lendo, e todos da sala
gostaram dessa experiência. Pena que não se repetiu depois.

Em relação à docência, podemos afirmar que é uma profissão que traz consigo a experiência
de como ela se configura pela visão do aluno que sempre se submeteu a situações escolares, de
ensino, ou de cultura escolar. Neste sentido, aparentemente, não é novo para o professor o ambiente
da sala de aula e o conjunto experiencial que ele traz no papel de aluno.
Na perspectiva da Educação Integral, considerando que os docentes visam consolidar uma
formação integral dos estudantes, a formação dos docentes por meio da organização de projetos,
trabalhos colaborativos, formação com os pares tem se mostrado um terreno fértil para avançarmos
na perspectiva apontada por Nóvoa (2017) que é de promover um entrelaçamento entre teoria e
prática, universidades e professores de educação básica na construção de uma educação de
qualidade para todos.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa buscou compreender aspectos referentes às práticas pedagógicas dos docentes
do Ensino Fundamental Regular, no contexto da Educação Integral (EI).
Os resultados demonstraram que existe uma polissemia de concepções de Educação Integral
que têm reflexos sobre a docência, no que se refere ao desenvolvimento de práticas pedagógicas
nesta perspectiva. Esta relação impulsionou vivências formativas no contexto escolar, propiciando
novas formas de ensinar.
Na compreensão/interpretação das narrativas ficou evidente que os aspectos organizacionais
dificultam a realização das práticas pedagógicas, bem como a mobilização dos saberes docentes em
torno de propostas educativas mais amplas. Foram mencionadas as questões de falta de tempo de
planejamento e a necessidade de flexibilização dos tempos, espaços e currículos. As narrativas
também apontaram a necessidade de uma organização curricular mais flexível.
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Ainda, evidenciamos que, apesar dos desafios, as práticas pedagógicas realizadas dialogam
com uma concepção ampla de educação, de protagonismo, de multiculturalismo e das práticas
pautadas no reconhecimento do sujeito como um ser integral, sem privilegiar o aspecto cognitivo
sobre os aspectos sociais, afetivos, corporais e emocionais.
Portanto, destacamos a importância de não confundir a Educação integral com escola de
tempo integral, pois ela emerge numa busca para ressignificar os tempos e os espaços escolares.
Assim, para consolidar uma proposta de Educação Integral é necessário ir além do tempo ampliado
buscando uma troca de experiência e saberes que se dá na interação escola/sociedade,
escola/território, priorizando a construção da cidadania, o respeito aos direitos humanos e a
valorização das diferenças.
A perspectiva da reflexão sobre a prática pedagógica nos contextos pesquisados visa romper
paradigmas tradicionais, priorizando o ensino intencional e compartilhado. Desta maneira, propicia
ao professor diferentes momentos formativos e construção da sua identidade docente.
REFERÊNCIAS
COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa; CAVALIERE, Ana Maria Villela. Educação Brasileira e(m) Tempo
integral. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2002.
CUNHA. Maria Isabel. CONTA-ME AGORA!: as narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa e no ensino.
Revista Faculdade Educação, São Paulo, v. 23, n. 1/2, p.185-195, jan./dez. 1997.
DELORY-MOMBERGER, Christine. Formação e socialização: os ateliês biográficos de projeto. Educação e Pesquisa,
São Paulo, v. 32, n. 2, maio/ago. 20016. p. 359-371.
DELORY-MOMBERGER, Christine. Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica. Revista Brasileira de
Educação, LOCAL, v. 17, n. 51, set.-dez. 2012.
FRANCO, Maria Amélia. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. Rev. Bras.
Estud. Pedagog. (on-line), Brasília, v. 97, n. 247, p. 534-551, set./dez. 2016.
GADOTTI, Moacir. Educação Integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo: Editora Paulo Freire, 2009.
GAUTHIER, Clermont. O ensino como trabalho interativo. In: GAUTHIER, Clermont et. al. Por uma teoria da
pedagogia: pesquisas sobre o fazer docente: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. 3. ed. Ijuí, RS: Editora
Unijuí, 2013, p. 371-380.
MOLL, Jaqueline. Educação Integral: texto referência para o debate nacional. Brasília: Mec, Secadi, 2009.
MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu. (org.). Currículo, cultura e sociedade. 8. ed. São Paulo: Cortez,
2005.
NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Cadernos de Pesquisa, v.47, n.166,
p.1106-1133, out./dez, 2017.
PINTO, Umberto de Andrade. A didática e a docência em contexto. In: MARIN, Alda Junqueira; PIMENTA, Selma
Garrido. (org). Didática: teoria e pesquisa. 1. ed. Araraquara/SP: Junqueira & Marin Editores, 2015, p. 113-124.
PASSEGGI, M. C. Invenções de vida, compreensão de itinerários e alternativas de formação. São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2010.

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

223

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ROLDÃO, Maria do Céu. Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional. Revista Brasileira de
Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007, p. 94-103.
SOUZA, Elizeu Clementino de. O conhecimento de si: narrativas do itinerário escolar e formação de professores. Tese
(Doutorado). Universidade Federal da Bahia (UFBA). 2004.
SOUZA, Elizeu Clementino de. (Auto)biografia, histórias de vida e práticas de formação. In: NASCIMENTO, Antônio
Dias; HETKOWSKI, Tânia Maria. (org.). Memória e formação de professores [online]. Salvador: EDUFBA, 2007, p.
59-74.
SOUZA, Elizeu Clementino de; MEIRELES, Mariana Martins. Olhar, escutar e sentir: modos de pesquisar-narrar em
educação. Revista Educação e Cultura Contemporânea, v. 15, n. 39, 2018.

Resumo
Consideramos que conhecer o trabalho realizado nas escolas, percebendo de que maneira os
professores realizam suas práticas e trajetórias formativas, em consonância com uma concepção de
educação integral mais ampla, são aspectos relevantes para a afirmação de políticas públicas como
forma de luta pela educação pública e de qualidade. A pesquisa objetivou compreender as vivências
formativas de professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental em escolas de Educação
Integral. Baseamo-nos na pesquisa (auto)biográfica, de acordo com os estudos de Souza (2007, 2017,
2018), Delory-Momberger (2006, 2012) e Passeggi (2011), para oportunizar aos professores produzirem
e solidarizarem suas narrativas acerca de suas trajetórias formativas e pedagógicas. A pesquisa com
narrativas (auto)biográficas evidenciam os aspectos da subjetividade humana e da sua relação com o
mundo, além de favorecer a interação entre pesquisadora e participantes. Fizemos a opção por esta
abordagem que considera os participantes como protagonistas das relações e ações que são construídas
ao longo da investigação. As narrativas (orais e escritas) foram produzidas em 2018 e 2019.
Participaram da pesquisa 02 (dois) professores(as) que atuam no terceiro ciclo em uma escola municipal
de Belo Horizonte. Os resultados apontam que mesmo em meio aos desafios do cotidiano, as práticas
pedagógicas realizadas pelos professores visam uma concepção ampla de educação, de protagonismo e
de valorização ao multiculturalismo, o que enfatiza experiências formativas vivenciadas no cotidiano
escolar. Para consolidar uma proposta de Educação Integral é necessário ir além do tempo ampliado
buscando uma troca de experiência e saberes. A educação integral emerge numa busca para ressignificar
os tempos e os espaços escolares e por consequência, impulsiona experiências formativas que precisam
ser reconhecidas e valorizadas.
Palavras-chave: Didática; Educação Integral; Pesquisa (auto)biográfica; Prática Pedagógica.
EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL: AS PROFESSORAS PÕEM AS CARTAS
NO TEMPO DA FORMAÇÃO
Silvana Capobiango Pedrosa Cerqueira – FFP/UERJ

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa parte da preocupação com a formação profissional docente no que tange à
Educação Integral em Tempo Integral diante da realidade concreta, considerando os limites que se
colocam no cotidiano da escola pública, tais como a falta de profissionais, de estrutura física, de
recursos financeiros, dentre outros.
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Diante dos desafios que se apresentam nos dias atuais com crises econômicas que colocam
os investimentos em educação com tetos mínimos de gastos, cabe à escola pública a reinvenção de
suas práticas educativas a fim de oportunizar uma educação de qualidade. Esta reinvenção se
fomenta pela angústia, pela dúvida, pela contradição e permanente resistência das instituições e de
seus professores. É neste contexto que nos propomos a investigar a prática de formação continuada
na Escola de Projetos, enquanto instituição produtora de conhecimentos que investiu num projeto
de Educação Integral em Tempo Integral.
No cotidiano da escola pública de Educação Integral em Tempo Integral, o tempo passa a ter
uma dimensão fundamental, através da qual o trabalho dos professores é construído e interpretado.
Com o tempo cronológico ampliado, as relevantes reflexões a respeito de tempos de aprendizagem
e de tempos de formação e estudos são retomadas levando-se em conta uma nova proposta, na qual
as dimensões cronológicas são dilatadas pelo relógio, mas ao mesmo tempo, são comprimidas pelas
urgências pedagógicas que estamos enfrentando no contexto da educação pública. Por mais que
sejam semelhantes, as terminologias “educação integral” e “educação em tempo integral” não são
sinônimas, uma vez que o fato de ofertar uma educação em tempo integral não implica o
oferecimento de uma educação integral.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei n° 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 propõe
um formato de Educação Integral que prevê tanto a ampliação da jornada escolar, quanto o
desenvolvimento integral dos alunos no ambiente escolar. Entende-se, portanto, que o conjunto
dessas propostas se refere à Educação Integral em Tempo Integral.
É preciso ficar claro que Educação Integral não é o mesmo que Escola de Tempo Integral.
Educação Integral pressupõe desenvolvimento integral do indivíduo, com jornada ampliada ou não.
Escola de Tempo Integral tem na jornada escolar ampliada o seu fator fundamental.
Todavia, de acordo com Cavaliere (2014), para alcançarmos a melhoria da qualidade da
educação pública, certamente precisaremos do aumento da jornada escolar. A autora também chama
a atenção para o fato de que a educação integral não se configure apenas como um regime escolar
diferenciado para os alunos pobres, de modo que não se construa uma escola de tempo integral
defendendo-se a ideia de que os espaços e tempos da educação integral sejam simplesmente uma
estratégia de afastamento desses alunos de suas comunidades, restringindo a formação e
emancipação cultural deles, caracterizando-se como uma educação assistencialista.
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POR ONDE COMEÇAMOS:
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro
Existem hoje no Brasil diversas experiências nomeadas de Educação Integral em diferentes
cidades e estados brasileiros. Tais experiências têm se organizado, do ponto de vista pedagógico,
das mais variadas formas, com oferta de currículos diferenciados, utilizando espaços dentro ou fora
das escolas, com profissionais contratados, concursados e ou voluntários, com tempos variados de
duração e atividades diversificadas.
Com isso, podemos afirmar que a concepção de Educação Integral admitida por essa
pesquisa é a que nos remete às experiências anteriores, considerando a implementação do Centro
Carneiro Ribeiro em Salvador, nos anos de 1950 e a dos CIEPs no Rio de Janeiro, nos anos de 1980
e 1990 e as inúmeras contribuições de autores como Anísio Teixeira (1900-1971) e Darcy Ribeiro
(1922-1997), que protagonizaram muitas lutas em defesa da democratização da educação no Brasil.
Para Anísio Teixeira (1962), a educação era vista como um processo permanente de
mudança, em virtude não apenas dos novos conhecimentos, mas em decorrência das próprias
mudanças na dinâmica da sociedade. Neste sentido, a escola deveria se organizar para oferecer uma
educação integrada e integradora, desde a formação de hábitos, de comportamento, de trabalho, e
não de adestramentos e notas.
No início da década de 1980, com a volta do processo de redemocratização do país, surge o
projeto dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, planejados e postos em
funcionamento por Darcy Ribeiro, que planejou e dirigiu a implantação dos CIEPs, oferecendo
educação em tempo integral às crianças, além de assistência médico-odontológica.
A escola de dia completo, como afirmava Darcy Ribeiro (2018), não teria mais divisão por
turnos parciais. As crianças permaneceriam na escola com oferta de atividades variadas,
proporcionando uma aprendizagem significativa em diferentes situações e tempos, e em contato
com diferentes profissionais (MONTEIRO, 2009).
A proposta de educação dos Centros Integrados de Educação Pública também contemplava a
formação docente continuada, através do Curso de Atualização de Professores para Escolas de
Horário Integral, concebido como formação em serviço por aliar teoria e prática no próprio local de
trabalho.
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A ESCOLA DE PROJETOS E SEU FUNCIONAMENTO
A proposta de Educação Integral em Tempo Integral implantada desde 2014 na Escola de
Projetos se apresenta como uma proposta de Educação que integra as diversas áreas do
conhecimento, oferecendo a oportunidade de produção de conhecimentos através de projetos que
norteiam o trabalho pedagógico.
Por atender ao 1º ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental, o desafio de que todos os
alunos o completem alfabetizados, conduz a equipe para uma busca constante de conhecimentos e
reflexões sobre a prática escolar. Para que a escola possa atingir tal objetivo, os educadores dessa
escola de Educação Integral em Tempo Integral planejam e decidem juntos um projeto de estudo de
um personagem relevante da cultura brasileira. As atividades passam a ser pensadas a partir desse
estudo.
Cada professor sugere um personagem que considere relevante para fazer parte do projeto
anual da Escola de Projetos. Para isso, cada docente pesquisa a vida e a obra do personagem para
propor aos demais professores.
Logo em seguida, é feita uma votação em aberto e elege-se o personagem que deverá ser
estudado e explorado em todas as dimensões, respeitando-se a faixa etária dos alunos e a possível
complexidade do tema. Dessa forma, inicia-se uma mobilização da equipe gestora para que os
profissionais da escola possam vivenciar experiências relevantes para o projeto. São exemplos os
passeios e visitas a museus, teatros, cinemas, confeitarias, oficinas, palestras, estudos e pesquisas,
reuniões e as formações, que podem ser ofertadas também pelos próprios profissionais que atuam
na escola, ou qualquer outra forma proposta de formação continuada, convencional ou não, na qual
o grupo, de comum acordo, terá oportunidade de fazer um mergulho no universo do personagem
escolhido.
A EDUCAÇÃO INTEGRAL E A FORMAÇÃO CONTINUADA
Entendemos que pensar a proposta de Educação Integral em Tempo Integral exige uma
reflexão a respeito da formação de professores, atores primordiais neste processo educativo.
Partindo da ideia de que a escola possui como função social essencial “a formação do
homem, de forma que se constitua como ser humano capaz de entender, interpretar e transformar o
mundo em que vive, proporcionando-lhe o domínio de determinados conteúdos científicos,
artísticos e filosóficos, além de valores e habilidades indispensáveis a sua socialização” (SILVA e
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ROSA, 2016, p. 126), a Educação Integral em Tempo Integral se apresenta como possibilidade de
enfrentamento desse desafio.
As primeiras impressões a respeito dessas formações demonstram que não existem moldes
ou modelos rígidos a serem seguidos. A cada nova proposta de projeto anual, é preciso pensar numa
formação continuada que se adeque às especificidades do projeto. Isso, sem dúvida, é laborioso,
mas ao mesmo tempo, instiga e mobiliza os saberes experienciais dos professores e de todos os
envolvidos, porque oportuniza a participação individual e coletiva contemplando as diversas áreas
do conhecimento sem conceder protagonismo a uma área específica.
É neste contexto que concordamos com Nóvoa (1995), quando diz que a formação de
professores deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos professores subsídios
para o desenvolvimento de um pensamento autônomo. Ele aponta como componentes básicos de
formação docente: o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento
organizacional. O desenvolvimento pessoal deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que
viabilize a autoformação participada e o pensamento autônomo do professor. Em relação ao
desenvolvimento profissional, os professores têm de se assumirem como produtores da sua
profissão com a capacidade de autodesenvolvimento reflexivo. Quanto ao desenvolvimento
organizacional, o autor afirma que consiste em conceber a escola como um ambiente educativo em
que trabalhar e formar não sejam atividades distintas.
METODOLOGIA
O corpus de análise desse trabalho é composto por cinco cartas já respondidas pelas
professoras da Escola de Projetos. A pesquisadora solicitou às professoras que narrassem exemplos
ou situações que considerassem terem sido significativas para seu processo de formação durante o
período de 2014 a 2019 nas formações continuadas propostas pela escola.
Os projetos desenvolvidos na escola nesse período em ordem cronológica foram os
seguintes: 2014 – Projeto Portinari, infâncias e cultura; 2015 – Criando e Brincando com Cecília
Meireles; 2016 - Chico Buarque para ver, ouvir e dar passagem; 2017 - Ana Maria Machado: Uma
aventura na Arte da Literatura; 2018 – Chiquinha Gonzaga – Ô Abre Alas que a Escola vai passar!;
2019- Tarsila do Amarelo Vivo, do Rosa Violáceo, do Azul Pureza, do Verde Cantante, do
Amaral...
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Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se por um estudo
de natureza qualitativa e interpretativa com cunho narrativo, observando a necessidade de análise da
realidade educacional a partir de uma experiência. Concordamos com Souza que “narrar é enunciar
uma experiência particular refletida sobre a qual construímos um sentido e damos um significado”
(SOUZA, 2007, p. 66).
Na análise das cartas, selecionamos os trechos que refletem sobre o sentido e o significado
das formações vivenciadas pelas professoras na Escola de Projetos.
Quanto às professoras, elas têm entre 38 e 70 anos de idade. Possuem em média 17 anos de
atuação no ensino fundamental. Quatro professoras são formadas em Pedagogia e uma em Letras.
Três possuem pós-graduação, sendo uma com mestrado e uma com doutorado.
PONDO AS CARTAS PARA A FORMAÇÃO
A Educação Integral em Tempo Integral nos impõe a necessidade de pensar a construção de
uma escola com novos sentidos que a educação passa a ter, levando, consequentemente, à
necessidade de pensarmos na formação desses professores que irão enfrentar esses desafios ao
mesmo tempo em que continuarão enfrentando os demais problemas históricos da educação pública
do Brasil.
Acreditamos que ser professor em escolas de Educação Integral em Tempo Integral é, acima
de tudo, uma escolha profissional. Assim, também, como ser aluno dessa escola ou ser o
responsável por esse aluno é uma escolha. Seja ela por qual motivo for.
Na análise das cartas, percebe-se nas narrativas a recorrência dos seguintes pontos: a) as
professoras aprendem junto com os alunos ao propor os Projetos; b) decisões e planejamentos
coletivos com todos os envolvidos no processo de ensino na escola; c) formação integral de todos
os envolvidos nos Projetos; d) papel de mediação do docente e outras pessoas da escola na
formação do aluno, e) aprende-se com prazer e cultura;
Quanto à aprendizagem conjunta das professoras e alunos ao propor os projetos,
selecionamos o trecho da carta da professora Sandra:
Ana Maria Machado e Chiquinha Gonzaga, duas mulheres incríveis. Creio que foram
os projetos mais significativos pra mim. Fizemos pesquisas sobre a vida e a obra de
cada uma (...). Estudamos o tempo em que ela (Chiquinha Gonzaga) viveu e durante
uma de nossas formações na escola, fizemos um chá, e nos vestimos de acordo com o
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tempo de Chiquinha na juventude para vivenciar um pouco do início do século
passado. Confeccionamos histórias, pintura, música, dança, teatro, criação de cordel...
Cordel este que despertou em mim a vontade de escrever também sobre a irreverente
Chiquinha Gonzaga. Alunos e professora escritores, poetas (rsrsrs)!!

Observamos neste trecho a apropriação dos conhecimentos da professora juntamente com os
alunos enquanto os projetos se desenvolvem, podemos evidenciar essa aprendizagem, pelo fato dela
usar os verbos na primeira pessoa do plural, se colocando, dessa forma incluída neste processo de
aprendizagem. Ela expressa-se com: “fizemos, estudamos, confeccionamos” e principalmente
quando declara “alunos e professora escritores”, numa nítida posição de aprendizagem conjunta.
Nesse trecho, percebemos que a formação realizada na escola não apresenta um caráter
convencional, quando escreve a respeito do “chá” que aconteceu na escola e que serviu como
imersão no tema do projeto.
Outra recorrência nas narrativas se refere às decisões e planejamentos coletivos com todos
os envolvidos no processo de ensino na escola. Para exemplificar, trazemos um trecho da professora
Geovana:
Cada personagem e cada projeto teve papel fundamental na relação dos sujeitos com o
conhecimento que aquele personagem motivou. Destaco o projeto em que trabalhamos
a vida e a obra do artista Cândido Portinari como um marco importante porque
impulsionou discussões sobre o trabalho, o operário, o artista, o sofrimento, a alegria,
as infâncias etc. (...) No cotidiano da escola observamos as contradições, o conflito,
avanços e retrocessos que marcam nossas práticas pedagógicas. Escola é isso.

Neste trecho destacamos os sentidos e alguns significados apontados por ela sobre a
formação que ocorre durante os projetos, quando observamos que a professora escreve: o projeto
“impulsionou discussões”, sugerindo uma prática coletiva de reflexão acerca de temas tão caros à
sociedade e em especial à educação. Ao escrever “escola é isso”, entendemos que é isso tudo que
pulsa cotidianamente diante dos olhos e mentes de seus atores. São as contradições, os conflitos, o
trabalho, o sofrimento, a alegria, as infâncias. De acordo com Nóvoa (2017), não há respostas feitas
para o conjunto de dilemas que os professores são chamados a resolver e que por isso é tão
importante assumir uma ética profissional que se constrói no diálogo com outros colegas. Quando
cita os avanços e retrocessos, podemos observar que a educação integral na Escola de Projetos
apresenta-se ao mesmo tempo como um desafio e uma oportunidade, visto que somente a extensão
do tempo de permanência na escola não se configura como educação integral, o desafio é que todos
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os sujeitos envolvidos neste processo a entendam “como oferta de uma formação completa para os
indivíduos, considerando-os em sua condição multidimensional” (COELHO, 2009).
Quanto à formação integral de todos os envolvidos nos Projetos, trazemos trechos da
professora Silvia:
Todos se preparam e se envolvem nos projetos. Todos aprendem muito porque cada
um contribui com seus estudos com o outro. Nós aprendemos em visitas a museus,
também fomos a Academia Brasileira de Letras e outros lugares diferentes. Os alunos
pesquisam sobre como aquela personalidade viveu, seu tempo, seus amigos e suas
dificuldades. Eles apresentam suas produções para os colegas de sala e para outros
grupos de referência. Eles também apresentam para suas famílias. (...) nós
apresentamos um sarau com poesias da Cecília Meireles e todos os funcionários da
escola declamaram sua poesia favorita. Foi uma experiência muito enriquecedora,
tanto para os alunos quanto para os professores e funcionários.

Na proposta de formação da Escola de Projetos, observa-se no trecho da carta da professora
Silvia que esta formação prevê uma integralidade de conhecimentos que afetam tanto os
professores, quanto os alunos e outros atores envolvidos na escola.
Segundo Cavaliere (2007), o aumento da jornada escolar somente se justifica na
perspectiva de ofertar mudanças no caráter da experiência escolar, de aprofundar e dar
maior consistência a alguns traços da vida escolar. Essas novas experiências surgem
na Escola de Projetos diante da necessidade de repensar a qualidade do tempo na
escola de educação integral não como escola de dupla jornada, com repetição de
procedimentos pedagógicos e metodológicos. A educação integral proposta nesta
escola propõe o desenvolvimento de atividades que favorecem a emancipação dos
sujeitos. De acordo com Cavaliere, “seria um meio a proporcionar uma educação mais
efetiva do ponto de vista cultural, com aprofundamento dos conhecimentos, do
espírito crítico e das vivências democráticas.” (CAVALIERE, 2007, p. 1029).

É uma formação de caráter horizontal, na qual todos tem oportunidade de ensinar e
aprender.
Quanto ao papel de mediação do docente e outras pessoas da escola na formação do aluno,
selecionamos trecho de Bruna:
(...) Mesmo que o eleito (o personagem do projeto) seja da área da música, as diversas
áreas do conhecimento dialogam com ela, de maneira que todas elas estejam ligadas e
que a criança perceba que o conhecimento é múltiplo e que depende da relação com o
outro para existir. Dessa forma, sobre um fato, aprende-se quem o fez ou dele
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participou, quando, com quem, por quais motivos, quais as consequências etc. E o
papel do professor é fundamental para observar e fornecer os subsídios necessários
para que o aluno receba a mediação adequada, seja ela oriunda do próprio professor,
de um colega mais experiente ou de outra ferramenta disponível. (...) A educação
integral prescinde deste movimento. E considero que nossa escola oferece educação
integral nesses moldes.
Bruna aponta a valorização dos saberes de outros sujeitos que ela considera capazes de
fazer mediações com os alunos, demonstrando com isso que pode haver outros
protagonistas no processo de formação tanto dos alunos quanto dos professores. Nas
palavras de Nóvoa (2017, p. 1128), “é necessário que os professores realizem estudos
de análise das realidades escolares e do trabalho docente. O que me interessa é o
sentido de uma reflexão profissional própria, feita da análise sistemática do trabalho,
realizada em colaboração com os colegas da escola”. A professora também define a
identidade institucional da Escola de Projetos ao dizer que essa escola oferece
educação integral a partir do entendimento de que o conhecimento é múltiplo, da
integração das diversas áreas do conhecimento e da importância da relação com o
outro. De acordo com Cavaliere (2007), “construir uma escola a mais justa possível, a
mais democrática possível, com papel socializador, atenta aos novos saberes (...)
implicará principalmente melhor definição de sua identidade institucional”
(CAVALIERE, 2009, p. 61).

Na escola de Projeto, aprende-se com prazer e cultura, evidente no trecho da professora
Carmem:
(...) os passeios que fazemos antes de iniciar o ano letivo tornam mais aprazível o
começo do ano. (...) A vivência nos espaços de formação cultural nos mostra a
importância da busca constante por informações para poder nutrir os alunos com
informações diferentes do que eles já possuem.
Nas palavras da professora Carmen, encontramos a palavra “aprazível” como
sinônimo de algo que causa prazer, agradável. Neste caso, trabalho e formação se
entrelaçam de maneira concreta, mas mais do que isso, se tornam atividades de prática
de formação integradas à vida profissional e pessoal. A proposta de atividades
culturais conjunta entre os profissionais aparece neste excerto de acordo com Nóvoa
(2017), no qual o autor diz que “facilmente se compreende que os professores, como
pessoas, devem ter um contato regular com a ciência, com a literatura, com a arte. É
necessário ter uma espessura, uma densidade cultural, para que o diálogo com os
alunos tenha riqueza formativa” (NÓVOA, 2017, p. 1122). É nesse aspecto que
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Coelho (2009) defende o aumento do tempo escolar, desde que seja possível “pensar
em uma educação que englobe formação e informação; que compreenda outras
atividades para a construção da cidadania partícipe e responsável” (COELHO, 2009,
p. 93). Os passeios citados pela professora se referem a essa riqueza formativa e ao
mesmo tempo a uma educação que mescle atividades educativas diversas, que
contribuem para a formação menos fragmentada e mais integrada do ser humanocidadão-aluno (COELHO, 2009 p. 93/94).

Na análise das cartas, percebemos que a formação continuada oportunizou aos professores
uma participação efetiva e uma troca de experiências com sentido colaborativo, trouxe para os
mesmos uma nova maneira de apropriar e partilhar saberes dos diversos campos do conhecimento.
É uma formação que busca promover relações horizontais nas quais todos são desafiados a
manifestarem seus pontos de vista e a contribuírem uns com os outros, para que todos tenham
oportunidade de ensinar e aprender contribuindo na legitimação da participação dos membros da
comunidade escolar, em prol de objetivos coletivamente significados como relevantes. Os sentidos
e significados que as formações trouxeram para as professoras estão expressos na apropriação de
uma cultura escolar e nas práticas pedagógicas de um grupo de profissionais, que ao longo dos
últimos cinco anos busca firmar-se enquanto produtores de cultura dentro de uma Escola de
Educação Integral de Tempo Integral.
As formações propostas pela Escola de Projetos investem no alargamento da consciência
dos professores em relação à diversidade cultural que os envolvem. Ao mesmo tempo em que o
professor se percebe capaz de produzir cultura, quando passa a ter autoria em suas produções.
A experiência trazida com a implantação dos projetos nos revela que este pode ser um
caminho que propicia a busca de ampliação cultural da equipe para atuar na concepção de Educação
Integral em Tempo Integral como formação humana ampliada.
CONCLUSÃO
Retomando o objetivo do artigo que é compreender quais foram os sentidos e os significados
que trouxeram para as professoras as formações continuadas propostas na Escola de Projetos, sendo
essa escola de Educação Integral em Tempo Integral no município de Niterói, podemos concluir
que para as professoras pesquisadas as formações levaram a um redimensionamento da prática
pedagógica. A postura adotada diante dos desafios de promover uma escola de educação integral
em tempo integral apostou em uma formação que trouxe novos sentidos e significados para as
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professoras, pautados na cooperação/colaboração, na legitimação da participação de todos e na
promoção da mediação comprometida com o potencial, não com a dificuldade. As professoras
revelam o quão significativo é para elas a formação continuada que alcance amplas áreas da cultura,
da socialização e cidadania, na qual possam compartilhar seus conhecimentos, divergir e aceitar
outras opiniões, mas sempre buscando soluções possíveis para uma prática que gera novas formas
de abordar a educação integral em tempo integral.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 30 nov 2018.
CAVALIERE. A. M. Escolas de Tempo Integral Versus Alunos em Tempo Integral. Em Aberto, Brasília, v. 22, n.
80, p. 51-63, abr. 2009.
CAVALIERE. A. M. Escola Pública de Tempo Integral no Brasil: Filantropia ou Política de Estado? Educ. Soc.,
Campinas, vol.35, nº. 129, p. 1205-1222, out-dez., 2014.
CAVALIERE, A. M. Tempo de Escola e qualidade na Educação pública. Educação e Sociedade: Campinas, v. 28 n.
100 – Especial, 2007, p. 1015 – 1035.
COELHO, L. M. C. C. História(s) da educação integral. Brasília: Em Aberto, v.22, n. 80, p.83-96, abr. 2009.
MONTEIRO, A. M. Ciep – escola de formação de professores. In: Em Aberto. Brasília v. 22 n. 80 p. 35-49. abr.
2009.
NÓVOA, A. Firmar a Posição como Professor, Afirmar a Profissão Docente. In: Cadernos de pesquisa, v. 47, n.
166, p. 1122, out./dez.2017.
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antonio (coord.). Os professores e a sua
formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote e Instituto Educacional, p. 13-33, 1995.
RIBEIRO, D. A valorização do magistério in MAURICIO, Lucia Velloso. (Org.) Darcy Ribeiro – Educação como
prioridade, São Paulo. Ed. Global, 2018.
SILVA, K. A. C. P. Cordeiro da; ROSA, S. A escola de tempo integral e a formação de seus professores no Plano
Nacional de Educação 2014-2024: Reflexões, contradições e possibilidades. In: Formação Docente. Revista
Brasileira de Pesquisa sobre Formação Docente. Editora Autêntica. Belo Horizonte, v. 08, n. 14, p.119-134,
jan./jun.2016. Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.bracesso em 23 de agosto de 2019.
SOUZA, E. C. de. (Auto)biografia: histórias de vida e prática de formação. Memória e formação de professores.
Salvador: EDUFBA, p. 59-74, 2007.
TEIXEIRA, A. Uma experiência de Educação Primária Integral no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,
Rio de Janeiro, vol.38, nº 87, pp. 21-33, jul./set., 1962.

Resumo
O presente estudo objetiva compreender, através de cinco cartas escritas pelas professoras da Escola de
Projetos, quais foram os sentidos e os significados que trouxeram para elas as formações continuadas
propostas nesta Escola de Educação Integral em Tempo Integral no município de Niterói, no Estado
do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 2014 e 2019. Apoiamos nossos estudos em Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro enquanto idealizadores e precursores da Educação Integral no Brasil, através
de políticas implantadas nos anos de 1950 e nos anos finais da década de 1980 e início da década de
1990, respectivamente. Além deles, utilizamos Cavaliere (2007, 2009, 2014); Coelho (2002, 2009) e
Nóvoa (1995, 2017) como base de discussão teórica, sobre a formação continuada de professores na
proposta de Educação Integral em Tempo Integral. As cinco cartas serviram para análises e buscas de
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respostas a respeito das práticas de formação continuada propostas pela Escola de Projetos. Sendo essa
Escola de Educação Integral em Tempo Integral, impõe-se a necessidade de pensar a construção de
uma escola com outros sentidos que a educação passa a ter, levando consequentemente, à necessidade
de pensar na formação dos professores que irão enfrentar esse desafio. As formações nas quais as
professoras participaram deixaram indícios dos sentidos e significados que nos propomos a seguir. Os
resultados nos indicaram os sentidos e significados que as formações trouxeram para as professoras e
que estão expressos na apropriação de uma cultura escolar e nas práticas pedagógicas de um grupo de
profissionais, que ao longo dos últimos cinco anos busca firmar-se enquanto produtores de cultura
dentro de uma Escola de Educação Integral em Tempo Integral, constituindo-se num projeto de oferta
de mais tempo com mais qualidade na educação.
Palavras-chave: Formação; Educação Integral; Educação Integral em Tempo Integral.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: PARCERIA
ENTRE PROFESSORA E PESQUISADOR NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE
MATEMÁTICA
Luan Martins de Oliveira – SEEMG e UFOP

INTRODUÇÃO
A Educação Integral (EI) teve início com os movimentos Anarquista, Integralista e
Escolanovista, cada um com sua concepção sobre EI (LEITE; CARVALHO; VALADARES,
2010). Atualmente, os projetos voltados para a EI nos estados e municípios do país, são subsidiados
por programas do Governo Federal como o Programa Mais Educação. Em Minas Gerais, por
exemplo, depois dos anos 2000, foram criados os seguintes projetos de Educação Integral:
Programa de Educação em tempo Integral (PROETI) e Educação Integral e Integrada. É importante
discutir o contexto sócio histórico da EI desde o seu surgimento, passando pela desarticulação de
seus defensores (período do Regime Militar) e por sua ascensão no período de redemocratização até
a ratificação das concepções da EI nos dias atuais.
A partir desse resgate histórico, as oficinas interdisciplinares a serem realizadas em parceria,
se tornaram uma boa estratégia para observar o desenvolvimento profissional da docente. Além
disso, consideramos que um diálogo entre Educação Integral e Educação Matemática (EM) é
bastante profícuo para auxiliar, ambos, na organização delas. O que os estudos em EM pretendem?
De forma simplificada, os estudos da EM apresentam novas tendências para possibilitar aos
estudantes uma experiência de aprendizagem na qual ele não seja coadjuvante e, em certa medida,
integrando à dimensão cognitiva outras dimensões, como afetiva, cultural, política. Percebe-se,
então, uma sintonia entre as concepções de EI, já discutidas nesta pesquisa, e EM.
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Todavia, uma das ambições da pesquisa é que as oficinas não se transformassem em aulas
descontextualizadas e desprovidas de significado (MANSUTTI e PIRES, 2002) para os estudantes e
que possam contribuir com o objetivo principal de desvelar como a construção de Oficinas de
Matemática para a Educação Integral, realizada em parceria entre uma professora de Matemática da
cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, e o pesquisador, contribuiu para o Desenvolvimento
Profissional da docente.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
O Desenvolvimento Profissional do professor é aqui compreendido como um processo lento
que envolve uma gama de aspectos de sua vida. O emaranhado social no qual ele está inserido
influenciará fortemente seu Desenvolvimento Profissional, parte integrante desse emaranhado.
Sendo assim, é necessário olhar para o professor com lentes ampliadas, que permitam enxergar as
conexões que existem entre sua vida dentro da escola e fora dela. Isso poderá resultar em pistas,
fatos, situações e condições que interferem no seu Desenvolvimento Profissional.
Em consonância com alguns autores que embasaram esse estudo (PASSOS, 2006;
FERREIRA, 2003; PONTE, 1994; 2005; MARCELO GARCIA, 2009; DAY, 1999; ZEICHNER,
2008), entende-se que o Desenvolvimento Profissional pode ser catalisado se houver
comprometimento do professor ao longo do processo. Ele está associado, também, a mudanças na
forma de agir e de pensar do professor. Isso pode provocar mudanças de comportamentos que
podem ser compreendidos como indícios de Desenvolvimento Profissional. Esse é um processo que
demanda tempo. Assim, o tempo junto à professora talvez não tenha sido grande, o suficiente, para
perceber um desenvolvimento efetivo. A busca foi, então, por sinais de mudanças na forma de
pensar e agir da professora que pudessem ser compreendidos como indícios de desenvolvimento.
Nesse caminhar, as reflexões na ação e sobre a ação, teorias de Donald Shön que embasaram
as análises dos dados, da professora acerca das experiências vividas durante o processo de criação e
implementação das oficinas, podem tê-la levado a vislumbrar novas possibilidades para seu fazer
em sala de aula.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em uma pesquisa qualitativa a atenção dirige-se para os discursos e expressões faciais das
pessoas, que devem ser analisados com cautela (D´AMBRÓSIO et al 2004). Neste estudo, a
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professora de Matemática, Julia, foi o foco da investigação. Suas falas e atitudes se constituíram
como principal fonte de dados. Também, foram utilizadas duas técnicas que, recorrentemente,
fazem parte de pesquisas qualitativas: a observação participante e as entrevistas semiestruturadas.
O tempo passado junto à professora não foi tão longo. Ainda assim, a literatura defende que
pesquisas como esta são participantes, pois de acordo com Alves-Mazzotti e Gewansdsznajder
(1998, p. 167), embora geralmente se associe a observação participante à imersão total do
pesquisador no contexto observado, passando a ser um membro do grupo, o nível de participação do
observador é bastante variável, bem como o nível de exposição de seu papel de pesquisador aos
outros membros do grupo estudado (ALVEZ-MAZZOTTI; GEWANSDSZNAJDER, 1998, p. 167).
As participações em vários momentos, estruturando as oficinas e ajudando a aplicá-las em
sala de aula permitiu experenciar e aproximar o pesquisador de Julia no ambiente natural em que as
atividades ocorriam. É como se tornar membro do grupo participando e influenciando os
acontecimentos do meio. Isso permitiu entender as concepções que influenciavam as ações dela.
Outra técnica utilizada foram as entrevistas que foram divididas em quatro etapas: uma
inicial, antes da elaboração em parceria das oficinas pedagógicas, algumas durante o processo de
elaboração das oficinas, uma após a aplicação de cada oficina e outra no final, após a elaboração e
aplicação de todas as oficinas.
A primeira entrevista voltou-se para o conhecimento da trajetória profissional da professora
como docente, sua concepção de Educação integral, bem como sua prática no processo de ensinar.
Na terceira e quartas entrevistas, o objetivo foi verificar as percepções acerca do processo de
construção de cada oficina e do processo como um todo, respectivamente.
Diferentemente das entrevistas acima citadas, que foram do tipo semiestruturadas, as
entrevistas da segunda parte tiveram um caráter mais informal, “pouco estruturadas, sem um
fraseamento e uma ordem rigidamente estabelecidas para as perguntas, assemelhando-se muito a
uma conversa” (ALVEZ-MAZZOTTI, 1998, GEWANSDSZNAJDER, p. 168). Além disso, dois
instrumentos de coleta de dados foram utilizados: diário de campo digital (Arquivos de registro) e o
gravador de áudio.
Durante a coleta de dados, a parceria conseguiu elaborar as oficinas: Banco Imobiliário
(realizada com a ajuda dos professores de Geografia e de Português da escola A) e a do Mercadinho
da escola A (realizada somente por Julia e o pesquisador, já que os professores da Educação
Integral não queriam interagir com eles). Dessa última, resultaram a criação de outras, que são:
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oficina 1 – Oficina Introdutória do Mercadinho; Oficina 2 – O sistema monetário; Oficina 3 –
Organização dos setores do nosso supermercado; Oficina 4 – Orçamento; Oficina 5 – Indo às
compras. Além disso, entre a finalização de uma oficina (Banco Imobiliário) e o começo da criação
da outra (Mercadinho) a professora planejou e aplicou a oficina que ela intitulou como Beleza Rara.
Toda essa organização – criação/aplicação das oficinas, entrevistas semiestruturadas e
observação da professora e as respectivas informações – foi importante para ajudar a responder à
seguinte questão investigativa: Como a construção de Oficinas de Matemática para a Educação
Integral, realizada em parceria professora-pesquisador, contribui para o Desenvolvimento
Profissional da docente?
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir estão apresentados alguns resultados que para o pesquisador evidenciaram indícios
de Desenvolvimento Profissional da docente. A troca de experiências entre ele e a professora Julia,
as construções das oficinas e as entrevistas dela sobre suas impressões são os destaques principais
desta parte.
A presença do pesquisador foi importante para tirar Júlia de uma zona de conforto e gerar
incômodos. Há revelações que apontam nessa direção – “[...] você me cutucou, você me incomodou
demais, você me incomodou mesmo [...]”. Provavelmente essa parceria e a troca de conhecimentos
entre ela, o pesquisador e os outros professores (na Oficina do banco Imobiliário), acompanhada
das reflexões sobre-as-ações que a professora naturalmente realizava, podem ter contribuído para
mudanças em sua forma de pensar e agir.
Contudo, é depreendido que o tempo é um fator crucial para um efetivo Desenvolvimento
Profissional (FERREIRA, 2003; PONTE 1994; PONTE 2005), considerando, assim, os
movimentos da professora como característicos de alguém interessado e envolvido que poderá
agregar à sua prática as mudanças e novos modos de fazer.
As entrevistas, sobretudo as que ocorreram durante a elaboração das oficinas, mesmo que
não possuíssem um formato pré-definidas, e as entrevistas (semiestruturadas) que ocorreram após a
aplicação de cada uma, tiveram a intenção de proporcionar à professora momentos de avaliar seu
background profissional e perceber o que o processo de construção de oficinas e sua implementação
trouxeram novos modos de pensar e, quem sabe, futuros modos de agir.
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O processo de trabalhar em parceria contribui para a reflexão, como prevê Day (1999, p.
57), baseado em ideias de Schӧn, que acredita que a reflexão-sobre-a-ação parece “ajustar-se bem
aos tipos de atividade de planificação coletivas”, como ocorreu na criação das oficinas em parceria.
As perguntas ´forçaram` a professora a ocupar parte de seus pensamentos àqueles voltados a uma
avaliação crítica do que foi realizado: o que deu certo? O que deu errado? Qual o alcance? No que
ela parece mais bem comparada ao que era feito anteriormente? Como posso mudar minha prática?
Todavia, essas formas de pensar e de agir não seriam perceptíveis por parte da professora se
ela não se engajasse na elaboração das oficinas. Esse comprometimento pessoal, que não é
verbalizado, pode ser percebido nas formas de agir da professora.
De forma geral, o processo de pesquisa e sua implementação, geraram resultados
satisfatórios devido à participação ativa de Julia na construção das atividades, o que para Day
(1998), Ferreira (2003) e Ponte (2004) pode também propiciar um Desenvolvimento Profissional do
Professor. Isso porque, se essas atividades não fossem construídas em parceria, talvez não
chegássemos a ter indícios que desvelassem o Desenvolvimento Docente. Aliás, isso também pôde
ser percebido pela professora:
Ele é até mais prazeroso do que aquele que você constrói sozinho [...] duas cabeças
pensam mais do que uma, e segundo você divide responsabilidades [...] Aqui você
contempla mais pessoas, a pessoa passa de mero espectador e passa a ser agente ativo
da situação.

Para ilustrar esses resultados será exibido um quadro (Quadro 1) que contém uma das
categorias denominadas: Comprometimento/Engajamento:
No Quadro 1, a categoria intitulada Comprometimento/Engajamento reuniu falas e ações da
professora que traduzem o seu esforço pessoal para participar de todo o processo de criação e
implementação das oficinas. Os exemplos apresentados deixam à mostra as formas utilizadas pela
professora para driblar situações do dia a dia de modo que pudesse estar presente na
elaboração/aplicação das oficinas, superando obstáculos para se desenvolver, estudar e aprender. Na
maioria das vezes o esforço pessoal não se resumia a driblar os obstáculos. Ele se manifestava como
uma participação ativa da professora na criação das oficinas, opinando e deixando sua marca como
alguém empenhada e conhecedora dos seus alunos.
O comprometimento da professora, claramente observado ao longo de todo o tempo em que
estivemos juntos e que podem tê-la levado a se desenvolver, emergiram das observações realizadas.
Isso corrobora o que literatura sobre Desenvolvimento Profissional considera: que o
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comprometimento pessoal é m dos principais catalisadores do Desenvolvimento Profissional
(PONTE, 1994).
CONCLUSÕES
De forma geral, a investigação permitiu mostrar a importância das pesquisas na área de
Formação/Desenvolvimento Profissional de Professores que ensinam Matemática, em particular,
professores que atuam na Educação Integral. O processo de construção e implementação das
oficinas, em parceria, constituiu-se como um espaço de aprendizagem para todos que participaram.
Novas pesquisas podem ser realizadas com o objetivo de investigar possibilidades para o
Desenvolvimento Profissional do professor durante a criação de oficinas. Uma proposta
interessante, nesse sentido, seria a proposição de um curso de formação continuada ou de extensão
universitária, que levasse às escolas de Educação Integral um formato diferente de aprendizagem,
no qual o professor não fosse receptor passivo daquilo que se pretende ensiná-lo, mas fosse
protagonista e participasse ativamente dos momentos de criação e execução de oficinas, por
exemplo.
Além da parte prática, discussões em torno das diretrizes para a Educação Integral seriam
bem-vindas. Elas serviriam como um norte para o trabalho em parceria.
Isso poderia trazer, a cada curso, uma identidade própria, que respeitasse o contexto social
no qual se inserem a escola e todos os seus atores: professores, estudantes, direção, pais e suas
vivências. Essa proposta vai ao encontro do que Júlia disse em uma entrevista:
“viesse aqui, conhecesse a realidade da escola, sentasse com o professor, para que ele
entendesse. Eu fico pensando, se a gente tivesse, igual tem você comigo, tivesse um
com português [...]. Os questionamentos que você fez, me incomodaram. Quer dizer
que eu me propus a fazer melhor que eu estava fazendo. Pode ter certeza, porque se
não tivesse me incomodado, eu não teria mudado muita coisa que eu mudei”.

Parece claro, nessa fala, que cursos de formação que surgem prontos para os professores,
sem levar em conta as particularidades de cada contexto, parecem não acrescentar muito ao
repertório de conhecimento dos professores. Por isso, crê-se que o desenvolvimento do professor
poderá se dar em duas frentes: Teoricamente e durante a prática pedagógica. Implementando o que
apreendeu e refletindo sobre suas ações durante o processo de ensino-aprendizagem.
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ANEXOS
Quadro 1. Categoria comprometimento/engajamento
Categoria

Falas da professora
“Fui para casa balançando a cabeça [...]não adianta continuar do
jeito que estou fazendo, não adianta, se eu estou fazendo um bolo
sem fermento, ele não tá crescendo, ele não vai crescer sem
fermento [...]”
“Estudei até uma hora da manhã”.
“[...] Eu tive que parar, sentar, com minha filha no colo, seja lá
como que foi, eu tive que estudar para fazer aquilo, e outra, a gente
vai pensando, [...]”

Comprometimento/En
gajamento

“Nesta (Oficina do Mercadinho) vamos ficar orientados, para fazer
outras coisas, a partir desta ficará uma teia maior, que é de fato
integral e integrada, que todo mundo trabalhando, numa situação só,
e de fato integrar os conteúdos da EI”.
“Eu iria pegar as regras e adaptaria. [...] para ele entender, que ele
não está comprando a Beira-Rio... Ele está comprando um lote na
Beira-Rio”.
“Quero trabalhar espaço e forma, geometria plana e espacial, e
quero trabalhar com os sólidos geométricos, eu quero que, quando
eles pegarem esta atividade, eles liguem ao conteúdo”.
“Eu quero é incluir o Professor de Economia Solidária para trabalhar
sustentabilidade, consumo consciente, na reunião de que tempo
integral eu me propus a levar a ideia da oficina para fazer essa
conversa da interdisciplinaridade”.

Ações da professora

Ir durante a greve à escola
para
continuar
o
planejamento da Oficina.
Reunir-se
com
o
pesquisador,
mesmo
quando havia assuntos
pessoais
a
serem
resolvidos, como a filha
recém-nascida que de vez
em quando passava mal.
Buscar informações sobre
o contexto escolar;
Ajudar na elaboração das
oficinas
do
Banco
Imobiliário e Mercadinho,
tanto
manualmente,
quanto por meio de
pensamentos
manifestados durante as
reuniões.

Produzido pelo pesquisador

Resumo
A pesquisa, de cunho qualitativo, teve como objetivo desvelar como a construção de Oficinas de
Matemática para a Educação Integral, realizada em parceria entre uma professora de Matemática da cidade
de Ponte Nova, Minas Gerais, e o pesquisador, contribuiu para o Desenvolvimento Profissional da docente.
Consideramos a importância de olhar para o professor com lentes ampliadas, que permitam enxergar as
conexões que existem entre sua vida dentro da escola e fora dela. Este olhar resulta em pistas, fatos,
situações e condições que interferem no seu Desenvolvimento Profissional. As oficinas interdisciplinares
realizadas em parceria entre a professora e o pesquisador podem então ser uma importante estratégia para
observar o desenvolvimento profissional docente. Além disso, ressaltamos o diálogo entre Educação
Integral e Educação Matemática (EM) como um rico espaço propício para vivências formativas e partilha de
experiências. A técnica da observação participante, durante vinte sete encontros em 2017, foi utilizada para
que o pesquisador fizesse parte do grupo composto da professora e estudantes. A coleta de dados se deu
por meio de anotações em um diário de campo digital, entrevistas semiestruturadas e conversas informais
com a professora, todas gravadas em áudio. Os resultados evidenciaram que a construção de oficinas em
parceria contribuiu para o aumento do comprometimento da professora e o desenvolvimento de práticas
reflexivas que fizeram surgir, como consequência, mudanças em sua forma de pensar e agir a/na sua prática.
A pesquisa gerou um produto educacional, um jogo, voltado para professores de Matemática e para outros
professores. Espera-se que ela possa contribuir para o debate acadêmico sobre desenvolvimento
profissional de professores de Matemática e sobre o ensino de Matemática na Educação Integral.
Palavras-chave: Educação Integral; Oficinas; Desenvolvimento Profissional; Educação Matemática.
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APROXIMAÇÕES
Evellyn Ledur da Silva – UFPR
Orliney Maciel Guimarães – UFPR
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FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE:
ALGUMAS APROXIMAÇÕES
Evellyn Ledur da Silva – UFPR
Orliney Maciel Guimarães – UFPR

INTRODUÇÃO
A formação continuada de professores é um tema pertinente e recorrente nas pesquisas da
área da educação, pois o tema não se esgota em suas discussões, uma vez que as mudanças no
contexto político e social influenciam as políticas de formação docente. Marcelo García e Pryjma
(2013, p. 37) destacam que “com a dinâmica atual, os conhecimentos estão permanentemente sendo
alterados e superados, nos levando a repensar a nossa competência profissional, bem como a
aprendizagem e a formação constante”. A fim de cumprir a meta nº 15 do Plano Nacional de
Educação (PNE), a Resolução 02 de 2015 – que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior e para a formação continuada – foi aprovada e “entendida como
necessária diante das diversas mudanças ocorridas na legislação relativa à formação de professores
e às transformações em curso na própria sociedade, no mundo do trabalho e na formação de
professores” (HONÓRIO et al, 2017, p. 1737). Segundo Dourado (2015) estas diretrizes
curriculares “ratificam princípios e buscam contribuir para a melhoria da formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério ao definir a base comum nacional, demanda histórica de
entidades do campo educacional” [...]. Ainda segundo o autor, “as diretrizes aprovadas enfatizam
[...] a institucionalização de projeto próprio de formação inicial e continuada dos profissionais do
magistério da educação básica, por parte das instituições formadoras [...]” (DOURADO, 2015, p.
315-316).
Nessa perspectiva, para compreender a formação continuada de professores explícita nesta
resolução e no contexto das escolas, torna-se necessário um debate acerca do assunto. Segundo o
Art. 1º § 3º da Resolução 02 de 2015:
Os centros de formação de estados e municípios, bem como as instituições educativas
de educação básica que desenvolverem atividades de formação continuada dos
profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo às políticas públicas de
educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), expressando uma
organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o
Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através de uma política
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

244

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

institucional articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes (BRASIL, 2015,
p. 3 – grifos nossos).

Considerando o exposto, em que deve haver uma relação entre as políticas de formação
continuada e as mantenedoras das instituições públicas, foi construído o seguinte problema de
pesquisa: Quais as compreensões e significados de Gestores e Pedagogos do Ensino Médio da rede
estadual de ensino de Curitiba sobre a formação continuada de professores? Que elucidou o
seguinte objetivo geral: investigar as compreensões e significados de Gestores e Pedagogos do
Ensino Médio da rede estadual de ensino de Curitiba sobre a formação continuada de professores.
Diante disso, apresenta-se neste trabalho os resultados de uma pesquisa exploratória
que teve a finalidade de validar o roteiro de entrevista semiestruturada, que será
utilizado no trabalho de tese. Apresenta-se aqui as compreensões e significados – de
duas pedagogas do Quadro Próprio do Magistério (QPM) do ensino médio – sobre o
processo de formação continuada dos professores da rede estadual de ensino, uma vez
que esse processo se encontra em um “campo de disputas de concepções, dinâmicas,
políticas, currículos” (DOURADO, 2015, p. 06).

A FORMAÇÃO CONTINUADA (FC) DOS PROFESSORES E SUA RELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE (DPD)
Repensar o contexto da práxis docente na escola requer também repensar o processo
de FC dos professores que atuam neste espaço, ou seja, o seu desenvolvimento
profissional docente. Marcelo García (2009, p. 09) optou pelo conceito de
desenvolvimento profissional de professores porque a “denominação desenvolvimento
profissional se adequa melhor à concepção do professor enquanto profissional do
ensino” (grifos nossos). Para o autor “o conceito ‘desenvolvimento’ tem uma conotação
de evolução e continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional justaposição
entre formação inicial e formação contínua dos professores” (MARCELO GARCÍA, 1999).
Segundo o autor “pode ser influenciado pela escola, pelas reformas e contextos políticos
[...] as experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade profissional”
(MARCELO GARCÍA, 2009, p. 09).

Um dos elementos positivos na utilização do conceito desenvolvimento profissional
relaciona-se ao fato de pretender superar a concepção individualista das práticas de formação
permanente. Fato que evidencia que o desenvolvimento “não ocorre no vazio, mas inserido num
contexto mais vasto de desenvolvimento organizacional e curricular” (MARCELO GARCÍA, 1996,
p. 139). Júlia Oliveira-Formosinho (2009) compreende o desenvolvimento profissional como “um
processo contínuo de melhoria das práticas docentes [...] com a preocupação de promover
mudanças educativas em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades” (OLIVEIRA-
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FORMOSINHO, 2009, p. 226). Diante disso, a FC do professor precisa ser pensada e construída na
escola, uma vez que os temas e desafios que ali se instalam podem ser problematizados pelos
professores com a equipe pedagógica, diretiva e comunidade escolar. Para Oliveira-Formosinho
(2009, p. 226) “a grande finalidade dos processos de desenvolvimento profissional não é só o
enriquecimento pessoal, mas também o benefício dos alunos”.
FORMAÇÃO CONTINUADA: COM A PALAVRA DUAS PEDAGOGAS DO ENSINO MÉDIO
As pedagogas que participaram das entrevistas compõem o quadro próprio do magistério. A
Pedagoga Frida está na rede há 5 anos e a pedagoga Rosa há 7 anos e meio. Inicialmente foi
abordado com ambas, aspectos referentes às questões pessoais e da organização da escola. Após
este primeiro contato a entrevista direcionou-se para o aspecto que mais interessa à pesquisadora: a
FC dos professores no contexto escolar e o processo de desenvolvimento profissional docente.
O tema inicial deste trabalho, parte da pergunta que foi realizada para as pedagogas Frida e
Rosa: “Qual a sua compreensão sobre a formação continuada dos professores do Ensino
Médio?”. A pedagoga Frida, iniciou a sua fala fazendo um contraponto de experiências. Segundo
ela – que também trabalhar na rede municipal de ensino – há uma diferença entre estado e
município. Frida destaca que na prefeitura percebe-se “um compromisso com a formação”, pois há
subsídios “ao professor no seu trabalho”:
O que a gente tem no estado pensado como formação continuada, fornecida pelo
estado? Semanas pedagógicas que de formação deixam muito a desejar porque é
aquilo que eu falei [...], vem um texto pronto, com um olhar meio que tendencioso
para aquilo que a secretaria quer implantar, as discussões são muito fechadas, as
atividades são meio proforma assim, para dizer que fez uma atividade, para daí validar
aquela certificação e não tem uma formação efetiva sabe, talvez fazer oficinas de
Biologia, oficinas de Geografia, trazer outros métodos, outras metodologias, outras
ideias para dentro [...]. Oxigenar o processo formativo. Então eu vejo que neste
sentido a formação continuada dos professores ela inexiste [...]. (FRIDA, informação
verbal, grifos nossos).

Com esta exposição, a pesquisadora questionou novamente Frida, perguntando “O que seria
formação continuada”. A entrevistada assim respondeu:
Seria este processo de você subsidiar o professor na sua prática para que ele possa
trabalhar. [...] E aí eu acho que uma necessidade vai chamando a outra e esta formação
se torna continuada, por quê? Porque ela está em consonância com a prática do
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professor [...]. Então ela tem relação direta. [...] Não adianta o professor estar
trabalhando com um conteúdo, com uma disciplina, sei lá, o cara está trabalhando com
geografia daí ele fica sempre discutindo [...] avaliação, por exemplo, é uma crítica que
há dois, três anos se discute na semana pedagógica avaliação. Avaliação é importante,
mas fica se discutindo o tipo de avaliação que se vai fazer. [...] Só que o professor ele
já está as vezes tão esvaziado, [...] a avaliação já está posta [...]. Por vezes ele
precisava oxigenar com outros elementos e não só ficar discutindo se ela vai ser
trimestral, semestral, se ela vai ser assim... entende? Então eu acho que, se agora, a
discussão fosse no âmbito assim... ah como serão os instrumentos de avaliação numa
sociedade em que o aluno usa o celular e isso é um problema dentro do espaço
escolar? Oficinas sobre isso. Seria muito mais efetivo não é? Haveria muito menos
discursos contrários às semanas pedagógicas e a gente teria uma melhoria na
educação, no sentido que o professor iria se sentir mais envolvido neste processo
[...] (FRIDA, informação verbal, grifos nossos).

Importante destacar que a fala da Pedagoga Frida vai ao encontro do que Marcelo García
(1999) chama de desenvolvimento profissional através da investigação que “propõe um tipo de
indagação em que os problemas de investigação surgem a partir da própria prática de um professor
ou grupo de professores” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 183). Elliot (1987) e Hopkins (1985)
(apud MARCELO GARCÍA, 1999, p. 184) destacam que esta tendência é definida por uma
investigação-ação que “é um processo que surge da prática do professor, e que são os professores os
principais condutores de todo o processo de investigação”. Frida, destaca estas características em
sua fala, em diversos momentos da entrevista. Segundo a pedagoga a FC deve partir da realidade do
professor e das dificuldades perceptíveis no decorrer do processo de ensino e aprendizagem.
Esta possibilidade de formação requer do professor um processo de reflexão, no sentido de
pensar sobre as situações que são vivenciadas no contexto da sala de aula. Importante sinalizar que,
para isso, o professor precisa ser “aberto” e disposto a mudar a sua prática de acordo com as
demandas sociais, políticas e culturais que ali se estabelecem e que mudam com o decorrer do
tempo histórico. Marcelo García (1999, p. 184) também cita a importância e necessidade de o
professor ter um novo papel neste processo. Segundo o autor, cabe também às instituições
formadoras de professores desenvolverem esses aspectos relacionados à reflexão sobre a própria
prática, a fim de que sejam “dotados de conhecimentos e competências que permitam concretizar
esta função de indagação”. Do mesmo modo, ao ser questionada sobre a sua compreensão acerca da
FC, a pedagoga Rosa destacou:
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Eu acho que a formação é todo processo que realmente vai acrescentar alguma coisa
para o professor, então ela não acontece só em cursos externos, enfim, mas eu acho
que engloba as questões de troca de experiências na própria unidade de ensino,
no próprio colégio. Acho que a auto formação do professor, de buscar. [...] Acho que
esta formação continuada acontece tanto na escola – deve acontecer – como também
nos cursos externos [...], o que ele procura para se formar (ROSA, informação verbal,
grifos nossos).

Após esta menção, a pesquisadora voltou a questionar a pedagoga Rosa:
“o que é para você, enquanto pedagoga, formação continuada?”. Rosa mencionou
que “é o aperfeiçoamento do trabalho do professor, uma forma que ele busca se
aperfeiçoar, seja por cursos na escola, aprendendo ali, ou externos. Acho que é um
processo né? É uma formação mesmo”. Segundo a fala da Pedagoga Rosa, o modelo
de desenvolvimento profissional citado relaciona-se àquele baseado na reflexão,
apoio profissional mútuo e na supervisão (MARCELO GARCÍA, 1999;
FORMOSINHO, 2009). Marcelo García (1999, p. 157) apresenta a possibilidade de
formação que há na análise dos constructos pessoais, que são definidos como:
[...] objectos mentais que permitem ‘ordenar’ o mundo e estabelecer relações com ele.
Por outro lado, os professores vão modificando os seus constructos em função das
experiências que vão tendo, como também em consequência de uma auto-reflexão ou
mediante a reflexão em grupo (YAXLEY, 1991 apud MARCELO GARCÍA, 1999, p.
157)

Interessante observar que a partir da análise destes constructos, Yaxley (1991 apud
MARCELO GARCÍA, 1999, p. 157) apresenta uma proposta de formação de professores que
incluiria seis passos: a descrição de situações, o reconhecimento da diferença nos modos de ser e
agir, a exploração por meio e conversas, a partilha, a negociação no grupo de professores e, por fim,
reelaboração das teorias pessoais a partir da comparação que os professores tinham no início da
formação. Evidentemente que este processo pode ocorrer de modos distintos, entretanto, o que
interessa deste desenvolvimento profissional é a troca de experiências e informações entre docentes,
conforme citado pela pedagoga Rosa.
Na questão “o que é para você desenvolvimento profissional docente?”, a Pedagoga Rosa
disse que acha “que é toda a formação que o professor teve durante toda a sua vida. Começa durante
toda a sua história, mas eu acho que o desenvolvimento vai ocorrendo durante toda a sua carreira,
está em processo constante de desenvolvimento profissional docente. É realmente um
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desenvolvimento”. A pedagoga Frida trouxe apontamentos bem importantes sobre o conceito em
sua fala, conforme segue: “Sabe o que é engraçado? Porque assim desenvolvimento profissional
docente [...] para mim soa muito mercadológico [...]. O desenvolvimento do professor neste
processo é o que? Ele ir em um progresso, num contínuo de melhoras da sua prática. Então eu como
docente... e a gente vive isso né?! Eu me formei... eu vou entrar na sala de aula né?! Então eu me
formei, tinha uma titulação que me dizia você pode ser pedagoga. Mas eu aprendi a ser pedagoga
efetivamente na prática. Então há um desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que ele é
contínuo né?!” (informação verbal, grifos nossos). A fala da pedagoga Frida traz reflexões sobre o
conceito e a ideia de que o desenvolvimento não é linear.
Não é um processo que ele vai me tornar cada dia melhor. Que eu tenho vícios, eu
sou um ser humano, vai chegar um momento que talvez eu esteja no pior momento da
minha prática. Talvez o melhor momento tivesse sido aquele primeiro que eu era
recém-formada, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu tentava fazer o meu
melhor. Depois eu adquiri os vícios e talvez seja o meu pior momento, mas é o
momento que eu mais tenho experiência. Então... não sei. [...] Isso porque eu li muito
Benjamin ultimamente e ele faz esta crítica a este continuum, esta ideia de que [...]
desenvolvimento é linear, é um processo. Que eu saio daqui, que eu fico melhor
amanhã, que eu faço mais uma formação e que eu fico melhor e melhor. (FRIDA,
informação verbal, grifos nossos).

A partir da sua compreensão sobre desenvolvimento profissional, Frida aponta que o
desenvolvimento profissional docente é um processo de aperfeiçoamento:
Mas agora pensando o que é o desenvolvimento profissional docente? É este
aperfeiçoamento, na minha opinião, é o aperfeiçoamento do conhecimento e da
prática docente. Veja... se num mundo ideal e daí em uma compreensão linear de tudo
isso quando eu vou me formando, eu vou estudando, eu faço uma formação
continuada, eu estou desempenhando a minha prática, as coisas estão “conversando”,
eu vou melhorando a minha prática e tornando ela mais efetiva, no sentido de
melhorar o processo de ensino e aprendizagem. [...] Agora isso é muito linear né?
(risos) Mas é o aperfeiçoamento. Desenvolvimento profissional docente é o
aperfeiçoamento da prática educativa (FRIDA, informação verbal, grifos nossos).

Oliveira-Formosinho (2009) compara o conceito a um processo contínuo de melhorias das
práticas docentes. Para Marcelo García (1999, p. 137) o conceito desenvolvimento profissional dos
professores “pressupõe uma abordagem na formação de professores que valorize o seu caráter
contextual, organizacional e orientado para a mudança”. Interessante e necessário apontar que este
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processo de formação ocorre com um objetivo específico – quando considerado pelos professores –
que é a ampliação de conhecimento do professor para a consequente melhoria do processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes.
CONSIDERAÇÕES
Este estudo exploratório foi realizado com duas pedagogas que atuam no Ensino Médio da
rede pública do estado do Paraná. A partir das sinalizações dessas pedagogas foi possível verificar a
necessidade de reorganizar o instrumento, do mesmo modo que ficou perceptível a relevância deste
tema no atual contexto político-social em que a educação se encontra. As compreensões sobre
formação continuada e desenvolvimento profissional docente das pedagogas participantes vão ao
encontro dos modelos elencados por Marcelo García (1999) e Oliveira-Formosinho e Formosinho
(2009). Ficou evidente nas entrevistas realizadas que a formação continuada sustenta a prática
docente e pode ser realizada de modos distintos, tanto formais, quanto informais. Além disso,
percebe-se que a formação continuada é um conceito que não está restrito exclusivamente ao espaço
escolar, uma vez que dependendo das situações que envolvem a vida material, têm-se avanços ou
retrocessos sobre o incentivo à formação continuada dos professores.
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Resumo
Este trabalho é oriundo de uma pesquisa exploratória realizada para validar o roteiro de entrevista
semiestruturada que será utilizado na investigação de doutorado intitulada “Compreensões e
significados de gestores e pedagogos do ensino médio sobre a formação continuada de professores”. A
tese tem como objetivo geral investigar as compreensões e significados de Gestores e Pedagogos do
Ensino Médio da rede estadual de ensino de Curitiba sobre a formação continuada de professores.
Sendo assim, apresenta-se neste texto menções sobre o desenvolvimento profissional docente e a
formação continuada a partir da compreensão e dos significados de pedagogos do Ensino Médio – que
compõe o quadro próprio do magistério (QPM) do Paraná – sobre o tema da formação continuada. O
referencial teórico para pensar a formação continuada, discutir e subsidiar as colocações oriundas das
entrevistas, parte das reflexões de Marcelo García (1999) e de Formosinho e Oliveira-Formosinho
(2009). Além desses autores, Laurence Bardin (2006) dá subsídios para a análise de conteúdo. A partir
das entrevistas realizadas, foi possível codificar na fala das pedagogas a relação que se tem entre
formação continuada e o contexto escolar, uma vez que para ambas, esta formação deve se pautar na
realidade docente e na troca de experiências entre professores. Além disso, percebeu-se que há a
necessidade de se repensar este processo de formação continuada realizado nas escolas, uma vez que
esse processo se encontra em um “campo de disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos”
(DOURADO, 2015, p. 06). Por meio desta pesquisa exploratória foi possível também reorganizar o
roteiro das entrevistas semiestruturadas para o trabalho da tese.
Palavras-chave: Formação continuada; Desenvolvimento Profissional Docente; Ensino Médio;
Pedagogos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Neste painel compila-se três artigos que apresentam resultados de pesquisas sobre a formação inicial e
continuada de professores. Os artigos articulam-se como pontos de partidas diferentes, para proporem
reflexões comuns sobre os desafios apresentados nas formações, inicial e continuada, de professores
para a constituição e mobilização dos saberes docentes, necessários à prática profissional. O primeiro
artigo busca refletir sobre os processos educativos vivenciados por estudantes do curso de licenciatura
em Pedagogia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) que integraram os programas Residência
Pedagógica, a partir de relatos de experiência no contexto de turmas de alfabetização de uma escola
pública municipal. O segundo artigo, ainda no âmbito da formação inicial, intenta discutir sobre uma
experiência formativa promovida em uma disciplina eletiva do curso de Pedagogia da UFSCar, na qual
os estudantes tiveram a oportunidade de construírem conhecimentos sobre o desenvolvimento
profissional docente, principalmente no que diz respeito ao início da carreira. Já o terceiro artigo
pautou-se em apresentar reflexões sobre o desenvolvimento profissional de professores a partir da
formação continuada oferecida no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa e aponta
que o programa contribuiu para o desenvolvimento profissional dos professores-alfabetizadores ao
possibilitar a reflexão sobre prática e a troca de experiências. Refletir sobre a multiplicidade de saberes
inerentes à profissão docente e sobre as práticas de ensino capazes de orientar a atividade educativa, de
modo a torná-la mais significativa, torna-se uma ação desafiadora para as instituições formadoras.
Assim, considera-se relevante refletir por meio das narrativas de professores, de licenciandos e dos
documentos norteadores das ações e programas, de que forma os saberes são mobilizados durante as
formações e quais ações pedagógicas podem ser desenvolvidas, para torná-los mais significativos na
prática da docência.
Palavras-chave: Formação de professores. Prática docente. Desenvolvimento profissional.
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR A PARTIR DO PROGRAMA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Ilsa do Carmo Vieira Goulart – UFLA
Giovanna Rodrigues Cabral – UFLA
Gláucia Signorelli – UFU

INTRODUÇÃO
Este estudo relata sobre as experiências vividas por um grupo de estudantes do curso de
licenciatura em Pedagogia, da modalidade presencial da Universidade Federal de Lavras (UFLA)
em instituições educativas da rede pública de ensino de um município do sul de Minas Gerais.
Sabe-se que as políticas de iniciação à docência como programas e projetos oferecidos em
dimensões federal, estadual e municipal ganharam destaque nas ações entre a universidade e as
instituições de educação básica nos últimos anos, o que favoreceu o processo de formação de
professores com o objetivo de qualificar a profissionalização docente.
Compreende-se também que os momentos de residência, vividos no espaço de formação,
contribuem para os futuros docentes e ao mesmo tempo para os professores que atuam na escola,
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tanto para o corpo administrativo quanto para o pedagógico, e especialmente, aos professores e
alunos. Enfim, as práticas escolares permitem espaços contagiantes e envolventes, com a
participação de todos e, finalmente, a formação profissional, seja inicial ou continuada.
O curso de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras foi contemplado com dois núcleos
de atuação do Programa Residência Pedagógica, composto por vinte e quatro bolsistas, que foram
subdivididos em três grupos de oito integrantes cada, que atuou em escolas diferentes, podendo ter
também estudantes voluntários no projeto. Contou também com dois núcleos de estudantes
vinculados ao Programa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID, sendo que um desse núcleos
estava ligado a estudantes do curso de Pedagogia a distância da instituição. Ainda que os programas
tenham orientações formativas distintas os dois visam melhorar a qualificação e desenvolvimento
do futuro docente, que ao ter contato com a rotina das escolas públicas conseguem relacionar os
saberes disciplinares e curriculares apreendidos na universidade à dinâmica de trabalho das escolas
e das salas de aula. Assim, o foco dos dois programas foi fortalecer a formação do futuro professor
que atuarão na educação básica brasileira, por meio de ações decorrentes da parceria entre
universidade e a educação básica, tomando como referência os processos de alfabetização e de
letramento das crianças.
Para atingir o objetivo de uma formação de docentes com qualidade, partimos do
pressuposto de que escola e universidade devem se movimentar em consonância. A escola deixa de
ser lócus de aplicação de teorias discutidas na academia e se torna co-formadora; ao mesmo tempo,
seu espaço passa a ser de construção e consolidação de conhecimentos teóricos e práticos.
Como recorte de escrita para esse artigo vamos abordar sobre as experiências vivenciadas
por estudantes vinculados ao Programa Residência Pedagógica. Assim, essa escrita foi organizada
em quatro momentos. No primeiro faremos a apresentação, em linhas gerais, dos programas
Residência Pedagógica; no segundo, apresentamos os aportes teóricos que nortearam as reflexões e
vivências dos estudantes; no terceiro momento, focaremos nos caminhos metodológicos percorridos
de forma articulada às reflexões sobre os registros de campo dos residentes e, por último,
apontamos algumas considerações e encaminhamentos sobre o estudo.
APRESENTANDO O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Segundo o Edital de n. 11 de 18 de julho de 2018, emitido pela Pró-Reitoria de Graduação
(PRG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio da Coordenadoria de Programas e
Projetos (CPP), o Programa Residência Pedagógica foi descrito como um programa no âmbito da
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (Capes) com o objetivo de
implementar projetos inovadores que incentivem a articulação entre teoria e prática nos cursos de
licenciatura, orientados em parceria com as redes públicas da educação básica.
Para o funcionamento do Programa Residência Pedagógica (2018-2019) foi necessário a
seguinte estrutura organizacional: núcleos que se subdividem de acordo com as diversas áreas do
conhecimento; um coordenador geral, sendo um professor da IES, um professor orientador da IES
em cada núcleo; um preceptor em cada escola vinculada ao programa, sendo que cada núcleo pode
haver mais de um preceptor; uma escola pública inscrita no Programa; residentes, discentes de
cursos de licenciatura da Instituição integrada ao Programa.
Segundo o Edital foram objetivos do programa: (a) aperfeiçoar a formação dos licenciandos
por meio do desenvolvimento de projetos; exercitar uma relação ativa entre teoria e prática; (b)
estimular, enriquecer e consolidar a proximidade entre a Instituição de Ensino Superior e a escola
da educação básica; (c) viabilizar a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de
formação inicial e professores da educação às orientações da Base Nacional Comum Curricular; (d)
estimular a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, com base na
experiência da residência pedagógica.
Quanto à operacionalização do Programa Residência Pedagógica, o edital contemplou
algumas características em relação às atividades que deveriam ser desenvolvidas ao longo do
período de sua execução, como: (a) análise do contexto educacional; aplicação de ações nos
diferentes espaços escolares como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e
desportivos, secretarias, dentre outros ambientes que proporcional uma interação educativa; (b)
diálogo e articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade

escolar; (c)

desenvolvimento de ações em outros espaços formativos além do escolar como ambientes culturais,
científicos e tecnológicos, físicos ou virtuais; (d) participação nas atividades de planejamento e no
projeto pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas e órgãos
colegiados; (e) reflexão do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos ligado ao
subprojeto e também das diretrizes e currículos educacionais da educação básica;(f)estudo e
discussão de fundamentações teóricas contemporâneas sobre educação e formação de professores;
(g) observação de processos didático-pedagógicos com a prática e a experiência dos professores das
escolas de educação básica, em vinculação com seus saberes sobre a escola e sobre a intervenção
didática dos conteúdos; (h) desenvolvimento de experimentações, aplicações e avaliações de
estratégias didático-pedagógicas e instrumentos educacionais, inserindo o uso de tecnologias
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educacionais e diversos recursos pedagógicos; organização e registro das atividades realizadas no
campo de um subprojeto que finalize em uma produção individual para cada discente.
A inserção ao Programa foi feita por meio de processo seletivo de preceptores e residentes o
tempo para o cumprimento de todas as atividades propostas foi de dezoito meses. Após o período de
inscrição e seleção, a equipe reunimos para planejarmos as primeiras ações: preceptores e
orientadores da IES em seus respectivos núcleos. Em seguida, começam os encontros mensais na
Universidade com a presença de preceptores, orientadores e residentes. Tais encontros duraram
aproximadamente seis meses em 2018 e foram planejados para o estudo teórico de temas que
envolvem a alfabetização, uma vez que o núcleo ao qual participo foi inserido em turmas de
alfabetização.
Concomitante ao período de embasamento teórico, foi realizado momentos de avaliação,
socialização, discussões, trocas de experiências e orientações.
Em 2019, após os seis meses de embasamento a partir dos autores, os residentes foram
inseridos na escola-campo pela orientadora e preceptora, professora atuante da escola, de modo a
definir os dias da semana, os horários e a separação dos residentes por turmas.
E assim o programa teve início na escola, em períodos de adaptação e ambientação. Os
alunos observam, assustam, pois, a chegada de novos pares é algo impactante na rotina escolar
deles. Mas, os processos são fortalecidos através de diálogos, promovendo sinergia entre a entidade
que forma e a que recebe o egresso da licenciatura, estimulando o protagonismo dos residentes das
redes de ensino na formação de professores e não mero expectadores das práticas pedagógicas,
contudo, futuros docentes ativos na escola-campo sendo uma agência formadora.
Durante todo o ano de 2019 os residentes cumpriram algumas metas, além da carga horária
nos dias determinados na escola-campo, registraram relatórios de suas observações, seus momentos
de intervenção, regência, acompanhamento em alguma tarefa e suas conclusões. Estes relatórios
foram enviados mensalmente à preceptora, a qual participou do processo de aprendizagem da
prática educativa dos estudantes. E ao final do ano, os residentes avaliaram todas as etapas do
programa de forma descritiva e reflexiva.
REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE
Pensando na preocupação de estudo e análise da formação docente, a residência pedagógica
é uma oportunidade ora aperfeiçoando a prática de professores que já exercem a docência, ora
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contribuindo com a formação dos residentes. Sendo assim, esta vivência permite a articulação com
referenciais teóricos, pois de acordo com Freire (2004, p.67): “a teoria sem a prática vira
verbalismo, assim como a prática sem a teoria, vira ativismo”.
No mesmo pensamento, as aprendizagens são construídas pela experiência ao longo do
caminho na docência, por isso dialogamos com Tardif (2002) considerando que para ser professor é
necessário um corpus de conhecimentos relacionados ao ato de ensinar.
Diante dessa necessidade de conhecimento, à docência carece também de espaços que
propiciem trocas de aprendizagens, visando momentos gratificantes de contribuição aos discentes e
para os residentes, de inserção à prática à uma formação inicial consistente. Estas aprendizagens,
portanto, são caminhos que conduzem ao desenvolvimento profissional. Assim, aponta André
“desenvolvimento profissional, assim como a escola reflexiva, é um processo que deve incluir todos
os envolvidos na tarefa de educar, principalmente na educação escolar” (ANDRÉ, 2016, p. 31).
Segundo a autora, o desenvolvimento profissional é um processo que promove
aperfeiçoamento a todos os agentes participantes da realidade escolar é, portanto, um trabalho
coletivo e construtivo nos espaços de formação.
Sobre desenvolvimento profissional conforme definição de Garcia (2009, p.10) entendemos
que “o desenvolvimento profissional é um processo de longo prazo que integra diferentes tipos de
oportunidades e de experiências, planejadas sistematicamente, de forma a promover o crescimento e
o desenvolvimento profissional do professor”. Neste sentido, os programas Residência Pedagógica
e PIBID constituíram-se experiências que se tornaram parte do processo formativo dos discentes,
pois de acordo com Gatti, et. al. (2019) pode estar relacionada a uma concepção de prática
educativa
As práticas educativas dos formadores e futuramente dos que estão se formando como
professores, pedem novas compreensões, novas posturas relacionais e novas didáticas
para as atividades nos ambientes escolares e na construção de relações pedagógicas
mais efetivas em sua significação. (GATTI, 2019, p. 38)

Segundo a autora é preciso que as práticas educativas sejam analisadas tanto pelos discentes
quanto pelos docentes das universidades, efetuando um trabalho que não deixe margem para o
distanciamento entre os cursos de ensino superior e a realidade escolar da escola básica. É por estes
motivos que Gatti, et. al. (2019) descreve sobre a importância dos estágios:
A formação inicial de docentes realizada no ensino superior vem sendo questionada
por razão do descuido com os estágios dos estudantes, exigidos nos diversos cursos
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em alguns países. Aponta-se o distanciamento dos cursos superiores das realidades das
redes escolares em suas práticas educacionais. (GATTI, et. al. 2019, p. 91).

Nesse sentido, Pimenta (2001, p. 51) confirma que existe “[...] ainda, o tradicional
distanciamento, na formação e na prática dos agentes educativos, entre investigação e exercício
profissional”.
As práticas educativas, por si só, não oferecem sentido, mas é preciso que tais práticas sejam
teorizadas, isto é, desenvolvidas conjuntamente com bases em teorias sólidas, fato que proporciona
crescimento profissional para os professores que já estão há mais tempo na carreira e para os
futuros professores que almejam exercer a profissão. Portanto, o ingresso na carreira docente exige
do professor um ensino contextualizado que se qualifica a partir de investigação e pesquisa.
PERCURSOS METODOLÓGICOS
Foi realizado um estudo em caráter qualitativo, com descrição de relatos da participação no
processo da temática, e análise de relatos escritos dos residentes integrantes da residência. Esta
visão qualitativa permitirá uma observação mais próxima das perspectivas dos sujeitos, pois em
uma ótica de grande envolvimento e observação do pesquisador revelará o significado que estes
sujeitos darão às coisas e à sua vida. Assim, constitui-se uma pesquisa de campo, onde os dados
foram coletados, observados e analisados com base em fundamentações teóricas. Neste aspecto, o
ambiente natural é a fonte direta de dados e o processo pelo qual percorre a pesquisa é tão
importante quanto o produto final.
Tratando-se de uma pesquisa de campo, que versou sobre a junção das experiências vividas
pelos residentes em conjunto com toda a equipe da escola com os seus registros sobre as práticas
observadas e construídas ao longo do ano letivo de 2019.
Sendo assim, a pesquisa de campo construída em participação é um trabalho que atrai os
sujeitos pesquisados para os objetivos do pesquisador. Nessa mesma visão Ludke e André (1986, p.
26) reforçam que na pesquisa “a observação ocupa um lugar privilegiado nas novas abordagens de
pesquisa educacional e possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno
pesquisado”.
O objeto de estudo foi o processo de formação inicial dos residentes, contudo tal processo
foi articulado com outros agentes para observar e analisar o estudo: a escola, as professoras que
receberam os estagiários em suas respectivas salas de aula, bem como os professores especializados
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em educação física, informática, da educação especial, bibliotecários, a direção da escola e os
auxiliares de serviços gerais.
O QUE DIZEM OS ESTUDANTES INTEGRANTES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA SOBRE AS VIVÊNCIAS NA ESCOLA?
Após percorrer momentos de estudos a respeito de alfabetização e letramento, que
ocorreram em dias pré-determinados na Universidade Federal de Lavras em 2018 organizamos o
planejamento para o ano de 2019.
Segundo as propostas do Programa é preciso que o residente experimente várias ações na
escola-campo: observações, regência, experiências individuais com alunos, em eventos dentro ou
fora do ambiente escolar e atividades extraclasse. Ainda, ao término do ano letivo, os residentes
tiveram que além de desenvolver uma atividade autoral junto aos alunos, escrever

um relato de

experiência em conjunto com a professora regente da sala.
Ressaltamos que todas as etapas de estudos e atividades práticas foram registradas por meio
de relatórios mensais durante todo o ano. Escolhemos este instrumento de análise por acreditarmos
na importância de descrições escritas para o processo de formação de professores, oportunizando a
reflexão a partir das experiências vividas. Assim, Zabalza (2007) denomina a ideia de
documentação escrita como:
[...]um instrumento para poder racionalizar a experiência e tirar dela o máximo partido
por meio da narração pode-se iluminar todo o processo seguido pelo estudante em
formação, tanto no que se refere à suas atuações como no que se refere às suas
vivências pessoais (suas expectativas, seus medos, suas satisfações e o tipo de atitude
com que enfrenta a atividade etc).(ZABALZA, 2007, p. 143-147)

Segundo o autor os relatos de experiências conduzem à reflexão de suas práticas no contexto
escolar, sendo vivenciadas por meio de observação ou da participação. Sobre estes instrumentos de
escrita, neste artigo iremos expor trechos dos relatos de residentes sobre o que pensam e sobre como
analisam ou refletem sobre a prática educativa. No primeiro mês de residência, fevereiro de 2019, a
Residente 1 relata:
Durante esse primeiro mês já percebo que minha prática em sala de aula é pertinente
para seguir na profissão de pedagoga e educadora, de maneira que cada atividade,
cada descoberta e cada demonstração de carinho das crianças nos incentivam a seguir
nesse caminho. Espero que o ano seja repleto de trocas de aprendizagens e acredito
que terei oportunidades de me construir enquanto futura docente. (Estudante 1)
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

259

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Percebe-se, que a estudante consegue fazer uma aproximação entre a idealização da profissão com
aquilo que ela de fato vislumbra na prática, ao ser oportunizado a ela estar na escola. Vale
ressaltar que ela possui considerável harmonia com a professora regente da turma a qual a acolheu
muito bem, abrindo espaço para receber contribuições para o trabalho. A estudante demonstra
esperança que será um ano proveitoso, um local para desenvolver-se como docente. Ainda em
fevereiro, a Residente 2 relata que:
Durante a aula sempre estou ajudando os alunos e a professora nas atividades. Vou
interagindo e mediando sempre que vejo necessidade ou quando me solicitam. O
primeiro mês da residência na escola foi muito produtivo, tranquilo e enriquecedor
uma verdadeira troca de experiência. (Estudante 2)

Segundo as palavras da estudante, nota-se que há disposição para auxiliar os alunos e a
professora e mais uma vez foi destacado a agradável acolhida, fato que contribui para a fluidez e
prazer na aprendizagem, ora para as crianças, ora para a futura docente.
Existem autores que defendem o uso de relatos, no formato de diários de campo, enquanto
instrumento de registro das experiências vivenciadas. Sobre isso Cunha (1997, p.187) aponta que “a
narração do conhecimento outorga a compreensão da realidade (...), pois o escrito explica a vida”.
Silva e Duarte (2001) afirmam que, na docência, o ato de escrever e ler o escrito de forma reflexiva
permite ao professor ver a realidade de sua ação com maior objetividade e, assim estabelecer
conexões entre a teoria e a prática, aspecto que habilita o professor a tomar decisões mais
fundamentais. Os trechos abaixo confirmam a função formativa do programa durante a formação
inicial dos estudantes em Pedagogia, no segundo mês de imersão na escola:
6° semana: Foi uma semana bem proveitosa. A professora da turma se ausentou para
fazer exames e propôs que eu ficasse com a turma durante esse tempo. Foi uma
oportunidade para aprimorar minha relação entre teoria e prática. Porém, como não
combinamos nenhum plano de aula anteriormente, me vi tendo que colocar em prática
um plano B rapidamente para suprir as necessidades momentâneas e, com a ajuda de
minha colega de residência, fizemos um ditado de 10 palavras para trabalhar as
sílabas. Logo após, contamos uma história e pedimos que fizessem um desenho sobre
a mesma. Aconteceu algo interessante durante a atividade do ditado: enquanto eu
começava a corrigir, minha colega começou a escrever as palavras faladas no quadro.
E percebi que muitos apagaram os erros e copiaram novamente na forma correta.
Apesar do improviso, os alunos se comportaram bem e tudo foi conduzindo como
planejado. (Residente 3)
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Eu auxilio a todos os alunos, porém dois possuem maiores dificuldades. Um possui
muita dificuldade de concentração, ele conhece as letras, mas não consegue copiar do
quadro, nem da ficha e nem fazer as atividades, ele se desconcentra intensamente e a
todo o momento fica escrevendo letras no caderno aleatoriamente e em várias folhas
do caderno. Sento perto dele e vou falando as letras para ele e ele vai escrevendo, mas
quando eu saio de perto dele, rabisca tudo no meio das letras. A professora da sala de
recursos conversou com os responsáveis dele e segundo ela, este aluno deverá ter
atendimento individualizado para alcançar um melhor aprendizado. O outro aluno
também reconhece as letras, consegue fazer as atividades, mas é necessário que
alguém fique sempre perto dele, uma vez que em todo o tempo está querendo chamar
atenção dos colegas e não gosta de fazer as atividades. Contudo, o aluno é muito
inteligente, não possui tantas dificuldades em relação às atividades, mas é bastante
desobediente. (Residente 4)

Os relatos das residentes revelam a observância desde o início dos desafios vividos na sala
de aula. Desafios que se tornam riquezas para estudos e aprofundamentos na prática do processo de
alfabetização das crianças: como agir em situações diversas, tendo em vista salas heterogêneas no
que se refere aos níveis de desenvolvimento das crianças em relação à leitura e à escrita. Nesse
processo de alfabetização os estudantes aprendem com as práticas dos professores da escola-campo,
os professores das escolas se aproximam das discussões e ideias fomentadas na universidade, a
partir das trocas e interações com os estudantes e os alunos da educação básica recebem a
colaboração e atendimento mais personalizado dos licenciandos. Nesse aspecto há ganho para todos
os envolvidos no programa.
Sobre a importância do trabalho sistemático de alfabetização, foco do programa, Freire
(1988) afirma que a leitura e a escrita são essenciais na escola, porém acontecem articuladas em um
contexto social. As práticas vivenciadas nas turmas de alfabetização representam para os residentes
uma fonte inesgotável de riqueza para o desenvolvimento profissional individual e da equipe; são
momentos narrados que acompanharão os futuros professores ao longo da formação inicial e
quando da entrada carreira docente e que, certamente, contribuirão para uma atuação na docência
mais reflexiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou apresentar aspectos formativos vivenciados por estudantes do curso de
Pedagogia, no âmbito do Programa Residência Pedagógica. As observações, acompanhamento e
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

261

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

análises foram realizadas durante o ano de 2019, no contexto das práticas de alfabetização em uma
escola campo vinculada ao programa. O caminho que se abriu para a efetivação de uma proposta
inovadora por meio do programa permitiu um trabalho colaborativo, de considerável
enriquecimento para os estudantes, para a escola, para os professores e alunos da educação básica.
Nos primeiros contatos na escola, insegurança, dúvidas, emoções, sentimentos tomaram
conta da mente dos estudantes, pois tudo ainda era muito novo, inclusive para muitos foi o primeiro
contato com a escola enquanto futuro campo de atuação profissional. No entanto, o
acompanhamento da professora regente, enquanto preceptora do programa e os relatos de
experiência permitiram analisar o quanto a inserção na escola e na sala de aula marcaram a vida
profissional dos residentes. Bem como, a importância das parcerias com professores da
universidade e os momentos dos estudos teóricos que embasaram todo trabalho e atividades
desenvolvidas junto aos alunos em fase de alfabetização.
Os relatórios, vistos como diários de campo, revelaram-se como um instrumento de
“formação e autoformação de professores”. André (2016, p. 143). A cada mês, novas histórias e
novas experiências foram registradas no diário, oportunizando ao final do ano letivo a socialização
e reflexão sobre toda a trajetória vivenciada. A leitura dos relatórios mensais, possibilitou conhecer
as particularidades dos estudantes ao expressar-se em suas narrativas, favorecendo o
acompanhamento processual dessa trajetória formativa.
A cada dia que passava, aumentava a relação e o diálogo entre os professores regentes das
turmas e os residentes. Observou-se o interesse de todos, o envolvimento e o carinho com as
crianças. Vale lembrar que no início a implementação dos programas passou momentos confusos,
principalmente em relação ao programa Residência, por ser uma iniciativa nova no cenário da
educação nacional. Porém, ao longo do ano letivo de 2019, houve uma interação com os processos
educativos. E as crianças, que ora ficavam agitadas no recreio ou nas salas devido à presença dos
residentes e dos estudantes na escola, no final do ano compartilharam suas emoções, suas
conquistas, suas dúvidas, seus medos; enfim, entenderam que os residentes e os estudantes seriam
futuros professores, no entanto já os consideravam como formados na profissão.
Podemos pontuar também, que por meio das relações afetivas, os residentes contribuíram
com o processo de ensino e aprendizagem de alunos que apresentaram maiores dificuldades no
processo de aquisição do sistema de escrita alfabético, na leitura e escrita. Com essa contribuição
entenderam que há teorias estudadas nos cursos de formação inicial que precisam ser adaptadas
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para a aplicabilidade na escola, uma vez que tal fato permite-nos refletir o quanto ainda há
distanciamento entre o que aprende nas licenciaturas e o que encontramos na escola.
Felizmente, esse cenário renovou-se, pois houve a necessidade de formar professores com
excelência para uma educação pública de qualidade e com isso, iniciativas como a Residência
Pedagógica e o PIBID se constituem estratégias de uma política pública que possibilitou uma nova
configuração da prática docente, uma aproximação entre a teoria e a prática e entre a escola de
educação básica e a Universidade.

Permitiram ao futuro professor repensar, refletir, criar,

reinventar, construir, reconstruir, aprender, ensinar, dialogar, pesquisar e inserir-se no processo de
aprendizagem da docência.
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Resumo
Considerando uma profissionalização docente planejada, direcionada, organizada, pode-se vislumbrar
uma formação de cidadãos reflexivos, ativos na sociedade, autônomos, sujeitos capazes de viver
momentos de construção e de interação com o outro, em uma ótica humanística, necessária atualmente.
Nesse sentido, o estágio e atividades de aproximação com a prática profissional mostram-se espaços
que permitem ao futuro docente observar, analisar, descrever e mediar ações imprescindíveis à sua
trajetória de formação inicial. Frente a isso, destacam-se alguns programas governamentais como o
Programa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID e o Programa Residência Pedagógica que
oportunizam essa aproximação com o campo profissional. Diante disso, esse artigo tem como objetivo
refletir sobre os processos educativos vivenciados por estudantes do curso de licenciatura em
Pedagogia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) que integraram os programas Residência
Pedagógica e PIBID, a partir de relatos de experiência no contexto de turmas de alfabetização de uma
escola pública do município de Lavras. Para essa escrita vamos apresentar o processo vivenciado por
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estudantes, integrantes do programa Residência Pedagógica. O trabalho apresentou uma abordagem
qualitativa e é fruto da reflexão de momentos de estudos realizados na Universidade, com início em
agosto do ano de 2018, aliado às práticas desenvolvidas na escola-campo. Portanto, trata-se de
resultados parciais, de uma pesquisa em andamento que utilizada como aporte teórico autores que
tratam da importância da formação inicial na constituição do ser professor, como Gatti (2019), André
(2016), Marcelo Garcia (2009).
Palavras-chave: Formação docente, Residência Pedagógica, Práticas educativas.
TRILHAS PARA BOAS PRÁTICAS NO INÍCIO DA DOCÊNCIA: AÇÕES DISRUPTIVAS NA
FORMAÇÃO INICIAL
Erica Alves Barbosa Medeiros Tavares – UFSCar/UFLA
Bruna Cury de Barros – UFSCar
Lenita Martins do Nascimento – UFSCar
Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali – UFSCar

INTRODUÇÃO
Reconhece-se que a docência é um trabalho permeado por imprevistos e situações inéditas, o
que demanda do professor um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades específicas
para subsidiar a sua prática e lidar com as intercorrências advindas da sala de aula. Ademais, as
atuais transformações da sociedade também provocam novos desafios para a educação,
influenciando, por consequência, o papel do professor na escola bem como a sua formação.
Considerando que uma boa formação profissional proporciona ao professor ferramentas
importantes que poderão contribuir para uma atuação competente, aprimoramento das práticas
pedagógicas e melhoria da aprendizagem dos alunos (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2008), é
evidente a necessidade de um maior investimento em políticas de formação inicial e continuada.
Diante deste contexto, o campo da formação de professores ganha cada vez mais destaque na
produção acadêmica ao buscar maior compreensão sobre o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento profissional docente.
Reali, Tancredi e Mizukami (2008) destacam que esse processo relacionado ao ato de
ensinar, de ser e se sentir professor é algo bastante complexo, devendo ser compreendido como um
continuum visto que ocorre ao longo da vida do professor e apresenta diversas características. A
aprendizagem da docência, portanto, inicia-se antes mesmo da formação inicial e, por ser contínuo,
evidencia diferentes etapas na constituição do seu desenvolvimento profissional, não se limitando
aos espaços formais e tradicionais de formação.
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Aprender a ser professor exige constante reflexão do (futuro) docente sobre sua
aprendizagem como aluno, assim como uma análise mais aprofundada das diversas experiências
vividas em sua escolarização. Para além da importância das experiências pessoais na constituição
dos saberes em relação à docência, os cursos de formação inicial também “ampliam os horizontes
conceituais, possibilitam novas aprendizagens (teóricas e práticas), ajudam a construir
posicionamentos profissionais, éticos, a modificar valores, a começar a ensinar” (TANCREDI,
2009, p.26). Portanto, é preciso considerar as crenças, conhecimentos e concepções dos futuros
professores bem como promover ações que as articulem à formação inicial e inserção na profissão.
Por tais considerações, cabe neste artigo discutir algumas características que podem ser
desenvolvidas e abordadas com os licenciandos durante a formação inicial. Para isso, foi escolhida
uma disciplina eletiva do curso de Pedagogia da UFSCar nomeada “Profissão docente: primeiros
passos” para ser nosso foco de análise, mais especificamente, discute-se os desdobramentos da
atividade final da disciplina: criação de um site cujo objetivo era oferecer orientações para
professores iniciantes lidarem com dificuldades características da inserção na carreira bem como
indicar caminhos para boas práticas.
FUNDAMENTAÇÃO
A competência profissional é decorrente do processo contínuo de desenvolvimento do
professor e, conforme dito anteriormente, não se restringe apenas à formação inicial (REALI;
TANCREDI; MIZUKAMI, 2008). Isto quer dizer que, mesmo após a conclusão do curso de
licenciatura, professores continuam aprendendo, constituindo a sua identidade docente,
aprimorando a sua prática por meio de suas experiências, pelo contato com o contexto escolar, no
ato de ensinar e com outros professores.
De acordo com Vaillant e Marcelo (2012), há 4 diferentes etapas que podem ser
identificadas no processo de desenvolvimento profissional do professor, sendo
definidas como: trajetória escolar; formação inicial; entrada na carreira; formação
contínua do professor. Salienta-se que professores que estão nessas diferentes etapas
da vida profissional apresentam competências distintas assim como necessidades
específicas, por isso não se pode esperar que um professor iniciante apresente a
mesma desenvoltura ou domínio de um conteúdo do que um experiente, por exemplo
(REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2008).
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Mesmo considerando a importância de cada uma dessas etapas, se destina aqui a devida
atenção à complexidade da entrada na carreira docente, momento marcado pela transição entre “ser
estudante” e “ser professor” e a possibilidade de reflexão sobre esta etapa ainda na graduação.
A formação inicial é imprescindível para o de desenvolvimento profissional dos professores,
frente a sociedade do conhecimento, os modelos de formação tradicional necessitam ser repensados.
Para que haja uma transformação na formação docente é necessário reconhecer e se comprometer
com rupturas com o paradigma tradicional, dar um novo sentido ao sistema educativo. Para isso é
necessário, de acordo com Vaillant e Marcelo (2018) "ações disruptivas", os autores afirmam que
uma ação disruptiva "é uma nova solução que oferece respostas para aqueles que, antes de seu
surgimento, não tinham opções disponíveis." (MARCELO e VAILLANT, 2018, p.9). Sendo assim,
entendemos que compartilhar experiências educacionais cujo esforço por fazer o novo se tornou
efetivo pode ser importante para reflexão e possíveis mudança de alguns cenários educacionais
tanto na formação inicial como na inserção na carreira - foco central deste texto.
De acordo com Reali, Tancredi e Mizukami (2008): as intensas experiências do
processo de inserção decorrem do fato de que professores iniciantes têm que construir
os conhecimentos necessários ao ato de ensinar enquanto ensinam, devendo ainda
manter o equilíbrio emocional diante dos desafios da docência. Por isso, esse
momento pode ser marcado tanto pelo otimismo e visão romantizada que o professor
construiu sobre a profissão, como pelos grandes desafios que convertem a esperança
em desânimo - momento denominado por Huberman (2000) como “choque de
realidade”. Os problemas decorrentes desses desafios típicos da entrada na carreira se
relacionam à imitação acrítica dos professores iniciantes da prática de seus pares e à
priorização das relações interpessoais na escola em detrimento dos conhecimentos e
conteúdos apreendidos na formação inicial e necessários ao ensino (REALI;
TANCREDI; MIZUKAMI, 2008).
Se reconhece que a inserção na carreira é permeada por intensas experiências,
aprendizagens e desafios profissionais, por isso esse é um momento diferente tanto da
formação inicial como da continuada. Nessa etapa, o professor iniciante percebe de
forma situada às especificidades da docência, constrói a sua identidade profissional,
busca integrar-se à cultura docente e escolar e aprende códigos e normas (ANDRÉ,
2012). Considera-se, assim, que “aprender a ser professor exige um trabalho metódico,
sistemático, de aprofundamento de três dimensões centrais” (NÓVOA, 2017, p.1121),
as quais se refere: i) ao desenvolvimento de aspectos culturais e científicos
específicos; ii) ao aspecto ético e de constituição do ethos profissional; iii) à
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“compreensão de que um professor tem de se preparar para agir num ambiente de
incerteza e imprevisibilidade” (NÓVOA, 2017, p.1122).
Apesar da formação inicial não conseguir abranger todas as peculiaridades do trabalho
docente, compreende-se que os cursos de licenciatura têm por objetivo capacitar os
professores para terem um bom desempenho em sala de aula e, para tal, devem
valorizar a preparação, a entrada e o desenvolvimento profissional docente (NÓVOA,
2017).
Entendemos, tal como Tardif (2014 p.13) que, “os saberes de um professor são uma
realidade social materializada, através de uma formação, de programas, de práticas
coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia institucionalizada, etc., e são
também, ao mesmo tempo, os saberes dele”. Ademais, a formação inicial também
deve abordar, discutir e refletir as crenças que vão se desenvolvendo junto ao futuro
docente, promovendo mais que uma procura de receitas sobre a melhor maneira de
ensinar ou ser professor, mas buscando desenvolver, desde a preparação para a futura
profissão, um raciocínio pedagógico significativo (FLORES, 2010).
Para Marcelo (2009), as crenças não requerem uma condição de verdade contratada,
desempenhando duas distintas funções no processo de aprender a ensinar: a primeira
relacionada à forma como os professores aprendem, enquanto a segunda relaciona-se à
influência nos processos de mudança que podem ser investidos pelos os professores.
Neste sentido é essencial que os futuros professores tenham espaço para expor suas
crenças e representações que carregam aos cursos de licenciatura, pois assim seria
viável questioná-las de forma consistente. Portanto, é importante uma compreensão
cada vez mais aprofundada sobre a natureza problemática e complexa do ensino, a
reflexão e a investigação sobre a prática docente, o reconhecimento de que a formação
inicial por si só não é completa, compondo um processo formativo mais longo,
integrado e holístico (FLORES, 2010, p.186).

Salienta-se que a formação inicial é indispensável para o desenvolvimento profissional dos
professores e que, apesar das diferentes críticas sobre a forma como se estrutura, é possível efetivar
ações disruptivas cujo foco está na aprendizagem dos estudantes e na qualidade das ações nas
escolas (MARCELO e VAILLANT, 2015, 2018). Entende-se, por isso, ser essencial compartilhar
iniciativas que tenham buscado se aproximar com o desejado nessa fase da carreira do professor.
No próximo item será descrito como a disciplina da graduação em Pedagogia coaduna com
as ideias apresentadas neste tópico.
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PROJEÇÕES SOBRE O INÍCIO DA DOCÊNCIA: UMA PROPOSTA DE ENSINO
O componente curricular “Profissão Docente: primeiros passos” compõe a matriz do Curso
de Pedagogia da UFSCar como disciplina eletiva. Esta foi escolhida como objeto de análise deste
artigo, pois entende-se que sua proposta contempla a discussão central que foi apresentado até o
momento, tal seja, a importância de ações pedagógicas que tratem de aspectos referentes a
profissionalização, especificamente ao início da docência.
A disciplina foi desenvolvida de modo híbrido uma vez que contou com atividades
presenciais e virtuais. Como objetivo configurava-se caracterizar o início da docência propiciando
que os estudantes compreendessem as perspectivas e dificuldades associadas a esta fase bem como
avaliassem as possibilidades e oportunidades para a promoção do desenvolvimento profissional
docente.
Algumas atividades propostas se pautavam em casos de ensino, fato que contribuiu para que
os estudantes se aproximassem da prática pedagógica e da realidade escolar. A construção dos casos
foi feita pela professora responsável pela disciplina juntamente com suas orientandas de mestrado e
doutorado, que após dialogarem com os estudantes perceberam algumas crenças sobre o ser
professor e sobre a prática de ensino, as quais necessitavam serem problematizadas. Questões como
a relação família e escola, a presença da religião no espaço escolar, a ornamentação prévia da sala
de aula para a chegada dos alunos, o exercício da profissão focado apenas no amor pelas crianças,
dentre outros, foram discussões que surgiram em sala e, posteriormente, narrados em forma de
casos de ensino.
As discussões destes casos possibilitaram que os estudantes buscassem informações por
meio de entrevistas, visitas a escolas e outros ambientes educacionais; pesquisas, observações,
elaboração de planos, entre outras atividades, que foram realizadas individual e coletivamente. Cabe
destacar que foram trabalhados transversalmente aos tópicos planejados com questões como: a
reflexão sobre a prática, a aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência, a ética na
atividade docente bem como estratégias que poderiam minimizar as dificuldades do início da
carreira.
Para fins deste artigo escolhemos focar na atividade final da disciplina cujo foco central foi
criar o que inicialmente foi chamado de: “Kit sobrevivência para o início da docência”. A
proposição final deste trabalho, emergida ao longo das discussões da disciplina, está relacionada aos
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objetivos da mesma, porém destacamos aqui o avaliar as implicações de necessidades formativas
para a atuação docente e a importância da proposição e emprego de estratégias para sua superação.
O objetivo era criar um conjunto de dicas, sugestões e orientações para professores
ingressantes na carreira. Foi criado para isso um documento no "Google Docs" a fim de que todas
as contribuições do grupo (estudantes, professores e orientandas/estagiárias) pudessem ser
compartilhadas. Para estruturação dos documentos, as professoras da disciplina formularam
questões norteadoras para a estruturação das dicas: O que preciso saber sobre os (as) estudantes?
Quais ferramentas posso usar na sala de aula? Como conhecer a escola e seu contexto? O que
preciso saber? Em quais fontes posso procurar informações?
Durante um mês houve diversas participações e novos itens foram acrescentados no
documento: sugestões de filmes, textos acadêmicos, podcast, séries, documentários e ferramentas
digitais. Atividade chamou atenção dos estudantes para o fato do "Kit" ser considerado bastante útil
para o planejamento de sua inserção na carreira, surgiu então a ideia de ampliar a divulgação deste
trabalho por meio de um site. O "Kit sobrevivência" não estaria restrito apenas às estudantes
daquela turma e seria divulgado na rede para que outros professores pudessem se beneficiar das
sugestões.
A ideia foi amadurecendo e o termo "Kit sobrevivência" não parecia apropriado para o nome
do site e também por não contemplar a ideia central do projeto, sendo mudado depois de uma
votação no Ambiente Virtual para: "Início da Docência: Algumas Trilhas para Boas Práticas "O site
está disponível no endereço: https://kitsobrevivencia.wixsite.com/iniciodadocencia e pode também
ser

acessado

no

site

do

Portal

dos

Professores

da

UFSCar

(http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/), no item início da docência.
O desenvolvimento do site apresenta-se, portanto, como uma estratégia para a superação das
dificuldades do início da docência e acreditamos que poderá oferecer subsídios aos futuros
professores e docentes. Entendemos por isso que o compartilhamento desta atividade pode auxiliar
no desenvolvimento profissional de quem o acessar.
DISCUSSÃO
Atividades que aproximam os estudantes da licenciatura do ambiente escolar são essenciais
para uma formação inicial de qualidade. Pensar a escola, a relação professor x aluno, a aproximação
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com as famílias, o planejamento das ações pedagógicas são desafios que merecem a atenção do
professor durante todo o seu percurso educacional, especialmente no início da docência.
Futuros professores carregam uma série de crenças e ideias sobre o que é o ensino e o que é
ser professor, representações estas que foram interiorizadas ao longo de toda a trajetória escolar. Ao
docente isto ocorre, diferentemente de outros profissionais, pois quando ingressam em um curso de
formação inicial, já conhecem um panorama geral sobre o contexto em que exercerão suas
atividades, visto que possuem contato prolongado com a profissão (FLORES, 2010). Levando isso
em consideração, as atividades da disciplina “Profissão Docente: primeiros passos” buscaram a
superação destas crenças dos estudantes e alinhamento à prática.
A realização de atividades baseadas em casos de ensino propiciou que os estudantes se
confrontassem com dificuldades típicas do início da docência como, por exemplo, a construção do
planejamento semanal, o desenvolvimento de conteúdos, o trato com os pais, a indisciplina, a
compreensão sobre a organização das atribuições de aula na escola pública e dos documentos
escolares, dentre outros (LIMA, 2006). Tal prática também auxiliou na suscitação de dúvidas em
como selecionar as habilidades a serem trabalhadas, como alinhá-las aos objetivos, estratégias de
ensino, procedimentos, tempo e avaliação.
O desenvolvimento dessas atividades reflexivas ofereceu subsídios para alguns pontos bases
na construção do site. Vale destacar que, na formação inicial, a reflexão é um conteúdo a ser
ensinado na intenção de produzir os saberes necessários a uma prática educativa eficaz
(OLIVEIRA, 2011). Ademais, outras questões também foram discutidas e levadas em consideração
durante a elaboração da página da internet, como: dúvidas sobre como preparar um bom currículo,
como e onde estudar para concursos ou como se vestir ou dialogar em uma entrevista de emprego.
A idealização e construção coletiva do site “Início da Docência - Algumas Trilhas
para Boas Práticas” demonstrou ser um interessante elemento formativo mediado pela
tecnologia. Por meio dessa ferramenta e fundamentados nas leituras e estudos
realizados na disciplina, os estudantes puderam organizar orientações que
consideravam ser relevantes para auxiliar o planejamento do início da docência.
Ressalta-se a importância dessa iniciativa, já que ao se inserirem na carreira os
professores iniciantes devem desenvolver diversas tarefas, como: conhecer os
estudantes, a escola e o currículo; organizar o planejamento de seu trabalho; construir
o seu repertório docente; conhecer as normas da instituição, etc, além da sua
responsabilidade para com a aprendizagem dos alunos. Isto quer dizer que no decorrer
do processo de aprendizado da docência, os professores encontram-se “mergulhados
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na prática, tendo que aprender fazendo, os professores devem provar a si próprios e
aos outros que são capazes de ensinar”, apesar de todas as adversidades (TARDIF,
2014, p.51).

Diante de tantas tarefas, muitas dúvidas e dificuldades podem surgir, por isso “reconhecer
que a formação para a docência não se encerra na conclusão dos cursos de licenciatura, mas deve
prosseguir ao longo da carreira, é um passo importante para que o iniciante não desanime [...] e
possa buscar os instrumentos e apoios necessários” (ANDRÉ, 2012, p.116). O site construído pelos
estudantes pode ser assim um espaço formativo de estratégias e dicas a ajudar aqueles que estão
começando a carreira.
Logo na primeira página do website são oferecidas algumas sugestões sobre “o que é preciso
saber?” e “quais fontes de informação buscar?” referentes ao contexto escolar e aos estudantes.
Sobre o contexto escolar procuramos apresentar as fontes de informações relacionadas à
comunidade escolar e às características da escola, reuniões de pais, indicações de referenciais e
documentações necessárias ao desenvolvimento do plano escolar. Quanto aos estudantes também
são indicadas fontes de informações sobre os alunos, como portfólios, prontuários e atas de
Conselhos. Tratam-se de aspectos que a priori parecem bastante simples, porém nem sempre claros
no início da docência, portanto indicações de fontes como essas podem auxiliar ao professor no
processo de descoberta docente, tornando possível a superação do “choque de realidade” com mais
facilidade. Tal choque, para Huberman (2000), pode ocorrer na fase de sobrevivência e referir-se a
um período em que os problemas podem ser maiores, principalmente nos casos em que há
dificuldades de relacionamento, dúvidas sobre conteúdos, frágil preparo profissional, dentre outros.
Os estudantes ainda apresentaram no site indicações de vários filmes que retratam a
docência (“Nenhum a menos”; “A sociedade dos poetas mortos”; “Pro dia nascer feliz”; “Entre os
muros da escola”, dentre outros), artigos de pesquisas científicas que analisam o início da carreira
docente e o processo de desenvolvimento profissional dos professores e, por fim, há sugestões de
ferramentas tecnológicas para o uso educacional com as suas respectivas descrições (Canva; Menti;
Pixton; dentre outros).
Percebemos assim que houve um processo denso de seleção dos elementos para
compor o site e, entendemos que tal processo de construção coletiva contribui para
que houvesse um processo de reflexão sobre a prática docente. A inclusão e seleção de
itens se deu a partir de estudos sobre a realidade da escola, entrevistas como
professores dentre outros. Tal como nos indica, Gatti (et.all 2019), é consenso que há
uma necessidade de buscar "inserir o professor no contexto da prática, prática essa que
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não se restringe ao fazer, e, sim, que se constitui numa atividade de reflexão apoiada
na teoria” (GATTI et al, 2019, p.187).
Entendemos que os elementos presentes no site não abrangem a totalidade dos
assuntos que poderiam ser tratados para auxiliar o professor no início da carreira mas
ele apresenta potencial para que possa ser uma ferramenta propositiva aos docentes,
com importantes subsídios para a reflexão sobre o desenvolvimentos profissional, para
a compreensão do início da docência e fonte de informação para a superação das
possíveis dificuldades. Pode, portanto, fornecer subsídios para que o futuro docente
possa ter uma trilha, um local de apoio para que o início de sua docência relacionado à
fase de descoberta, contribuindo para que o mesmo sobreviva com sucesso, à fase
inicial da docência (HUBERMAN, 2000)

Cabe salientar que o site poderá ser alimentado pelas próximas turmas que fizerem a
disciplina configurando assim um espaço constantemente atualizado e com diversos caminhos para
as diferentes demandas dos profissionais e dos estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como proposta discutir uma experiência formativa promovida em
uma disciplina eletiva da UFSCar, na qual os estudantes de Pedagogia construíram um site com o
propósito de oferecer maiores orientações para o planejamento do trabalho de professores
iniciantes. Salienta-se que o desenvolvimento dessa atividade final da disciplina foi resultado de
estudos e discussões sobre o processo de inserção na carreira docente, etapa importante para vida
profissional do professor e conhecida por suas intensas experiências, aprendizagens e desafios.
Ressalta-se ainda que a elaboração do site foi possível com a participação colaborativa entre
estudantes, pós-graduandas e docentes responsáveis.
Essa experiência foi selecionada como foco de análise deste artigo, pois provoca questões
interessantes para refletir o papel da formação inicial na aproximação do futuro professor à
realidade de trabalho, no questionamento de crenças, idealizações e projeções de futuros
professores à carreira, no oferecimento de subsídios teóricos articulados à prática pedagógica, na
utilização de ferramentas tecnológicas para uso educacional.
Sabe-se que apesar da experiência por si só não garantir aos professores boas práticas, ela
tem um papel importante na aprendizagem profissional, já que docentes também aprendem sobre o
ofício no próprio ato de ensinar. É provável assim que professores experientes detenham mais
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conhecimentos que iniciantes e isso lhes auxiliam a lidar com as demandas do ensino de uma
maneira mais automatizada. Entretanto, por ainda não estarem inseridos na escola e considerando
que o estágio é uma prática pontual, se reconhece a necessidade da formação inicial buscar outros
mecanismos que também favoreçam uma maior aproximação dos licenciandos à situações da
prática pedagógica, ao contexto escolar, à realidade do trabalho docente.
Na disciplina, isso foi abordado, inicialmente, por meio da análise de casos de ensino, a qual
provocou reflexões aos futuros professores sobre o desenvolvimento profissional docente,
principalmente no que diz respeito ao início da carreira - as peculiaridades dessa etapa, dificuldades
e desafios frequentemente enfrentados, conhecimentos e competências necessários ao professor.
Essas reflexões contribuíram para o desenvolvimento de um material que pudesse servir de consulta
para as próprias alunas, como também para outros professores: o site “Início da Docência: Algumas
Trilhas para Boas Práticas”. Portanto, a necessidade de materializar e sistematizar as ideias, surge
como uma importante ferramenta de planejamento do desenvolvimento profissional futuro dos
estudantes e de construção coletiva de um material possível de ser usado no início da docência.
Consideramos ainda que ao mesmo tempo que os estudantes construíram um ambiente
coletivo de reflexão sobre questões que envolvem a docência, essa atividade também lhes
proporcionou a projetação de sua inserção na carreira, elencando ferramentas que podem servir
como auxílio nos primeiros passos na docência.
Concebemos, assim, que o processo que relatamos possa ter auxiliado os futuros professores
a sair do campo da idealização sobre o trabalho docente. Esperamos também, tal como nos convida
o título deste trabalho, que outras ações disruptivas na formação inicial possam se desdobrar a partir
das reflexões feitas neste texto.
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Resumo
A aprendizagem da docência refere-se a um processo contínuo, complexo, inicia-se antes mesmo da
formação inicial e, por ser contínuo, evidencia diferentes etapas na constituição do seu
desenvolvimento profissional. Destacamos que o início da docência pode ser permeado por
imprevistos e situações inéditas, demandando do professor um conjunto de conhecimentos,
competências e habilidades específicas. A formação inicial tem um papel fundamental na aproximação
do futuro professor à realidade de trabalho, no questionamento de crenças, idealizações e projeções de
futuros professores à carreira, no oferecimento de subsídios teóricos articulados à prática pedagógica e
na utilização de ferramentas tecnológicas para uso educacional. Nesse sentido, o presente artigo
propõe-se a discutir sobre uma experiência formativa promovida em uma disciplina eletiva da UFSCar,
na qual os estudantes tiveram a oportunidade de construírem conhecimentos sobre o desenvolvimento
profissional docente, principalmente no que diz respeito ao início da carreira. As discussões ocorreram
de maneira híbrida, visto que foram desenvolvidas atividades presenciais e virtuais, por meio de estudos
de caso, planejamentos, análise de contexto escolar, entre outros aspectos relacionados ao processo de
inserção na carreira docente. As discussões desenvolvidas culminaram no desenvolvimento de um site
para a promoção de um espaço formativo de estratégias e dicas àqueles que estão começando a carreira,
com o propósito de oferecer maiores orientações para o planejamento do trabalho de professores
iniciantes. A construção coletiva do site “Início da Docência - Algumas Trilhas para Boas Práticas”
demonstrou ser um interessante elemento formativo mediado pela tecnologia, tanto pelo elemento
coletivo, como por sua função de aproximar estudantes da prática escolar. Concebemos, que tal
trabalho possa ter auxiliado aos futuros professores a sair do campo da idealização sobre o trabalho
docente e esperamos que outras ações disruptivas na formação inicial possam se desdobrar a partir das
reflexões feitas neste texto.
Palavras-chave: Formação inicial; Início da docência; Desenvolvimento profissional docente.
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O PNAIC E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: PERCEPÇÕES DAS ORIENTADORAS
DE ESTUDO
Lenise Teixeira de Sousa – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
Estudos apontam que a formação continuada de professores, nas últimas décadas, tem sido
alvo de pesquisas e debates, tanto no Brasil como em outros países, por alguns fatores: i) pressões
do mundo do trabalho; ii) constatação do precário desempenho escolar de grande par cela da
população pelos sistemas governamentais; iii) por ser concebida como solução para os problemas
educacionais; iv) por ser questionada pela sua descontextualização e fragmentação. Com isso, a
formação contínua passou a integrar a maioria das reformas educativas, como condição para a
melhoria da qualidade do ensino. (GATTI, 2008).
O governo federal vem investindo em várias medidas educacionais com o objetivo de
contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. Em 2004, criou a Rede Nacional
de Formação Continuada de Professores da Educação Básica e implementou vários cursos de
formação continuada. Os mais recentes – o Pró-Letramento e o PNAIC. Além disso, o PNE 20142024 (BRASIL, 2014) visa em sua meta 16, garantir a formação continuada a todos os profissionais
da educação básica em sua área de atuação, considerando as necessidades e as demandas da
educação.
Rolkouski (2013), em seu estudo, considerou o PNAIC uma política pública complexa e
inteligente, e que foi “provavelmente o maior programa de formação continuada do Brasil e pela
dimensão do Brasil, um dos maiores do mundo, senão o maior” (ROLKOUSKI, 2013, p. 11). Além
disso, ressalta que o PNAIC foi uma política robusta do ponto de vista do investimento, uma vez
que, todos os atores receberam bolsa.
A escolha do PNAIC para a pesquisa se justifica por ter sido um programa recente e central
na política educacional abarcando todos os municípios brasileiros, envolve uma grande
complexidade de atores (Ministério da Educação/MEC, Instituição de Ensino Superior/ IES,
Coordenadores locais nos municípios, Professores Formadores (PF), Orientadores de Estudos (OEs)
e Professores Alfabetizadores (PAs)) – e foi implementado através de um pacto entre o governo
federal, estados, municípios e universidades públicas, o que aumenta a complexidade da
implementação.
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Nesse sentido, o estudo sobre essa política é relevante, pela sua abrangência e pela
possibilidade de contribuir nas discussões e encaminhamentos para a efetivação de uma nova
configuração das políticas educacionais, com olhar diferenciado para a alfabetização, para a escola
e para os professores na perspectiva do seu desenvolvimento profissional.
O ESTUDO
A proposição deste estudo parte dos resultados parciais da pesquisa de doutorado intitulada
O PNAIC no contexto de dois municípios de Minas Gerais: Quais os sentidos da formação para o
desenvolvimento profissional dos professores-alfabetizadores? O presente artigo propõe
compreender quais as concepções de formação continuada e o desenvolvimento profissional
docente na perspectiva dos Orientadores de Estudos (OEs) e como elas implicam e/ou repercutem
nas trajetórias construídas, impulsionando suas atividades e consolidando seus percursos
formativos. Desse modo, apresentamos os resultados dos 22 questionários e de 9 entrevistas
semiestruturadas com um grupo de OEs que atuaram no PNAIC no município de Juiz de Fora/MG.
A pesquisa configurou-se em um estudo qualitativo e quantitativo. Os questionários foram
disponibilizados por e-mail ou WhatsApp e os dados foram armazenados no Google-drive.
Mantivemos os nomes no anonimato e, para identificar as falas das participantes, utilizamos sigla
seguida de número, como exemplos: OE01, OE02.
O artigo está divido em três partes: 1) O Perfil das PAs e OEs; 2) O PNAIC na perspectiva
das Orientadoras de Estudo, 3) A relação do PNAIC e o desenvolvimento profissional docente. Por
fim, como fechamento, apresentamos algumas reflexões finais a partir dos resultados visando
compreender como os processos de formação continuada como o PNAIC podem propiciar um
efetivo desenvolvimento profissional dos OEs.
O PERFIL DOS OES
Traçar o perfil a partir das questões fechadas em relação a: sexo, idade, curso da graduação,
curso de maior titulação, tempo de exercício na educação, tempo de exercício nos anos iniciais,
função que exerce atualmente, formação ocupacional, entre outras foi importante para pensar se
suas trajetórias, profissionais e de formação, influenciaram para atuarem como OEs no âmbito do
Pacto.
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Todos os respondentes são mulheres. Em relação à idade os resultados indicam que 87%
das OEs estão com a idade acima de 41 anos e que mais de 50% do grupo de 22 OEs, tem mais de
16 de atuação na educação. Sobre o tempo de exercício na educação, 81,8% tem mais de dezesseis
anos de experiência na área de educação. Desse total, cinco professoras têm mais de 25 anos de
experiência (22,7%). Todas as OEs são efetivas na Rede Municipal, com mais de 16 anos de
experiência nos anos iniciais do Ensino Fundamental (63,5%).
Assim como o PNAIC, os pesquisadores, como Altet et al. (2003) e Mizukami (2006)
consideram que o formador precisa ser qualificado, ter experiência como professor dos anos iniciais
e comprometido com os processos de ensino e aprendizagem. Os autores defendem que essas são
condições para se afastar a ideia do saber acadêmico como soberano em relação ao saber da prática,
estabelecendo uma relação próxima e horizontal entre eles. Diante disso, o PNAIC valorizou os
professores dos anos iniciais para compor a sua rede de formadores.
Ao perguntar: Como foi o seu ingresso no PNAIC como Orientadora de Estudos? Cinquenta
por cento respondeu que foi através de convite da Secretaria de Educação e os outros 50% por
escolha profissional.
Em relação à formação, do grupo de 22 OEs, (68,2%) cursaram Pedagogia. O curso de
Normal Superior foi realizado por 13,6% das respondentes. Os demais cursos são distribuídos em
menor escala (4,5%): Ciências Sociais, Letras e Gestão em Educação. Em relação à maior titulação,
a grande maioria das respondentes tem Especialização (59,1%), seguido de Mestrado (36,4%) e
Doutorado (4,5%). Os cursos de especialização são bem diversificados, com ênfase em
Psicopedagogia.
Os resultados evidenciam que essas profissionais têm realizado, na grande maioria, cursos
em nível de graduação e pós-graduação em Instituições públicas federais. Vale ressaltar que a
Prefeitura de Juiz de Fora tem um plano de carreira consolidado que valoriza a formação. Além da
busca de novos conhecimentos e melhoria das práticas, o acesso do salário pode ser outro fator
incentivador para que os professores busquem a formação continuada no âmbito de stricto e lato
sensu. Sobre a situação ocupacional, todas as OEs são efetivas.
Percebemos, ao desenvolver as análises dos questionários e entrevistas, que as OEs, mesmo
estando em diferentes fases do ciclo profissional, desde as mais novas na profissão (menos de 10
anos) quanto as mais experientes, todas estão em busca de formação ao longo da carreira. A
pesquisa aponta que as OEs buscam a formação continuada como possiblidade de ampliar os
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conhecimentos, para ressignificar a prática ou até mesmo para se manter no mercado de trabalho e,
possibilitando assim, o desenvolvimento profissional e institucional.
AS OES E O PNAIC
Em relação ao ingresso das OEs no PNAIC, a pesquisa apontou que para a participação
elas participaram de uma seleção, via edital (prova de títulos e entrevistas), além de atender aos
critérios do PNAIC: ser efetivo, ter mais de três anos de experiência nos anos iniciais. (BRASIL,
2012). O período que houve maior concentração do mesmo grupo de OEs foi entre 2013 a 2015
com 54,5%. Esses dados nos mostram que houve substituição das OEs no decorrer dos anos da
formação. Elas apontaram que os motivos do afastamento foram a dificuldade conciliar o trabalho
com a atuação no PNAIC.
Ao questionar: Os encontros do PNAIC no Polo UFJF atenderam às suas expectativas?
Obtivemos as respostas: 63,4% das OEs disseram atenderam plenamente e 36,4% disseram que as
expectativas foram parcialmente atendidas. De um modo geral as OES ficaram satisfeitas com a
dinâmica do curso, porém, duas OEs apontaram, nos seus relatos, outra direção:
Alguns encontros foram corridos e sem tempo para discussão. (OE7)
O tempo não foi adequado para a quantidade de conteúdo.(OE20)

Os excertos indicam que precisaria um tempo maior de formação para o aprofundamento de
alguns temas e para a troca de experiências.
Em relação aos aspectos facilitadores do PNAIC, obtivemos os resultados: os conteúdos
estudados favorecem a prática (100%); a formação proporcionou troca de experiência (86,4%), o
material de estudo foi apontado por (77,3%) e a organização dos encontros por (63,8%).

Já os

aspectos dificultadores dos encontros e da formação no PNAIC no Polo UFJF, as OEs apontaram:
conciliar trabalho com estudo (40,9%); incerteza quanto ao recebimento das bolsas (27,6%); pouco
espaço para troca (18,2%) e 27,6% disseram que não encontraram dificuldades.
A seguir, apresentamos as percepções das OEs sobre a implementação do PNAIC e de que
forma o PNAIC contribuiu (ou não) para o desenvolvimento profissional desses sujeitos.
O PNAIC.-. formação e o Desenvolvimento profissional docente
Qual a contribuição do PNAIC para a sua formação? As OEs consideram que o PNAIC
contribuiu plenamente (90,9%) e 9,1% percebem que o PNAIC contribuiu parcialmente para a sua
formação. De um modo sintetizado anunciamos as concepções de formação continuada que Nóvoa
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(1992, 2014) e Lima (2003) entendem como trabalho reflexivo, e que se relaciona ao processo
crítico, articulada à competência, visa à aquisição de novos saberes e autonomia docente.
A relação do PNAIC com o desenvolvimento profissional, 99,9% apontou que a formação do
PNAIC contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Reconhecem que a falta de apoio do
gestor (27,3%) e formação que não promova o crescimento profissional (9,1%) são aspectos que
inibem a formação profissional.
García (2009), Imbernón (2009), Formosinho (2009) e Day (2001), pensam a formação de
uma forma mais ampla, pressupõe a formação integral, reflexão, é um processo de formação
individual e coletivo, contexto de trabalho com a perspectiva da melhoria da prática docente e da
aprendizagem dos professores e alunos.
Na questão: houve alguma forma de acompanhamento do seu trabalho, enquanto OE, nos
momentos de formação - via SE e/ou Coordenador local? 54,5% das OEs disseram que o
acompanhamento foi parcial e, 40,9% disseram que receberam acompanhamento de forma plena.
De um modo geral, 95% das OEs consideram importante o acompanhamento da prática docente
como possibilidade de troca de experiências, auxílio no trabalho em busca de melhores resultados.
Os excertos a seguir apontaram as percepções das OEs em relação ao acompanhamento das
suas práticas e das práticas dos professores alfabetizadores.
O acompanhamento é importante porque encontramos pessoas para nos auxiliar e até
tirar alguma dúvida em nosso trabalho. Dá mais segurança. (OE2)
A partir do acompanhamento podemos refletir junto com outra pessoa e buscar
maneiras de aprimorar a formação continuada. (OE4)
É uma forma de manter troca de experiências, auxílios e organização do trabalho a ser
desempenhado. (OE16)

As OEs ressaltaram que através do acompanhamento tem oportunidade da troca de
experiências, se sentem seguras e oportuniza refletir sobre as práticas na busca de melhores
resultados. Na pesquisa, percebemos que os professores gostam do que fazem, reconhecem as suas
responsabilidades, porém, percebem uma lacuna na gestão pedagógica em relação ao
acompanhamento das práticas, ao trabalho compartilhado, à colaboração e se sentem sozinhos.
Em Formosinho (2009), “O desenvolvimento profissional é um processo mais
vivencial e integrador do que a formação contínua. Não é um processo puramente
individual, mas um processo em contexto”. (FORMOSINHO, 2009, p. 226)
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Sobre a questão: Na sua opinião, como você percebe a (s) política (s) de formação
continuada para a alfabetização, em especial o PNAIC, em relação ao Desenvolvimento
Profissional? Os excertos a seguir expressam as percepções das OEs:
A troca de experiências e a prática reflexiva foram marcantes nos relatos das OEs.
Importantíssima, pois o professor precisa ter estes momentos de formação e troca de
experiências. (OE9)
A formação continuada, em especial o PNAIC, favoreceu muito o nosso
desenvolvimento profissional, pois, fomos levados a refletir sobre nosso papel na
educação, sobre a nossa prática, possibilitando diversos questionamentos e mudanças
(OE16).

Sobre esses relatos, corroboramos com Nóvoa (2014). O autor aponta para a necessidade de
construir lógicas de formação que valorizem a experiência, a sistematização dos saberes próprios, a
capacidade para transformar a experiência em conhecimento e de um saber profissional de
referência e ressalta a necessidade de sistematização dos saberes próprios integrados com as
dimensões do cotidiano da profissão docente. Tardif (2014); Placco e Sousa (2006); Freire (1996);
García (2009) e Silva (2009) apontam a formação continuada que favorece a troca de experiências e
o diálogo como forma de construção de saberes.
As OEs apontam na direção da Universidade ser parceira das escolas públicas para ampliar
os conhecimentos e a troca, adotando uma postura colaborativa.
Considero dever das Universidades promover formações entre os professores das
redes públicas sobre o que existe de mais recente e inovador dentre as pesquisas
realizadas. (OE13)
Percebo o PNAIC como um contributo valioso para o meu desenvolvimento
profissional, pois oportunizou apropriação de novos conhecimentos, troca de
experiências e reforçou conhecimentos e práticas didático-pedagógicas já adquiridas
anteriormente como procedimentos adequados e recomendados para o trabalho com o
processo de alfabetização. (OE3)

De acordo com Nóvoa (1992), de certo modo, há uma certa concordância quanto à
importância deste conhecimento advindo dos professores, mas há também uma resistência na sua
formalização e conceptualização. Na medida em que a universidade reconheça os saberes,
competências, habilidades, técnicas, vivências e experiências estarão dando o passo inicial para a
mudança na formação e valorização do magistério.
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Estudiosos como Nóvoa (1992, 2014), Sarti (2012) e Gatti (2008) apontam para os efeitos
formativos oferecidos pelas universidades e alertam que a universidade precisa revisar seu modelo
academicista de formação (voltado para teoria) e atuar na reflexão sobre a prática.
Como você percebe as orientações metodológicas do curso em relação à prática
alfabetizadora docente? As OEs apontaram (50%) que a metodologia do PNAIC é totalmente
aplicada e 36,4% consideram que foram parcialmente aplicadas. A entrevista aponta que o PNAIC
não alcançou da mesma forma todos os professores.
A relação teoria e a prática foi marcante para o processo de formação
Uma das grandes "inovações" do PNAIC , enquanto formação continuada, foi levar
para a sala de aula aquilo que se discutia e se pensava na formação das PA's. A prática
discutida, refletida e aprimorada pelo grupo, era levada à sala de aula, para aqueles
que eram, de fato, o público alvo de toda a formação: o aluno e seu processo de
aprender. Para mim, esta ação de "colocar em prática" com as crianças aquilo que se
discutia na formação, foi fator de efetivação dos processos, tanto de ensinar (mudança
da e na prática), quanto do aprender (mais lúdico, mais refletido, mais
construído).(OE13)

A pesquisa apontou que o PNAIC possibilitou mudanças das práticas
Minha prática foi totalmente reformulada. Aplico com meus alunos todos os
conhecimentos adquiridos e vejo resultados. (OE15)
Minha prática pedagógica melhorou, pois se antes eu já buscava estudar e melhorar, a
partir do curso, esta busca foi alimentada. Apreendi o valor da literatura como meio de
despertar o interesse das crianças.
Trouxe instrumentalização para práticas de alfabetização e letramento a partir do,
excelentes trocas e parcerias aconteceram nos municípios. (OE17)

Para Freire (1996) é necessário haver a consciência de que a busca e a construção do
conhecimento são um processo. Portanto, para ele, “a inconclusão é própria da experiência vital” (p.
50). Lima (2003) também concebe a formação docente como um processo inacabado que ultrapassa
a ideia de capacitação em serviço de forma a contribuir para o desenvolvimento profissional
docente.
Sobre as práticas inovadoras 90% das OEs apontaram a Leitura deleite e 80% apontou o
ditado conceitual
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Percebo que o PNAIC trouxe novos conhecimentos como o ditado conceitual e
reforçou conhecimentos e práticas didático-pedagógicas como o trabalho com nomes
próprios para iniciar a alfabetização e atividades de consciência fonológica como
procedimentos adequados e recomendados para trabalhar com as crianças. (OE3)
Momento de reavaliar a prática, inovando, buscando ações significativas na
aprendizagem. (OE7)

Os excertos apontam que toda mudança requer um (re) conhecimento, pois, segundo Tardif
(2014, p. 94), “é preciso entre outras coisas, conhecer a nova equipe da escola, conhecer os alunos e
pais, conhecer as expectativas de uma nova direção, conhecer o funcionamento e o regulamento da
escola, etc”.
Segundo Imbernón (2009), os estudos confirmam a necessidade de requisitos organizativos
para que a FC possa ter bons resultados, entre outras questões, o autor aponta o fato de “que a
formação permanente mais adequada seja acompanhada pelo apoio necessário durante o tempo que
for preciso, contribui para que novas formas de atuação educativa se incorporem à prática”.
(IMBERNÓN, 2009, p. 30). Isto quer dizer que as mudanças no sistema afetam os demais, nesse
aspecto, a formação docente influencia e recebe a influência do contexto no qual está inserida e esta
influência condiciona os resultados que possam ser obtidos.
Em relação à questão: Qual a relevância do PNAIC para a aprendizagem dos alunos?
Todas consideram o PNAIC relevante para a aprendizagem dos alunos. A aprendizagem dos
alunos foi ressaltada na perspectiva de maior participação dos alunos no processo de aprendizagem,
a leitura deleite como possibilidade de ampliar o prazer pelo ato de ler, de forma sistemática. Ao
indagar: o PNAIC contribuiu para a aprendizagem dos alunos? Disseram sim (86,4%) e não
(13,6%). As falas apontam:
Acredito que houve um ganho significativo na aprendizagem dos alunos e também por
parte dos professores envolvidos na formação. (OE14)
Proporciona aprendizagem pautada na infância e os saberes das faixas etárias
adequadas. (OE8)
Oportunidade de proporcionar para os alunos espaço de sujeitos protagonistas de seu
conhecimento. (OE9)
Na minha opinião um avanço percebido pós PACTO foi a leitura deleite. Os livros que
antes ficavam guardados, agora circulam mais nas mãos das crianças, que tem mais
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oportunidade de ler ou ouvir histórias lidas pelas professoras por puro deleite ou
fruição. (OE10)

O PNAIC defende que a alfabetização é um processo em que as crianças aprendem a ler, a
escrever, a falar e a escutar mas a apropriação se dá por meio da
sistematização da leitura, da escrita, da fala, da escuta, de conhecimentos relevantes
para a vida, em uma perspectiva de ampliação cultural e de ação sobre o mundo.
Desse modo, as análises dos materiais de formação do PNAIC, há a defesa de que as
atividades de produção de textos, da leitura precisam estar inseridas em situações em
que os alunos tenham destinatários e finalidades significativos para as crianças.
(LEAL, 2013, 37)
Os objetivos dos cursos são formar professores, contribuindo para que possam “[...]
aprofundar a compreensão sobre o currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental
[...]” (BRASIL, 2012, p. 31)

O excerto a seguir aponta que nem todos os alunos alcançaram os resultados esperados.
Sinto que avançamos muito pouco. Por estar atuando na escola entre 2015 a 2017,
apesar das orientações do gestor, os professores aplicavam muito pouco os
conhecimentos adquiridos no PNAIC. Muitas crianças terminam o ano letivo sem
saber ler, escrever e principalmente, sem os conceitos básicos da matemática. (OE19)

Esse dado aponta a necessidade de resgatar o PNAIC no contexto escolar para que as
práticas não fiquem esquecidas e para que haja, de fato, a sistematização do conhecimento.
Algumas OEs apontaram a falta de continuidade da política no contexto escolar e
ressaltam a necessidade do resgate das práticas nas salas de aula.
Na minha escola os professores efetivos não fizeram a formação. Em relação aos
contratados fica difícil fazer esse acompanhamento devido a rotatividade. (OE15)
Muitas vezes não há sequência do trabalho com a turma ou na mesma escola,
comprometendo a aplicação da proposta do programa. O professor está sempre
recomeçando. (OE21)

Esses excertos foram reforçados por outras OEs que mencionam a descontinuidade e
instabilidade dos programas governamentais. Consideram que as políticas de formação e outras
voltadas para a Educação são políticas de governo e não de Estado. É preciso fortalecer essas
políticas para que sejam contínuas, sem interrupções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa aponta que uma formação (inicial ou continuada) promove o desenvolvimento
profissional quando possibilita a troca de experiências, amplia os conhecimentos e favorece para a
melhora das práticas pedagógicas visando a aprendizagem dos alunos e avanços nos resultados.
Percebemos a importância dada, através dos relatos das OEs, a contribuição do PNAIC com o
material da formação. As OEs consideram a relevância de pertenceram à mesma rede de ensino que
as professoras-alfabetizadoras, o que proporciona maior conhecimento da realidade e integração
entre os pares.
Nesse sentido, o desenvolvimento profissional se preocupa com os processos (levantamento
das necessidades), os conteúdos aprendidos, a relevância para as práticas e o impacto na
aprendizagem dos alunos e desenvolvimento profissional que envolve diferentes contextos e
fatores. Entendemos que é necessário dar continuidade ao processo de formação ao longo da
carreira docente, por meio da atualização de conhecimentos pela FC em exercício com vista à
melhoria da prática docente e aprendizagem dos alunos.
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Resumo
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi um programa de formação
continuada, implementado pelo Governo Federal e propôs oferecer aos professores de 1º ao 3º anos
do Ensino Fundamental conhecimentos necessários sobre os processos de alfabetização e letramento
para que as crianças no Brasil sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Nesse programa, o papel do
orientador de estudo é aqui discutido com o objetivo de compreender as suas percepções sobre a
aprendizagem docente e suas implicações nos processos formativos com enfoque no desenvolvimento
profissional docente. Este estudo é um recorte da pesquisa de Doutorado/PUC- Rio intitulado – O
PNAIC NO CONTEXTO DE DOIS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS: quais os sentidos da formação
para o desenvolvimento profissional dos professores alfabetizadores? Este estudo pautou-se na pesquisa qualitativa
e quantitativa. Para obtenção dos dados recorremos aos documentos relacionados ao programa de
formação PNAIC; a revisão de literatura sobre formação continuada com ênfase no desenvolvimento
profissional docente; dados obtidos por meio de questionário e entrevistas semiestruturadas a vinte e
duas Orientadoras de Estudos que que atuaram no PNAIC no Polo de Juiz de Fora, MG entre 2013 a
2015. Além disso, recorremos aos documentos oficiais do PNAIC e referenciais de autores que
estudam a formação continuada e desenvolvimento profissional docente: (Gatti, Tardif, Nóvoa,
Formosinho, Imbernón, García). Os resultados apontam que o PNAIC contribuiu para o
desenvolvimento profissional dos professores-alfabetizadores: possibilitou a reflexão sobre prática; a
troca de experiências; o material como fonte de estudo e pesquisa. Ressaltamos a necessidade de
acompanhamento e continuidade da formação no contexto escolar como resgate dos conhecimentos e
vivências no PNAIC.
Palavras-chave: PNAIC; Orientadores de Estudos; Formação Continuada; Desenvolvimento
Profissional Docente.
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Resumo
Este painel tem como objetivo discutir a formação de professores/as, o desenvolvimento profissional,
a profissão e a prática docente a partir do resultado de uma pesquisa bibliográfica e duas de campo.
Quanto a pesquisa bibliográfica, esta foi fundamentada em autores como Imbernón (2011), Marcelo
Garcia (1999, 2009); Day (2001), Ludke (1996), André (1996), Mizukami (1996) objetivando assegurar
um diálogo entre a formação continuada e o desenvolvimento profissional docente. No que concerne a
pesquisa de campo, a primeira objetivou compreender algumas lacunas identificadas na formação e na
carreira profissional docente de professores/as da Educação básica, a segunda buscou compreender as
relações existentes, entre aplicação de conteúdos gramaticais e o contexto formativo desses/as
professores/as. Os resultados das pesquisas sugerem uma maior atenção para o/a professor/a na sua
formação, no seu desenvolvimento profissional, na sua prática e saberes docentes. Sabemos que, o/a
docente é peça fundamental que compõe a educação e carece de investimento e acompanhamento do
seu desenvolvimento profissional. O cenário da precariedade ainda presente em algumas escolas
brasileiras descaracteriza a profissão docente, gerando desmotivações, traumas, doenças e causando, em
alguns casos, abandono a profissão docente. É preciso assegurar condições para a implementação de
políticas públicas específicas às etapas da carreira profissional docente, pois assim viabilizará a
construção de um novo modelo de formação e implicará na qualidade do trabalho e de vida do/a
professor/a. Essa tarefa exige o envolvimento das esferas sociais, políticas, econômicas e educativas nas
questões que abarcam o/a professor/a, bem como o seu campo de atuação e formação docente.
Palavras-chave: Carreira Docente; Formação; Desenvolvimento Profissional; Prática docente.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA:
POSSÍVEIS DIÁLOGOS
Lilian Moreira Cruz – UESC/UFBA

INTRODUÇÃO
O Desenvolvimento Profissional e a formação Docente se configuram como dois
campos necessários e atuais para serem analisados. Neste artigo, discutiremos os
possíveis diálogos entre eles. É necessário analisar o Desenvolvimento Profissional
Docente – DPD e sua relação com a formação continuada. Entretanto, é importante
esclarecer que a formação é um caminho que favorece o DPD, mas não é o único, pois
o DPD envolve o/a professor/a em vários aspectos, sendo o ambiente de trabalho, as
relações que estabelecem nele com os/as colegas e alunos/as, o incentivo profissional,
o contexto político/social que está inserido, carreira docente, salário, entre outros
(MARCELO GARCIA, 1999; 2009; IMBERNÓN, 2011; DAY, 2001).

Nesse ínterim, a formação deve se comprometer em obter um profissional que seja capaz de
trabalhar no coletivo, ser agente de mudança, saber o que deve fazer, e especialmente, como e
porque deve fazer, mas para isso é preciso romper com a formação baseada exclusivamente nas
competências técnicas (IMBERNÓN, 2011). É na formação continuada que o/a docente terá a
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oportunidade de se dotar de conhecimentos, habilidades e atitudes para se desenvolver
profissionalmente e se tornar um/a profissional reflexivo da sua prática docente e ir, em busca da
mudança, para além dos muros da escola (TARDIF, 2002; IMBERNÓN, 2011), ou seja, um
profissional capaz de analisar a realidade social da escola que está inserido/a, os problemas sociais
que a afetam e ser agente de transformação.
É mister assinalar que ser professor/a no contexto educacional do século XXI requer
autonomia, criatividade, postura inovadora para contornar as “estradas” dos dilemas
profissionais que tornam difíceis as tomadas de decisões na busca de caminhos
possíveis de enfrentamento, que façam da escola um espaço emancipatório e não
opressor. A formação continuada é um dos caminhos possíveis para que o/a
professor/a tenha a oportunidade de refletir sobre o seu desenvolvimento profissional,
compreender e intervir na realidade de maneira crítica e reflexiva. Entretanto, a
formação continuada deve estar alicerçada nas vivências do/a professor/a na sala de
aula e nas relações com a equipe escolar (MARCELO GARCIA, 1999; DAY, 2001).

O cenário educacional contemporâneo exige do/a professor/a competências profissionais
para acompanhar as mudanças que a sociedade vem sofrendo nas últimas décadas, como por
exemplo, competências para trabalhar com a diversidade, a tecnologia, as novas descobertas
científicas, bem como ter autonomia profissional na gestão da sala de aula, no planejamento
coletivo das ações educativas, refletir cotidianamente a sua prática pedagógica, buscar formação
constante, assim por diante (IMBERNÓN, 2011). Essa educação também exige o abandono de
velhas práticas e adoção de novas metodologias que coloque professor/a e aluno/a ativos/as no
processo de construção do conhecimento e para isso é preciso rejeitar um ensino meramente técnico
que coloca o conhecimento como pronto e acabado.
Assim, realizamos uma pesquisa qualitativa, exploratória, de cunho bibliográfico, buscando
levantar possíveis diálogos entre alguns autores que tomam o DPD como objeto de estudos em seus
textos. A intenção foi de aprofundar sobre o tema, privilegiando textos de autores como Imbernón
(2011), Marcelo Garcia (1999, 2009); Day (2001), Ludke (1996), André (1996) e Mizukami (1996).
A partir de então, já conhecendo as ideias dos autores, procuramos sintetizá-las.
LIMITES E POSSIBILIDADES NOS DIÁLOGOS ENTRE DPD E A FORMAÇÃO
CONTINUADA
Imbernón (2011), no seu livro intitulado “Formação docente e profissional: forma-se para a
mudança e a incerteza no texto”, enfatiza que a formação é elemento essencial, mas não único, do
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desenvolvimento profissional do professor. Assim sendo, há necessidade de romper com a visão
simplista que a formação é o único caminho para o DPD. Quando se cai nessa ideia de formação,
sinônimo de DPD, retiramos a responsabilidade de outros aspectos que podem favorecer ou não o/a
professor/a ao longo da sua carreira. Sobre isso, o autor lista alguns fatores: “o salário, a demanda
do mercado de trabalho, o clima de trabalho das escolas em que é exercida, a promoção da
profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira docente, etc., e é claro, pela formação permanente
que essa pessoa realiza ao longo de sua na vida profissional” (IMBERNÓN, 2011, p. 46). Dessa
forma, podemos ver que o DPD é um processo que envolve vários aspectos que possibilitam ou
limitam o desenvolvimento do/a professor/a.
Diante do exposto, entendemos que não basta apenas melhorar a formação, mas todos os
aspectos citados pelo autor. Um exemplo clássico disso é o fato de não bastar apenas que o/a
professor/a receba uma excelente formação, se em sua atuação profissional não lhe for dada as
condições favoráveis para o desenvolvimento do seu trabalho. É preciso um investimento em todas
as dimensões que envolvem a profissão docente.
Para Imbernón (2011), a formação passa a ser uma grande ferramenta contributiva para o
DPD à medida que melhora as aprendizagens profissionais do/da professor/a e provocam impactos
positivos no seu campo de atuação, o que sugere uma formação capaz de se adequar as necessidades
profissionais para atuar numa sociedade em constante evolução.
O referido autor destaca cinco eixos que ocorrem a formação permanente. O primeiro
consiste na reflexão prático-teórica sobre a própria prática educativa. O segundo, a troca de
experiência entre os/as docentes. O terceiro, a união da formação a um projeto de trabalho. O
quarto, a formação como estímulo crítico para romper com práticas segregadoras. Quinto e último,
o desenvolvimento profissional da instituição que o/a docente está ligado/a, pautado num trabalho
coletivo. Quando a instituição educativa cresce o/a professor/a se desenvolve.
Ainda para o autor, a formação permanente é lugar de descoberta, organização,
fundamentação, revisão e construção teórica. É espaço de crescimento individual e coletivo.
Imbernón (2011) nos chama a atenção para pensar que a formação centrada apenas na sua função
docente, corrobora para construção de um profissional que ensina de forma isolada e quando foca
na sala de aula, contribui para um/uma professor/a tecnicista, orientado/a para executar métodos e
técnicas de ensino. Entretanto, se a formação se baseia num/a profissional crítico-reflexivo/a, este/a
será orientado/a a processar as informações, analisá-las de forma crítica e ser capaz de intervir na
realidade.
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A formação continuada possibilita a reflexão constante sobre a prática pedagógica, o
aperfeiçoamento dos conhecimentos, o aumento com o comprometimento do ensino ofertado,
favorece o crescimento pessoal e profissional, contribui para o desenvolvimento da escola, e em
especial, para o desenvolvimento individual dos/as alunos/as. Conforme Passos et. al. (2006,
p.195), a formação docente é compreendida “como um processo pessoal, permanente, contínuo e
inconcluso que envolve múltiplas etapas e instâncias formativas”.
Marcelo Garcia (1999) destaca que a formação continuada de professores/as é mais do que
uma mera “reciclagem”, uma vez que coloca o/a professor/a como sujeito fundamental da escola e
por isso assume que o conceito de desenvolvimento apresenta uma ideia de continuidade/evolução,
que no entendimento do autor já supera a simples justaposição entre a formação inicial e
continuada. Assim:
O conceito de “desenvolvimento profissional dos professores” pressupõe [...] uma
abordagem na formação de professores que valorize o seu caráter contextual,
organizacional e orientado para a mudança. Esta abordagem apresenta uma forma de
implicação e de resolução de problemas escolares a partir de uma perspectiva que
supera o caráter tradicionalmente individualista das atividades de aperfeiçoamento dos
professores (MARCELO GARCIA, 1999, p. 137).

Marcelo Garcia (2009) propõe uma formação continuada como elemento essencial do DPD,
que provoque a reflexão sobre as vivências formativas e profissionais por meio do cotidiano das
escolas. O DPD perpassa toda trajetória do/a professor/a na sua profissão. Já Day (2001, p. 203)
define a formação contínua como “um acontecimento planeado, um conjunto de eventos ou um
programa amplo de aprendizagens”, que ocorrem na escola, em instituições de ensino superior, ou
em outras instituições como museus, dentre outras.
Para Marcelo Garcia (1999, p. 26): A Formação de Professores é a área de
conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da
Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os
professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em
equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o
objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem.

Marcelo Garcia (1999) põe a formação de professores/as como uma área de conhecimento e
investigação que possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento das competências profissionais
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que colaboram para o ensino, o currículo e a escola. O que configura para ele, como processo
sistemático e organizado que ocorre no individual e também no coletivo, por meio das experiências
de cada sujeito que integra o processo de formação docente.
Destarte, a formação não deve ocorrer de forma isolada, ou seja, descontextualizada, mas a
partir de ações coletivas e pautadas na realidade das instituições educativas. Mas para isso,
Imbernón (2011) afirma que a formação centrada nas escolas “supõe manter uma constante
pesquisa colaborativa e obter um consenso para o desenvolvimento da organização, com uma
confrontação e uma tensão que não permitem relaxar ou baixar a guarda ante as condições
socioprofissionais (IMBERNÓN, 2011, p. 22-23). Ou seja, formação essa que é coletiva, no chão
da escola e continuada. Tudo isso implica na construção do/a professor/a como profissional
autônomo que seja capaz de tomar decisões no dia a dia da sala de aula.
Marcelo Garcia (1999) concebe a formação de professores/as como função social que
permite a “transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser”, que ocorrerão numa conexão
com o sistema socioeconômico ou da cultura dominante. Além disso, a formação é uma
possibilidade de desenvolvimento e estruturação da pessoa no campo interno (maturação,
aprendizagens e experiências) e que também produz efeitos positivos no desenvolvimento pessoal.
O autor, aponta que a formação de professores/as vai além de capacitar o/a docente para o
trabalho profissional, mas que o/a prepare para um trabalho colaborativo, pois ele/ela precisa ter
formação que contemple a capacidade de em equipe elaborar e executar projetos curriculares dentro
da escola com os mesmos objetivos – elevar a qualidade do ensino recebido pelos/as alunos/as.
Ainda, o referido autor nos chama atenção para o aspecto axiológico na formação docente,
ele afirma que existe um componente pessoal referente aos valores, finalidades e metas. Contudo,
para ele esse aspecto não se realiza de forma autônoma e isolada. Para explicar isso, o autor utiliza
o conceito de autoformação, heteroformação e interformação do estudioso Maurice Debesse.
Apresenta a autoformação como uma busca pessoal e independente da própria formação; a
heteroformação como uma formação que se organiza e ocorre “a partir de fora” por especialista; e a
interformação como uma formação que ocorre a partir da interlocução de futuros professores/as e
professores/ já na fase de atualização de conhecimentos. “É através da interformação que os sujeitos
– neste caso os professores – podem encontrar contexto de aprendizagem que favoreçam a procura
de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional” (MARCELO GARCIA, 1999, p.22).
Marcelo Garcia (1999) utiliza-se do termo alemão bildung para colocar a formação no
campo da autoconsciência. Para ele, quando um sujeito procura uma formação é
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porque tomou consciência da necessidade de buscar o conhecimento. Assim sendo, o/a
professor/a deve contribuir para o processo da própria formação. Sua história de vida,
seu conhecimento de mundo, seus saberes e suas competências, tudo isso é
fundamental para contribuir na formação docente ofertada em qualquer espaço.

“O

conceito formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global”
(p.21-22).
A formação de professores não deve ser considerada um apêndice indiferenciado da
teoria do currículo ou do ensino da escola. A docência é uma profissão e como
qualquer outra exige competências para atuar, no caso da docência, exige competência
para ensinar (MARCELO GARCIA, 1999). A dimensão da formação docente
compreende: “os professores como profissionais, as escolas onde ensinam, os alunos a
quem ensinam e o conteúdo do ensino” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 24).

Marcelo Garcia (1999) toma como análise quatro fases no aprender a ensinar de Sharoon
Feiman, são elas: fase de pré-treino (experiências geralmente vividas como alunos/as), fase da
formação inicial (etapa que ocorre a formação numa instituição de formação de professores/as), fase
de iniciação (primeiros anos de exercício da docência), fase de formação permanente (etapa que
ocorre o aperfeiçoamento para o seu ensino e que colaborará para o desenvolvimento profissional,
pode ocorrer por meio da própria busca e/ou por instituições de ensino).
Segundo Marcelo Garcia (1999, p. 11), existem três fatores que influenciam a
formação docente: “o impacto da sociedade da informação, o impacto do mundo
científico e a internacionalização da economia”. Diante deste contexto, a formação
aparece como instrumento de acesso à cultura, à informação e ao trabalho. Para o
referido autor, a formação de professores/as é o lugar que possibilita desenvolver os
conhecimentos adquiridos e contribuir para a planificação, desenvolvimento e
avaliação do currículo (Ibid.).

Marcelo Garcia (1999) elencou sete princípios essenciais para a formação de professores,
que passamos a descrevê-los:
O primeiro princípio é concernente a formação como um “contínuo”, ou seja, não se encerra
na formação inicial, mas perpassa todo processo de busca pelo conhecimento durante atuação
profissional docente ao longo da carreira.
O segundo princípio aponta a necessidade de “integrar a formação de professores/as em
processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular” (MARCELO GARCIA, 1999,
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p.27), isso implica pensar a formação a partir das mudanças curriculares e associá-la com a
melhoria do ensino.
O terceiro princípio traz a necessidade de “ligar os processos de formação de professores
com o desenvolvimento organizacional da escola” (MARCELO GARCIA, 1999, p.28).
No quarto princípio, ele defende a integração entre a “formação de professores em relação
aos conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares, e a formação pedagógica dos professores”
(MARCELO GARCIA, 1999, p.28).
No quinto, aponta a necessidade de integrar a teoria e a prática na formação docente.
No sexto princípio, destaca a “necessidade de procurar o isomorfimo entre a formação
recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que desenvolva”
(MARCELO GARCIA, 1999, p.29), isto é, diminuir a distância entre os conteúdos trabalhados na
formação e a futura atuação didática.
No sétimo e último princípio é o da “individualização”, pensar o sujeito em sua formação
como único, com “suas características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais, etc”
(MARCELO GARCIA, 1999, p. 29), de modo que todo sujeito tem suas potencialidades e
capacidades.
O autor questiona os modelos de formação docente que a vê como espaço de consumo de
conhecimento, ele apresenta a formação como lugar para o desenvolvimento intelectual, social e
emocional dos/as professores/as.
Ludke (1996), propõe uma formação centrada em duas grandes esferas. A primeira diz
respeito a formação propriamente escolar e a segunda, a formação a partir do exercício profissional.
Ela realiza uma pesquisa com docentes e reflete que o DPD ocorre a partir da socialização
profissional. A autora aponta que a investigação é um caminho possível e potencializador de
formação docente.
O/a professor/a aprende a ensinar no decorrer de toda sua trajetória profissional, daí a
importância da formação continuada ocorrer em consonância com o campo de atuação
docente e articulada com a teoria e a prática, ou seja, uma formação contextualizada
com o cenário da escola (MIZUKAMI, 1996, p. 85):

Nem só o curso de formação básica, nem só a prática da sala de aula. Nem só os cursos de
formação continuada, nem só o exercício profissional deslocado de qualquer tipo de repertório,
como se isso fosse possível. Nessa aprendizagem, ao longo da trajetória profissional, o professor vai
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realizando aos poucos sínteses pessoais que contemplam os diferentes tipos de conhecimento,
inclusive os da prática. Taís sínteses pessoais, quando relatadas, oferecem indicadores de tentativas,
por parte do professor, de objetivação de um conhecimento que é seu e que foi possível construir a
partir do exercício da docência.
Após a realização de uma pesquisa com quatro professoras da educação básica, com história
de vida e trajetória profissional similar, André (1996) chega a conclusão que para se obter qualidade
no ensino e na aprendizagem oferecida nas escolas é preciso possibilitar ao/a professor/a uma
formação continuada, isto é, formação em serviço que crie espaço para o/a docente refletir as
próprias práticas e buscar melhorias na qualidade do ensino ofertado.
A referida autora reforça que a formação continuada precisa ser alicerçada na pesquisa, pois
esta tem efeito “formador e didático”, além de direcionar o olhar docente para a própria prática
pedagógica, refletindo-a e melhorando-a. André (1996) chama a atenção para a responsabilidade
das Universidades no fomento dessas formações em serviço, ela prescreve os convênios como
possibilidades de relações formativas entre a Universidade e as Secretarias de Educação e sugere a
pesquisa-ação/pesquisa colaborativa para os/as professores/as formadores de docentes da educação
básica.
O/a profissional docente é cobrado para ser dinâmico, equilibrado, criativo, ter
conhecimento em áreas específicas, saber lidar com as tecnologias e as mudanças sociais. Contudo,
ele/ela precisa de um apoio coletivo. Essas cobranças podem se configurar como elementos que
colaboram ou limitam o DPD. De acordo Imbernón (2011), dentre as que colaboram podemos
enfatizar:
- Os processos de aprimoramento profissional pautado no coletivo. O/a professor/a aprende
no seu contexto de atuação profissional na elaboração curricular, no planejamento, na busca pelo
conhecimento para elaborar sua aula, no clima de harmonia que se estabelece na escola. A
instituição educativa cresce quando as ações são pautadas no coletivo e o/a docente cresce junto.
- O estabelecimento de relações saudáveis entre a formação continuada e as instituições
educativas. Quando a universidade, os centros de apoio e as escolas desenvolvem trabalhos
colaborativos, todos são favorecidos. A universidade por se envolver com os problemas da escola e
assessorar os/as professores/as na busca pelo conhecimento e possíveis caminhos para uma
educação emancipatória.
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- A formação centrada na atenção em como o professor elabora a informação pedagógica
frente as demandas da escola beneficiam o estabelecimento de estratégias prévias de pensamento e
ação pedagógica na formação. O/a docente fica preparado para atuar nos processos de pesquisa e
reflexão.
- O estudo da vida da sala de aula, o trabalho colaborativo para o desenvolvimento do/a
professor/a e da instituição educativa. Colocar o trabalho do professor em foco, analisar o contexto
da sala de aula, as relações que são estabelecidas, os saberes para a prática dinâmica e flexível,
gerida por um profissional capaz de inovar.
Para Imbernón (2011), dentre os elementos que perpassam a formação e atuação docente e podem
limitar o DPD, podemos citar:
- O desregulamento social e econômico. O autor nos provoca a pensar os processos
políticos, sociais e educativos que impactam o DPD. Não dá para responsabilizar o/a professor/a
sozinho pelo seu DPD, é preciso um maior investimento na educação como um todo.
- As ideias e práticas neoliberais presentes nas escolas. As instituições educativas não são
neutras, nelas são estabelecidas as relações de poder/saber que podem controlar o trabalho docente,
e consequentemente, condicionar o conhecimento profissional.
- A falsa autonomia da educação, pois sabemos que a escola não tem toda autonomia, seja
de ordem financeira ou pedagógica.
- O fato de colocar o/a professor/a como único responsável pelo seu DPD, assim cobrar as
capacidades e habilidades especializadas dos/das docentes.
Quadro 01. Síntese das ideias dos autores.
AUTORES

SÍNTESES

Mizukami (1996)

- Formação continuada deve condizer com o campo de atuação docente e estar articulada com a teoria e a
prática.

André (1996)

- A formação continuada (em serviço) possibilita reflexões das próprias práticas e, ainda, a busca por
melhorias na qualidade do ensino ofertado.

Ludke (1996)

- A formação em duas esferas: a formação propriamente escolar e a formação a partir do exercício
profissional;
- O DPD ocorre a partir da socialização profissional.

Marcelo Garcia (1999, 2009)

- DPD como continuidade/evolução e que supera a simples justaposição entre a formação inicial e contínua;
- A formação continuada como elemento essencial do DPD;
- A formação não deve ocorrer de forma isolada.

Day (2001)

- A formação contínua como um conjunto de eventos de aprendizagens que ocorre em vários contextos.

Imbernón (2011)

- A formação é elemento essencial, mas não único, do desenvolvimento profissional do professor;
- A formação melhora as aprendizagens do professor e deve ser coletiva;
- O DPD envolve vários aspectos que o compõe.

Fonte: Produzido pelas autoras.
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Conforme síntese apresentada no quadro 01 e discussão levantada no texto, percebemos que
os autores analisados contribuem muito para se discutir tanto a perspectiva do Desenvolvimento
Profissional Docente quanto da formação continuada. São ideias que se cruzam, se conectam, dessa
forma, percebemos que os autores dialogam sobre os temas em estudo.
CONCLUSÕES
Embora a formação seja um dos elementos essenciais para o DPD, ela sozinha não munirá
os/as professores/as de meios potencializadores do crescimento profissional, como discutido no
tópico anterior. Entretanto, quando uma formação é pautada numa teoria articulada com a prática,
alicerçada nas capacidades, habilidades e atitudes docentes, possibilita o/a professor/a ser agente
transformador de sua realidade social. É no estreitamento dos laços entre a formação continuada e
as instituições educativas que o DPD poderá ser alavancado, bem como, quando ocorrem os
devidos investimentos econômicos na carreira e nas condições de trabalho, apoio dos/das colegas,
pais/mães e alunos/alunas.
Não se esgota aqui as limitações e as possibilidades para uma formação continuada que
colabore para o DPD. Concluímos que para potencializar o DPD é necessário o envolvimento das
esferas sociais, políticas, econômicas e educativas nas questões que abarcam a escola e seus/suas
profissionais.
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Resumo
O Desenvolvimento Profissional Docente - DPD e a formação continuada são tomados neste artigo
para um possível diálogo, pois se configuram como dois campos privilegiados para estudar o/a
professor/a em suas múltiplas dimensões. Objetivamos discutir os possíveis diálogos entre o percurso
de DPD e a formação continuada e sintetizá-los. É necessário analisar o DPD e sua relação com a
formação continuada, entretanto, é importante esclarecer que a formação é um caminho que favorece o
DPD, mas não é o único. O DPD engloba os aspectos da formação docente, mas vai além dela, uma
vez que perpassa toda trajetória do/a professor/a na sua profissão, engloba o ambiente de trabalho, as
relações estabelecidas nele com os/as colegas e alunos/as, o incentivo profissional, o contexto
político/social que está inserido, carreira docente, salário, entre outros. Assim, realizamos uma pesquisa
qualitativa, de cunho bibliográfico, buscando levantar possíveis diálogos entre alguns autores que
tomam o DPD como objeto de estudos em seus textos. Privilegiamos autores como Imbernón (2011),
Marcelo Garcia (1999, 2009); Day (2001), Ludke (1996), André (1996) e Mizukami (1996) e
sintetizamos suas ideias. Constatamos que que alguns fatores podem favorecer ou desfavorecer a
formação continuada e o DPD. Ainda, que cada autor colabora a sua maneira no diálogo entre DPD e
formação continuada, mas todos reconhecem que esta última é componente essencial da primeira,
mesmo não sendo o única. Desse modo, para que o DPD seja potencializado é necessário o
envolvimento das esferas sociais, políticas, econômicas e educativas nas questões que abarcam a escola
e seus/suas profissionais.
Palavras-chave: Diálogos; Formação Continuada; Encontros; Desencontros; Profissional Docente.
A PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL E A CARREIRA PROFISSIONAL: ENTRE SONHOS E
REALIDADES
Andreia Cristina Freitas Barreto – UNEB/UFBA

INTRODUÇÃO
Muitos estudos têm abordado acerca das deficiências dos cursos de licenciaturas no Brasil e
apontado para a necessidade de um novo modelo de formação que contemple as demandas da
contemporaneidade. Há 22 anos, Pimenta (1997) apontou em seus estudos que a formação inicial e
continuada de professores tem se mostrado pouco eficiente, uma vez que não contribui para a
formação da identidade do professor.
Mesmo sendo um campo em crescimento quantitativo e qualitativo, a pesquisa sobre
formação de professores precisa ser percebida como necessidade indiscutível (MARCELO
GARCIA, 1998). Importante salientar, que a trajetória de professores/as da educação básica não
está vinculada apenas as formações, mas aos contextos sócio-históricos, políticos e econômicos de
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desenvolvimento profissional que interferem de maneira direta na prática docente e,
consequentemente, na carreira profissional.
Diante da relevância acadêmica desta investigação científica, com o objetivo de “dar vozes”
aos professores da educação básica para compreender algumas lacunas identificadas na formação e
na carreira profissional docente. Desse trabalho emergiu dois questionamentos: 1) Com base nos
referenciais teóricos do Desenvolvimento Profissional Docente (DPD), quais as situações
contemporâneas que impedem a profissão docente de se tornar atrativa? 2) A partir desse olhar e
das falas dos/as professoras/es participantes da pesquisa, quais são os fatores de permanências e
tendências desses professores ao abandono da profissão? Esses, serão explorados posteriormente,
em outro estudo.
Com o objetivo de encontrar respostas a estas questões e considerando as particularidades
desse estudo, optamos pela abordagem de caráter qualitativo (ANDRÉ, 1995). Assim, os sujeitos
dessa pesquisa foram 04 (quatro) professoras/es dos anos iniciais da educação básica de um
município do interior da Bahia. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário
semiestruturado (MARCONI; LAKATOS, 1999) com questões relacionadas à formação e a carreira
desses profissionais.
A PROFISSIONALIZAÇÃO E A TRAJETÓRIA DE PROFESSORES BRASILEIROS
“Você trabalha, ou só dá aulas?”. Qual professor que ainda não ouviu esta indagação? Por
que mesmo na contemporaneidade o trabalho do professor ainda é questionado se de fato compõe
uma profissão? Refletir sobre o conceito de profissionalização docente perpassa por uma série de
particularidades, como pode ser observado em alguns estudos (COTA, 2000; PIMENTA, 2002;
NÓVOA, 2003; DAY, 2000; MARCELO GARCIA, 2010; CERICATO, 2016; FERREIRA, 2014,
2017), que vão desde o processo histórico das profissões às especificidades da atuação docente.
Marcelo Garcia (2010) afirma que é uma tarefa fácil responder perguntas sobre
profissionalização, quando fazemos referências a outras profissões, entretanto, no caso da docência,
as respostas são complexas e diversas. Este mesmo autor salienta que a docência, como outras
ocupações, foi desenvolvendo ao longo de sua história como um conjunto de características
constantes que a diferenciam das outras ocupações e profissões e que influenciam na maneira como
se aprende o trabalho docente e como ele se aperfeiçoa.
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Nóvoa (2003) apresenta alguns questionamentos destacando a relação do professor com o
saber: “Os professores possuem saberes próprios ou são apenas transmissores e reprodutores de um
saber alheio? O saber de referência dos professores é fundamentalmente científico ou técnico?”
(NÓVOA, 2003, p. 27). Para refletirmos sobre esses questionamentos, utilizamos a ideia de Tardif
(2002, p. 40), quando afirma que:
A relação que os professores mantêm com os saberes é de “transmissores”, de “portadores”
ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um saber ou de saberes que poderiam impor
como instância de legitimação social de sua função e como espaço de verdade de suas práticas.
Os saberes e práticas constituem eixos principais para o trabalho docente, pois estão
diretamente relacionados a conhecimento e ação-reflexão. O conhecimento pode ser percebido com
um conjunto de saberes interno, como conceitos, teorias, crenças, valores, entre outros, que podem
ser obtidos por meio de experiências e de diferentes atividades intelectuais, realizadas no cotidiano
em situações mecânicas ou dinâmicas pelos profissionais em exercício. Nesse sentido, o docente
precisa passar por processos de formação para adquirir novas aprendizagens, novas experiências,
para continuar a exercitar o saber sempre. Assim, “é preciso investir positivamente nos saberes de
que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico, conceitual e prático”
(NÓVOA, 1991, p. 27).
A profissão docente na contemporaneidade, adquiriu novas características para responder as
novas demandas da sociedade. Pimenta (2002) questiona o perfil de professor que se faz necessário
para atender às necessidades formativas em uma escola e cita que a formação de professores na
tendência reflexiva se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoalprofissional dos professores. De acordo com Day (2000, p. 15), “o sentido do desenvolvimento
profissional dos professores depende das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e
contextos escolares”.
É possível observar alguns estudos no âmbito nacional e internacional que abordam sobre o
desenvolvimento profissional de professores/as, como se dão e seus contextos. Com o objetivo de
conhecer essas especificidades relacionadas à carreira docente, muitas pesquisas utilizaram modelos
europeus, como os de Huberman (1992) e de Gonçalves (1992), para estudar trajetórias de
professores/as brasileiros/as.
Ferreira (2014), após observar que professores/as brasileiros/as tinham sua carreira estudada
por modelos europeus que não contemplavam a nossa realidade (histórico, político, econômicos e
sociais), desenvolveu em seu doutoramento, a partir de modelos anteriores, um modelo brasileiro da
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carreira docente. Da mesma forma, apresentou etapas/períodos da carreira profissional docente de
professores/as brasileiros/as, os quais são: Iniciação, Estabilização, Variação, Examinação,
Serenidade e Finalização.
A seguir, apresentaremos o modelo brasileiro da carreira docente feminina e masculina no Brasil
(Figura 1 e Figura 2) proposto por Ferreira (2014):
Figura 1. Períodos da carreira feminina

Figura 2. Períodos da carreira masculina.

Fonte: Ferreira (2014, p. 48).

Fonte: Ferreira (2014, p. 48).

Através do exposto nas figuras 1 e 2, podemos observar que a autora apresenta seis períodos
da carreira: iniciação, estabilização, variação, examinação, serenidade e finalização. São os mesmos
para professores e professoras, entretanto, a duração entre cada período começa a se diferenciar, a
partir da etapa de Variação, e se estende até à finalização.
A Iniciação (1-5 anos) constitui a primeira etapa desse modelo e, segundo Ferreira (2014),
representa o momento de entrada na carreira docente, onde os professores iniciantes vivenciam
momentos de práticas que os fazem perceber a importância da formação inicial e/ou deficiências. A
autora elucida que é uma etapa de entusiasmo e euforia, (des)ilusão, lamentação, angústia, cansaço,
reclamação etc., a qual possibilita um processo de aprendizagem do trabalho docente.
Sobre o período de Estabilização (5-8 anos), Ferreira (2014) afirma que é um período em
que o professor já tem segurança para lidar com situações de ensino. Como não é mais iniciante, se
envolve mais com as atividades da escola, há maturidade e já adquiriu confiança, assumindo um
estilo de ensino.
A autora destaca que a terceira etapa de (8-15 anos para professoras e 8-14 anos para
professores + ou -) está relacionada pela variação sofrida pelos/a professor/a que se divergem, tanto
positivamente, quanto negativamente. Existe uma diversificação acerca da percepção sobre o
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trabalho docente, busca pela valorização profissional e novos desafios, porém a rotina e o cansaço
levam a uma espécie de aborrecimento.
O quarto período (15-18 anos professoras, 14-22 anos professores), ainda no esteio de
Ferreira (2014), faz referência entre o meio e o fim da carreira e é marcado por realizações positivas
e/ou negativas. É possível observar que os homens levam mais tempo nesta etapa. A autora, leitora
de Huberman (1992), afirma que homens e mulheres se examinam de forma diferente e que os
professores do sexo masculino fazem referências mais aos aspectos negativos que os positivos.
A serenidade (18-20 anos professoras, 22-25 anos professores), caracterizada por Ferreira
como a penúltima etapa, é marcada pela tranquilidade. Os/as professores/as estão maduros e não
estão preocupados com críticas sobre o seu trabalho. A autora salienta que a diferença de idade
entre professor e aluno pode gerar problemas no relacionamento entre ambos.
A última etapa, denominada pela autora de finalização (20-25 anos professoras, 25-30 anos
professores), está relacionada aos últimos anos da carreira e vai até a aposentadoria. Segundo a
autora, é um momento de desinvestimentos profissionais, pois muitos/as professores/as estão
saturados/as e desencantados/as, entretanto, outros são movidos/as por uma renovação de interesse.
De acordo Ferreira (2014), as etapas não são fixas e variam considerando o pessoal-profissional.
Observamos que, para pensar nas trajetórias dos professores da educação básica, é necessário
considerar suas peculiaridades e as histórias de vida que são de ordem pessoal e profissional e que
provocam (des)encontros na carreira profissional.
COM A PALAVRA, O/A PROFESSOR/A!
Considerando as particularidades deste estudo que é a formação e a carreira profissional
docente da educação básica, optamos pela abordagem de caráter qualitativo, que, segundo André
(1995), possibilita a interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado, de modo que
seja possível uma melhor apreensão da visão pessoal dos participantes, das suas experiências e do
mundo que os cerca. Os sujeitos da pesquisa foram 4 (quatro) professores/as da educação básica de
uma cidade do interior da Bahia.
Foram consideradas para a realização da pesquisa, instrumentos como os questionários
(MARCONI; LAKATOS, 1999) com perguntas abertas e fechadas sobre o perfil pessoalprofissional, porém, para este estudo, discutiremos apenas a formação trajetória profissional,
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desvios de função, problemas e existência de conflitos que possam afetar/prejudicar a capacidade
profissional desses professores e seus reflexos na prática pedagógica.
Para aplicação dos questionários, usamos as potencialidades do Google Forms intercalado
com visita in loco às unidades escolares. Foi utilizada a metodologia de análise do conteúdo
(BARDIN, 2010) para a análise dos dados coletados.
Para garantir o anonimato, utilizamos nomes fictícios para referenciar as/os professoras/es
da Educação Básica que participaram da pesquisa, são eles/as: Norma, Júlia, Rosa e Ton. A seguir
apresentaremos a tabela 01, que traz informação acerca do tempo de carreira, formação e atuação
em sala de aula.
Tabela 1. Tempo, experiência e atuação.
Nome

Tempo de
carreira

Formação

Atua em sala de aula?

Norma

17 anos

Pedagoga, Licenciada em Letras, Especialista em
orientação, supervisão e gestão escolar.

Sim

Júlia

19 anos

Pedagoga. Especialização em Educação Infantil e
Mestra em Educação em Ciências

No momento estou em desvio de
função
como
coordenadora
pedagógica das escolas do meio
rural e do Plano Municipal de
Educação.

Rosa

16 anos de
regência na
Educação
básica.

Bióloga, Mestra em Educação em Ciências e,
atualmente, sou doutoranda do Programa de PósGraduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências.

Sim. Sou professora de Ciências
(Ensino Fundamental II) e
Biologia (Ensino Médio).

Ton

04 anos

Licenciado em Pedagogia; Especialista em
Tecnologias e Educação Aberta e Digital; Mestre
em Educação em Ciências; Doutorando em
Educação e Contemporaneidade.

4 anos de docência na Educação
Básica

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre as etapas do Modelo Brasileiro para a Carreira Docente (FERREIRA, 2014) observase, através do exposto na Tabela 1, que as professoras Norma e Rosa se encontram na etapa de
Examinação, que segundo a autora é considerado como o período de transição, entre o meio e o
fim da carreira. Julia está no período de Serenidade, de acordo Ferreira (2014) essa é a penúltima
fase, onde o professor não demonstra mais tanta empolgação no desenvolvimento das atividades. E
o professor Ton, na fase de Iniciação. Todos os participantes da pesquisa possuem formação inicial
na área específica de sua atuação, e somente a docente Julia se encontra em desvio de função,
exercendo outra função que não é a docência.
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A seguir, apresentaremos a tabela sobre a percepção dos professores acerca do trabalho
docente e sua visão sobre o ambiente de trabalho.
Tabela 2. Percepção sobre o trabalho docente e ambiente de trabalho.
Nome

Qual a sua percepção sobre o trabalho
docente?

Como você vê o ambiente de trabalho?

Norma

Na atualidade, tem sido um trabalho desafiador
diante dos inúmeros problemas que enfrentamos
em sala de aula (indisciplina, dificuldades de
aprendizagem, problemas de ordem emocional
meu, e dos alunos, desinteresse, falta de
acompanhamento familiar, envolvimento dos
alunos com drogas, dentre outros).

Como um espaço que denuncia inúmeros
problemas sociais, desigualdades, preconceitos.
Mas também como um espaço de conhecimento,
de produção de ações de combate ás
desigualdades, de reflexão, de mudança de visão,
de condução ao respeito mútuo.

Júlia

As dificuldades que o sistema educacional tem
passado estão influenciando diretamente no
trabalho docente, cada vez mais temos
professores e alunos desmotivados e sem
perspectivas. Cada dia que passa está mais
difícil ser professor, salas de aula lotadas,
ausência dos pais no acompanhamento dos
filhos, falta de atendimento para crianças com
necessidades
educacionais
especiais,
descumprimento do plano de carreira,
desvalorização profissional, social e financeira.

Atualmente estou trabalhando dentro da Secretaria
de Educação, então é tranquilo, estou numa
situação favorável. Sinto traumas só de pensar em
retornar à sala e aula.

Rosa

O trabalho docente, na minha percepção, é
muito amplo, indo muito além da socialização
de conhecimento como também a formação
ética dos discentes e a superação das
dificuldades referentes à profissão.

Nesses 18 anos de regência, estar com o aluno me
faz refletir o papel do professor enquanto agente
transformador da realidade, uma vez que ensino
numa escola há bastante tempo e me sinto acolhida
pela comunidade. Confesso que já me senti
desmotivada e voltar a formação foi muito
importante para mudar essa situação.

Ton

Percebo o trabalho docente como uma
importante função de transformação social,
porém no atual contexto político brasileiro
é cada vez mais visível a desvalorização e
os ataques voltados aos professores. Era um
sonho de criança, mas estou adoecendo
psicologicamente.

No meu contexto de trabalho enfrento uma série de
problemas, especialmente por ser um professor
concursado, que tem na gestão da escola,
profissionais que não são efetivos, são indicados
por políticos, ocasionando assim uma série de
situações complicadas para o andamento do
trabalho na unidade escolar.

Fonte: Dados da pesquisa

Sobre a percepção do trabalho docente, é possível observar na Tabela 2, que os/as
professores/as, por unanimidade, apontaram enfrentamentos que refletem na qualidade da prática
docente. Uma situação que nos chama a atenção na fala de Norma, é a questão do adoecimento
docente, “[...] problemas de ordem emocional meu, e dos alunos”. Ferreira (2014) salienta que
diversos impactos interferem no desenvolvimento da qualidade de ensino que pode levar muitos
professores ao mal-estar docente.
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A professora Júlia aborda acerca das dificuldades que o sistema educacional tem passado e a
influência direta no trabalho docente e remete ao“[...] descumprimento do plano de carreira,
desvalorização profissional, social e financeira”. Compreendemos que, “a valorização social e
financeira (implícita ou explícita) do trabalho do professor também tem ligação com a atratividade
da carreira docente e, por consequência, com a qualidade da educação oferecida para a população”
(CERICATO, 2016, p. 273).
Toda essa precariedade encontrada na trajetória profissional, descaracteriza a profissão
docente, gerando desmotivações. O plano de carreira, é um dos principais motivadores para o
professor brasileiro estar/permanecer naquela profissão, entretanto, em muitos casos, é possível
observar o descumprimento desse direito, através de atrasos nas progressões, promoções e atrasos
de salários. Outra questão específica sobre a valorização do desenvolvimento pessoal-profissional
está direcionada a questões específicas pessoais, tais como: estado civil, gênero, raça, idade,
número de filhos e história de vida, e profissionais, quais sejam: formação inicial, continuada e
trajetória profissional. Todas essas especificidades devem ser consideradas.

Como afirma

Huberman (1992), o desenvolvimento da carreira é um processo e não uma série de acontecimentos,
e essa trajetória pode divergir de pessoa para pessoa.
Outra “voz” que merece destaque, é a do professor Ton, quando aborda que, “Era um sonho
de criança, mas estou adoecendo”. Apesar da fala inicial ser direcionada a relevância da profissão
docente, a atual conjuntura política brasileira e seus reflexos na carreira docente, assim como a
professora Norma, se refere a problemas psicológicos. De acordo Ferreira (2014), a profissão
docente precisa se tornar mais atrativa, a mesma autora cita que, o percurso profissional é carregado
de experiências, rupturas e sentimentos diversificados, sendo que as fases da carreira não são
determinadas e diferenciam do lugar. Ou seja, para pensar na carreira profissional docente de um
determinado grupo específico, é necessário considerar as particularidades e as histórias de vida dos
sujeitos e o trabalho desenvolvido pelo grupo.
Sobre a percepção que os professores/as possuem sobre o ambiente de trabalho, é
imprescindível destacar na Tabela 2, três vertentes, que são:
1- Júlia: “[...] estou numa situação favorável. Sinto traumas só de pensar em retornar à
sala e aula”. É possível observar que Júlia não sente mais disposição/ desejo para estar
em sala de aula. Segundo Ferreira (2014), essa situação pode acontecer, uma vez que,
o professor que está nesse período da carreira não sente tanta motivação para o
trabalho docente.
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2- Rosa: “já me senti desmotivada e voltar a formação foi muito importante para
mudar essa situação”. Essa fala retrata a importância do professor passar por processos
de formação e viver situações como aprendizes. Para Nóvoa (1991) é necessário criar
novas condições para o desencadeamento do processo de formação, em que a escola
seja explorada em todas suas dimensões formativas.
3- Ton: “[...] profissionais que não são efetivos, são indicados por político”. O
professor apresenta situação que é considerada comum por conta da ausência de
professores efetivos. Tardif (2002) salienta que a descontinuação do trabalho docente
nos anos posteriores, acarretam prejuízos tanto para o professor quanto para o aluno.

Abaixo, apresentaremos a Tabela 3, onde expomos a motivação dos professores para
continuar na carreira docente.
Tabela 3. Motivação para continuar na carreira docente.
Nome

O que lhe motiva a permanecer na carreira docente?

Norma

A certeza de que por meio da educação é possível fazer refletir e cooperar para a formação de
um sujeito mais crítico, reflexivo, consciente do seu papel social.

Júlia

Sinceramente, porque é a minha fonte de renda, ainda sou professor por falta de opção. Quando
iniciei a carreira docente em 2001, ainda como contratada, eu era cheia de sonhos,
acreditava que realmente poderia mudar minha realidade, mas com o passar do tempo
percebi que estava sonhando sozinha.

Rosa

Nesses 18 anos de regência, estar com o aluno me faz refletir o papel do professor
enquanto agente transformador da realidade. Gostei muito de voltar a estudar, me sentir
aluna novamente,

Ton

O compromisso político, ético e moral com a formação educacional das camadas populares.
Vejo a necessidade de melhoria das condições de trabalho docente, pois nem só de compromisso
moral sobrevive o professor.
Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a motivação dos professores participantes que os fazem permanecer na carreira
docente, através do exposto na Tabela 3, percebemos, que as respostas vão desde a questões
relacionadas à relevância do papel do professor aos proventos recebidos. Importante referendar a
fala de Júlia em destaque, pois essas características iniciais (como os sonhos), são apontadas por
Ferreira (2014) que são mais frequentes no início da profissão, porém a autora relata que o
professor vai se transformando com o tempo, a medida que sofre pressões externas e se mostra
vulnerável ao mal-estar docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos referenciais teóricos do DPD, observa-se, que algumas situações na
contemporaneidade impedem a profissão docente de se tornar atrativa e refletem na prática docente,
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tais como: situação política atual, condições de trabalhos, precariedades dos prédios escolares,
baixos salários, excesso de alunos em sala de aula, carga horária elevada, não reconhecimento
social, escassez de materiais didáticos, violência, falta de qualificação profissional para atuar em
áreas específicas, entre outros.
Toda essa precariedade encontrada na trajetória profissional descaracteriza a profissão
docente, gerando desmotivações, traumas e causando, em alguns casos, abandono da profissão. É
preciso assegurar condições para a implementação de políticas públicas específicas às etapas da
carreira profissional docente, pois assim viabilizará a construção de um novo modelo de formação e
implicará na qualidade do trabalho e de vida do docente.
Muito ainda tem que ser feito no Brasil para a valorização da carreira profissional docente,
pois muitos são os desafios encontrados na atuação, uma vez que o exercício dessa profissão vai
além da sala de aula (NÓVOA, 1991; MARCELO GARCIA, 1999; TARDIF, 2002; GATTI, 2009;
FERREIRA, 2014, 2017). Valorizar os professores, como profissionais, é essencial para o sucesso
na carreira docente.
REFERÊNCIAS
ANDRÉ, M. E. D. A. de. Etnografia da prática escolar. 3 ed. Campinas, SP: Papirus,1995.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.
CERICATO. I. L. A profissão docente em análise no Brasil: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos. Brasília, v. 97, n. 246, p. 273-289, maio/ago. 2016.
COTA, C. M. De professores a carpinteiros: encontros e desencontros entre teoria e prática na construção da prática
profissional. Educação e Filosofia. v. 14, n. 27/28, jan./ jun. e jul./ dez. 2000.
DAY, C. Desenvolvimento Profissional de Professores: os desafios da aprendizagem permanente. Porto/Pt: Porto
Editora, 2000.
FERREIRA, L. G. Desenvolvimento profissional e carreira docente: diálogos sobre professores iniciantes. Acta
Scientiarum. Education. Maringá, v. 39, n.1, p. 79-89, Jan-Mar., 2017.
FERREIRA, L. G. Professores da zona rural em início de carreira: narrativas de si e desenvolvimento profissional.
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/SP, 2014.
GATTI, B.A. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.
GONÇALVES, J. A. M. A carreira das professoras do ensino primário. In A. Nóvoa (Org.), Vidas de professores.
Porto, PT: Porto Editora, 1992.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In A. Nóvoa (Org.), Vida de professores. 2a.ed. Porto,
PT: Porto Editora, 1992.
MARCELO GARCIA, C. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. Revista Brasileira de
Pesquisa sobre Formação Docente, 2010.
MARCELO GARCIA, C. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto, PT: Porto Editora,1999.
MARCELO GARCIA, C. Pesquisa sobre formação de professores: o conhecimento sobre aprender ensinar. Revista
Brasileira de Educação, 1998. p. 51-75.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

306

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

MARCONI. M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999.
NÓVOA, Antônio. Concepções e práticas da formação contínua de professores: In: Nóvoa A. (org.). Formação
contínua de professores: realidades e perspectivas. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1991.
NÓVOA, A. Profissão professor. Porto: ed. Porto, 2003.
PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. Ed. – São Paulo: Cortez, 2002.
PIMENTA, S. G. Formação de Professores: Saberes da docência e identidade do professor. Nuances. Vol. III.
Setembro de 1997. p. 5-14.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 12. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.

Resumo
O presente estudo objetiva “dar vozes” aos professores da educação básica para compreender algumas
lacunas identificadas na formação e na carreira profissional docente. Sabemos que, durante o período
de formação, estarão presentes na vida dos docentes emoções e sensações diversas. Esses sentimentos
precisam ser percebidos e analisados cuidadosamente de forma a incentivar esses profissionais a
seguirem com mais coragem e confiança na carreira profissional docente. Os sujeitos da pesquisa foram
quatro professores da Educação Básica de uma escola pública de um município do interior da Bahia.
Como instrumentos para coleta de dados, utilizamos um questionário semiestruturado. Foram
consideradas para a realização do questionário, perguntas abertas e fechadas sobre a formação e
trajetória profissional, desvios de função, problemas e existência de conflitos que possam
afetar/prejudicar a capacidade profissional desses professores e seus reflexos na prática pedagógica.
Para aplicação dos questionários, usamos as potencialidades do Google Forms intercalado com visita in
loco às unidades escolares. Foi utilizada a metodologia da análise de conteúdo para a análise dos dados
coletados. Os resultados mostraram que algumas situações na contemporaneidade impedem a profissão
docente de se tornar mais atrativa e isso reflete na prática docente, dentre elas estão: situação política
atual, condições de trabalhos, precariedades dos prédios escolares, baixos salários, excesso de alunos em
sala de aula, carga horária elevada, não reconhecimento social, escassez de materiais didáticos, violência,
falta de qualificação profissional para atuar em áreas específicas, entre outros. Toda essa precariedade
encontrada na trajetória profissional descaracteriza a profissão docente, gerando desmotivações,
traumas e causando, em alguns casos, abandono a profissão docente. Dessa forma, é preciso olhar para
essa profissão de modo mais cuidadoso, entendendo que dela se faz várias outras profissões.
Palavras-chave: Profissão docente; Trajetória profissional; Formação de Professores.
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE APLICAÇÃO DOS
CONTEÚDOS GRAMATICAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Maria das Graças Porto Pires – CMPH e UFBA

INTRODUÇÃO
Atualmente discute-se sobre o ensino de Língua Portuguesa (LP) voltado para a
contextualização gramatical. Sobre isso, Antunes (2014), aponta que é possível despertar o senso
crítico do aluno e propõe um ensino que vá além da abordagem gramatical normativa, atribuindo ao
professor a responsabilidade de desenvolver na sala de aula um ensino mais contextualizado com a
atualidade vivenciado pelo educando, de modo estimulá-lo a refletir sobre a linguagem, dando-lhe a
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oportunidade de uma visão crítica em relação ao que lê e ao que ouve. Por isso, a autora questiona o
ensino da gramática com conteúdos “soltos” e fora do contexto. E dentro desta discussão, surge as
práticas de leitura tomando como referências o cotidiano dos educandos, práticas essas já
referendadas por estudiosos da área da Língua Portuguesa e sugeridas também pela Base Nacional
Comum Curricular – BNCC.
Por essa ótica a questão que nos parece pertinente é: Quais relações existem entre a
aplicação dos conteúdos gramaticais com o contexto de formação dos professores de Língua
Portuguesa? Deste modo, para responder essa questão elencamos como objetivo geral deste estudo,
compreender as relações existentes, entre aplicação de conteúdos gramaticais e o contexto
formativo dos professores. E como objetivos específicos: relacionar o contexto de formação dos
professores com sua prática; verificar a relação entre conteúdos gramaticais e sua contextualização.
O presente estudo, de natureza qualitativa, utilizou-se do procedimento das conversas
interativo-provocativas, defendida por Nunes (2010) que, segundo o autor, se constituem por meio
mais adequado de coletar dados sem pressionar o colaborador e além disso também o aproxima
mais do pesquisador.
O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA E A FORMAÇÃO DOCENTE
Nos últimos tempos tem ocorrido uma preocupação com o ensino da Língua Portuguesa,
pois esta é baseada no ensino da gramática normativa e o resultado desse modelo de ensino tem sido
insatisfatório isso é evidenciado em avaliações como ENEM e SAEB, em que os alunos apresentam
dificuldades em interpretação e produção textual. Neste sentido Geraldi (1995 apud MENDONÇA,
2006) propõe uma reorientação para o ensino de português com base na leitura e escrita de textos
como práticas sociais significativas e integradas, e na análise dos problemas encontrados na
produção textual como norte para análise linguística ao invés de exercícios estruturais de gramatica
normativa e descritiva.
Porém, o ensino de gramatica descontextualizado ainda está presente atualmente, nas novas
práticas também já são incorporadas ao ensino da língua materna. Isso ocorre porque não é fácil
para o professor modificar a sua prática teórico-metodológica. Assim, vivemos um momento em
que os métodos tradicionais e as novas práticas convivem lado a lado.
O ensino de Língua Portuguesa ainda presente, nos dias atuais na escola é considerado por alguns
pesquisadores como um dos mais confusos, contraditórios, inadequados e ineficazes se comparados
às demais disciplinas curriculares como Física, Química e Biologia. Muitos alunos brasileiros saem
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dos anos finais do Ensino Fundamental sem o domínio instrumental da língua padrão, uma vez que
nas aulas de português, quase sempre, são submetidos à memorização de nomenclaturas, classes
gramaticais, conceitos e regras que não condizem nem com o interesse nem com realidade dos
estudantes.
Travaglia (2001): propõe que o ensino de língua materna deve privilegiar o seu
aspecto comunicativo, de desenvolvimento dos usuários da língua as suas
competências linguísticas e textual, assim como Antunes (2003) acredita que “O
professor de Língua Portuguesa é responsável por [...] capacitar o cidadão brasileiro
para o exercício fluente e adequado e relevante da linguagem verbal, oral e escrita” (p.
35).

Sendo assim, não faz mais sentido um ensino de língua que se encerre nos conteúdos
meramente gramaticais, nas nomenclaturas, classificação de palavras, análise de frases
descontextualizadas como se via e ainda se vê, no ensino tradicional de língua. O ensino de Língua
Portuguesa deve estabelecer premissas que privilegie um ensino focado na leitura, análise
linguística, interpretação e produção de textos.
Faz-se necessário que os professores de português procurem incentivar o estudante a
compreender o sentido de desenvolver as habilidades de ler e escrever textos segundo a norma culta
padrão, bem como a conscientizar-se do seu papel na sociedade e por ser também um usuário da
língua, levá-lo a refletir que precisa dominar os processos de comunicação, sejam eles orais,
escritos e em diferentes situações de convivência social, de maneira a adquirir autonomia, fazer
suas escolhas, ter um posicionamento crítico e atuando como um cidadão diante da realidade
vivenciada.
É importante ressaltar que o professor não está sozinho na luta a favor de um ensino
linguístico respaldado em teorias pedagógicas que propõe auxiliá-lo para um ensino e metodologia
que possibilite despertar o interesse do aluno e o leve a construir o seu conhecimento.
Alves (apud ANTUNES, 2003, p.19), com o intuito de fazer uma analogia para um ensino
de Língua Portuguesa mais contextualizado e integrado com as práticas pedagógicas afirma que:
Bons professores, como a aranha sabem que lições, essas teias de palavras, não podem ser
tecidas no vazio. Elas precisam de fundamentos. Os fios, por finos e leves que sejam, têm de estar
amarrados às coisas sólidas: árvores, paredes, caibros. Se as amarras são cortadas, a teia é soprada
pelo vento, e a aranha perde a casa. Professores sabem que isso vale também para as palavras
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separadas das coisas, elas perdem seu sentido. Por si mesmas, elas não se sustentam como acontece
com a teia de aranha, se suas amarras às coisas sólidas são cortadas, elas se tornam sons vazios.
Um enfoque linguístico, bem como o estudo e conceito de uma língua deve abarcar
premissas que direcionem alunos e estudiosos linguistas, no sentido de oferecer
oportunidades de desenvolvimento com a proposta e intenção de oportunizar muitas
soluções para desenvolver as habilidades linguísticas básicas – falar, ouvir – ler,
escrever. Numa proposta que a linguagem não seja simples conteúdo escolar, mas uma
atividade humana, histórica e social, Rocha (2008, p.47), aborda sobre a importância
do ensino de português:
[...]. No que se refere ao ensino da língua padrão, de fato, devemos dizer que a
preocupação do PP deve voltar-se basicamente para o estudo da língua escrita. Na
prática do ensino de português, não faz sentido falar-se em treinamento oral, nem em
exercícios orais, nem em prova oral de Língua Portuguesa. O treinamento em
português culto é adquirido no dia-a-dia da escola [...] e nas situações de sala de aula
em que se requer uma modalidade de língua mais formal, como nos casos dos debates,
exposições, seminários, arguições, etc.

Refletindo sobre o posicionamento do professor na sua prática de sala de aula e sobre
proporcionar um ensino de Língua Portuguesa, Martins (2006, p.34) defende a ideia de que o aluno
para aprender precisa atuar sobre o objeto da aprendizagem. Conforme a autora:
A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condições
para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses,
necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim, criar
condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se, antes,
de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto é, sobre o sentido que ela dá, repito, a algo escrito,
um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias.
A prática de ensino de Língua Portuguesa deve ser norteada no estudo do código linguístico
e está atenta para privilegiar a norma padrão, mas sem desvalorizar o que aluno traz consigo que
são suas experiências, vivências adquiridas no meio social em que vive.
No entanto, para que o aluno possa compreender que a escrita depende de normas prescritas
faz-se necessário, que na sala de aula, por meio do diálogo orientado pelo professor, este tenha a
oportunidade de analisar a língua em uso e assim, possa construir novos conhecimentos, pois
analisando situações reais terá a oportunidade para aprimorar e ao mesmo tempo adquirir uma
linguagem que vai se moldando ao dialeto padrão. Desse modo, ao interagir com o objeto de
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aprendizagem, neste caso, com a norma culta padrão, o aluno tende a perceber que em
determinados contextos só lhe é permitido, apenas o uso desse código que estão em consonância às
normas padrão, estão estruturadas pela gramática tradicional.
Diante disso, podemos dizer que um professor com uma formação adequada poderá
contribuir para um ensino mais contextualizado. Oliveira (2010, p. 265) argumenta que “a formação
do professor de português tem de ser vista com cuidado” pois recai sobre ele a ‘obrigação’ de
ensinar uma gramática mais produtiva que mostre ao aluno um vínculo entre leitura, produção de
texto e gramática. Constata-se que uma má formação leva o professor a uma atuação apoiada mais
nos livros didáticos e na reprodução de práticas, deixando de lado a contextualização dos conteúdos
gramaticais. Em se tratando de língua materna, refletir sobre a prática dos docentes faz-se
necessária para que novas propostas de mudanças sejam pensadas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Desenvolvemos esta pesquisa a partir da abordagem qualitativa que de acordo com Haguette
(2001) é uma metodologia que de certa forma é determinada pelas conclusões dadas pelo
pesquisador em relação a sua visão de mundo em um determinado momento profissional. Com base
nisso, Nunes (2010) infere que a metodologia qualitativa possui várias possibilidades, com
surgimento de novas estratégias de coleta, produções, interpretações e análise de informações.
De acordo com a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey (2005), a pesquisa trata,
sobretudo de informações produzidas pelos colaboradores da pesquisa. Essa afirmação foi de
grande relevância para a realização desta pesquisa, pois adotamos de forma efetiva que coletamos
informações que foram transformados em dados, por isso o processo de produção se deu com e a
partir da realização das conversas interativo-provocativas, estudas por Nunes (2010). De acordo
com o autor as conversas interativo-provocativas: “Possibilita ao pesquisador ter acesso à expressão
subjetiva e individual dos sujeitos, mas são suas capacidades interpretativas e de apreensão da
realidade que irão possibilitar a captação dos sentidos” (p.45). Assim, neste estudo, buscamos
apreender os sentidos atribuídos por dois professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do
Ensino Fundamental em relação a aplicação de conteúdos gramaticais, a sua contextualização e
relação ao/com o seu processo formativo.
Por se tratar de uma conversa sem roteiro e sem conhecimento prévio que estariam
participando de uma pesquisa, os dados coletados apareceram com livre e espontânea expressão dos
colaboradores. Nunes (2010, p.55) deixa claro que: “As conversas interativo-provocativas
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possibilitam também nos expressarmos de forma espontânea, embora reflexiva, em relação ao que
revela o sujeito”. Assim, nessas conversas interativo-provocativas o pesquisador também é tão ativo
quanto o participante, isto deixa as informações mais completas e recheadas de dados. Por ser
reflexiva também tende a colaborar com a formação.
A realização das conversas interativo-provocativas ocorreu durante a reunião dos
professores da área de linguagem que abrange as disciplinas, Língua Portuguesa, Artes, Educação
Física e Inglês. Contudo, foram sujeitos desta pesquisa duas professoras que atuam na disciplina de
Língua Portuguesa. As conversas se deram livremente, com algumas provocações do pesquisador,
surgindo assim os dados para análise deste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os colaboradores desta pesquisa foram duas professoras que atuam na disciplina de Língua
Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental e ambas possuem licenciatura em Pedagogia.
Para um melhor entendimento acerca de quem são os colaboradores, ressaltamos que essas
professoras não possuem graduação específica em Letras, sendo assim, são professoras Pedagogas
que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e também nos Anos Finais, com a disciplina
de Língua Portuguesa e Inglês. Para preservar o anonimato das professoras chamaremos de
professora 01 e professora 02.
Quadro 01. Perfil das colaboradoras da pesquisa.
Professora 01

Tem 51 anos, 28 de atuação como professora nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 5
anos que atua nos anos finais, sempre na disciplina de Língua Portuguesa e com o 6º ano,
que ela afirma ser apenas uma extensão dos anos iniciais.

Professora 02

Tem 45 de idade, 10 anos de atuação como professora nos anos iniciais e apenas um ano
nos anos finais do Ensino Fundamental, com as disciplinas de Inglês e Língua Portuguesa,
no 8º ano.
Fonte: Produzido pela autora.

Com o objetivo de compreender as relações existentes, entre aplicação de conteúdos
gramaticais e o contexto formativo dos professores, a pesquisadora durante as conversas interativosprovocativas, levantou para discussão as seguintes perguntas: Porque ensinar gramática e o que é
gramatica contextualizada.
Na primeira provocação (porque ensinar gramática) percebemos que ambas professoras
acham muito importante ensinar a gramática, acreditam que sem ela fica impossível o ensino da
escrita; demonstraram que ensinam como aprenderam, deixando claro que não buscam novas
formas e não conhecem outro meio para o ensino da gramática senão o tradicional, com exercícios e
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estudo das regras, apesar de deixar “escapar” em suas falas que buscam trabalhar também com
textos, sempre usando-o como pretexto para o ensino gramatical.
A BNCC traz a orientação para o ensino da língua e mostra a importância deste ser efetivo
por meio de textos que circulam no meio social do aluno, tomando como base a teoria dos gêneros
textuais. Contudo, percebemos que na prática destes professores há uma dificuldade da
incorporação desta metodologia. Quanto a isso Antunes (2009), aponta que para os professores essa
mudança de perspectiva afeta concepções de língua, de gramática que vai de encontro a sua
formação e a maneira que lhes foi ensinado.
Dessa forma, diante do contexto em que o ensino de língua está pautado, fica difícil para o
professor traçar novos rumos. As duas professoras pesquisadas deixaram evidentes suas
dificuldades em buscar novos caminhos para o ensino da gramática. Em suas visões, ensinar
unicamente em função dos gêneros textuais de nada servirá ao aluno, se antes não aprender a norma
gramatical. Marcuschi (2008) ressalta que o trabalho com gramática tem seu lugar garantido na
língua materna, mas não existe a possibilidade de trabalhar a língua sem sua contextualização ou
sem atinar para os gêneros textuais presentes nos textos escritos e orais.
Na segunda provocação feita (o que é gramática contextualizada), sentimos que os
professores se divergiram quanto ao conceito. A professora 01, mostrou não saber o que seria, já a
professora 02 ficou indecisa quanto ao conceito, dizendo que é uma gramática que trabalha com
texto, como vem nos livros didáticos. A professora 01 reclamou que o livro não ensina nada de
gramática e que a gramática dos textos não poderia ser contextualizada, já que não ensina as regras.
Na sua visão, sem conceito gramatical fica impossível aprender. Questionou “se não sei o que é
verbo, como vou saber aplicar o verbo no texto? Como vou diferencia-lo de substantivo? Então
preciso antes de contextualizar a gramática entender suas regras.”.
Mendonça (2006) aponta que se criou um cenário de conflitos no qual o professor se vê
induzido a trabalhar a partir da contextualização gramatical e nesse cenário acaba por colocar diante
dos docentes acostumados ao modelo tradicional uma dificuldade. De acordo com Antunes (2014),
a ideia de gramática contextualizada usando o texto como pretexto deve ser revisado. Ela defende
que a gramática é um elemento constitutivo da língua, portanto, sempre está contextualizada, assim
podemos dizer que a gramática contextualizada e a gramática dos usos.
A partir das considerações acima, a discussão sobre como trabalhar a contextualização da
gramática exige que se olhe o texto como um todo, buscando seu sentido na interação gramatical.
Desse modo, podemos inferir que a forma trabalhada pelas professoras pesquisadas com frases,
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soltas retiradas de um texto não é contextualização. É na verdade negar o uso social da gramática, é
recusar a complexidade da troca comunicativa entre o texto e seus elementos gramaticais.
No entanto, percebemos nesses professores que há um distanciamento daquilo que discute
os pesquisadores quanto o que seja contextualização gramatical. Antunes (2009, p.218) aponta que
“ensinar línguas e avaliar o ensino de línguas são atividades que refletem as concepções que temos
acerca do que é uma língua”. Assim, partindo do pressuposto formativo desses professores e do
impacto que ele exerce sobre a prática, podemos dizer que a gramática tradicional acaba por se
tornar a única ferramenta para esses profissionais trabalhar a Língua Portuguesa.
Em meio a isso, é possível encontrar sinais de mudanças, pois as professoras pesquisadas
reconhecem que há possibilidade de novos caminhos para serem trilhados, apontando inclusive para
uma flexibilização de postura, pois as provocações feitas durante as conversas produziram reflexão.
O fato de apontarem para a necessidade de uma formação na área de Letras traz um grande sinal de
mudança de postura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo tratamos de compreender as relações, aplicações e contextualização dos
conteúdos gramaticais por parte dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental. Assim, a
análise aqui realizada mostrou que o procedimento adotado ajudou as professoras da área de
linguagem a refletirem sobre a importância da gramática ser trabalhada dentro de um contexto, além
de levarem-nas a atentar para a importância da formação específica para atuarem com a disciplinas
de Linguagem.
O pensar sobre/na/para uma prática de atividades interativas na disciplina de Língua
Portuguesa contribuíram para os professores refletirem sobre a sua prática e formação. Diante dessa
necessidade de sempre estarmos refletindo sobre nossa atuação, podemos dizer que não há
respostas, mas caminhos possíveis, que podem ser construídos para chegarmos a mudança. No
entanto, para construir esses caminhos de forma satisfatória, faz-se necessário uma espaço de
diálogo com condições favoráveis para atuação dos professores.
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Resumo
Neste trabalho apresentamos uma pesquisa realizada com professores que atuam na disciplina de
Língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, com o objetivo de compreender as relações
existentes, entre aplicação de conteúdos gramaticais e o contexto formativo desses professores. Nossa
discussão tem como ponto de partida as provocações: porque ensinar gramática e o que é gramática
contextualizada. Esta pesquisa é de natureza qualitativa e usamos como instrumento de produção e
coleta de informações as conversas interativo-provocativas defendidas por Nunes (2010), isto porque
nessas conversas interativo-provocativas o pesquisador também é tão ativo quanto o participante, isto
deixa as informações mais completas e recheadas de dados, por ser reflexiva também provoca
formação. Dentre o que compõem o corpus, buscamos analisar como esses docentes reflete e entendem
o ensino da gramática e a sua contextualização, nas aulas de Língua Portuguesa e refletem sobre isso.
Usamos para tanto os postulados teórico-metodológicos de Antunes (2003, 2009 e 2014), Travaglia
(2001), Rocha (2008), Martins (2006), Oliveira (2010), Mendonça (2006) e a BNCC, entre outros
estudiosos que apontam caminhos para o ensino da língua materna numa visão contextualizada da
gramática. O resultado dos dados nos levou a inferir que os professores pesquisados não conhecem
outro meio para o ensino da gramática senão o tradicional, com exercícios e estudo das regras, apesar
de trabalhar com o texto, ele é usado só como pretexto para o ensino gramatical, sempre com frases
soltas, fora de contexto do uso social que o texto possui, anulando toda a sua complexidade e troca
comunicativa. Assim, entendemos que refletir sobre a prática pedagógica da Língua Portuguesa, faz-se
necessário para a busca de novos caminhos.
Palavras-chave: Gramática Contextualizada, Língua Portuguesa, Formação Docente.
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Resumo
Este painel traz análises sobre a formação do professor de educação básica sob três eixos, cada qual
apresentado nos trabalhos que seguem. O primeiro eixo trata a formação da identidade docente em um
curso de Pedagogia de uma universidade particular, cujo objetivo é apresentar e analisar o perfil de
estudantes do final do curso, por meio do diálogo com autores que abordam os conceitos de processos
de socialização (Berger e Luckmann); afetividade na constituição do sujeito (Henry Wallon); saberes e
práticas formativas (Tardif e Raymond) e equívoco histórico (Marin). O segundo texto analisa
mudanças e permanências na constituição social do que é ser professor e de suas escolhas pedagógicas,
apontando para o processo de proletarização não superado pela formação inicial, guardando relações
com saberes vividos e aprendidos durante a trajetória de socialização, sob o aporte teórico de Bourdieu,
com o conceito de habitus e o conceito de disposições, de Lahire. O terceiro artigo recorre a uma
dimensão histórica que discute a profissão de professores primários nos primórdios da República,
problematizando que a constituição dessa profissão não se deu por meio das Escolas Normais. Analisa
o controle desse docente na instrução pública paulista realizada pelo Estado, afastando-o de sua
capacidade de gerenciar sua própria atividade, para uma adequação ao novo modelo por meio de
concursos públicos que cumpriam a função de selecionar e informar o tipo de profissional necessário às
escolas nos primórdios da República. O resultado deste painel, com análises sociológicas e históricas,
traz questionamentos e reflexões importantes acerca da formação profissional do professor (a) de
educação básica, sobretudo no cenário político atual.
Palavras-chave: Identidade docente; Formação inicial; Processo de socialização; Práticas pedagógicas.
OLHARES E PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA SOBRE A
DOCÊNCIA
Adriana Patrício Delgado – UFRJ
Maria Cecília Sanches – UNIFESP

INTRODUÇÃO
Desenvolver pesquisas que busquem conhecer quem são os estudantes que chegam e
concluem o curso de Pedagogia consiste em um dado de extrema relevância no âmbito dos estudos
sobre formação inicial de professores. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo central
apresentar elementos que permitam conhecer e identificar o perfil identitário construído por um
conjunto de estudantes ao longo de seu processo formativo, tendo como referência os processos de
socialização, hábitos e costumes.
Foram selecionados como sujeitos da pesquisa estudantes concluintes do curso de Pedagogia
de duas turmas de sexto semestre, pelo fato do curso da referida IES se estruturar curricularmente
em três anos, período noturno, totalizando 90 respondentes. Vale ressaltar que o público dessas duas
turmas era majoritariamente feminino, havendo apenas dois homens, um em cada turma. A
aplicação dos questionários, como um dos instrumentos de coleta de dados, possibilitou delinear o
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perfil sociográfico dos estudantes de Pedagogia desta IES apoiado nos teóricos e conceitos que
balizam este estudo.
Buscou-se, com isso, mapear elementos significativos dos processos de socialização
(primária e secundária) vivenciados e assimilados antes e durante a trajetória acadêmica na
universidade. Complementando esse mapeamento, serão também indicados alguns dados obtidos
nas entrevistas, realizadas com dez estudantes, dentre os 90 respondentes do questionário.
Com vistas a melhor apresentar os dados coletados, bem como as análises realizadas, o texto
se estrutura em três eixos. Primeiro se apresentará a relação entre os processos de socialização e os
traços identitários sobre a profissão docente a partir da análise de impressões e das vivências dos
estudantes sobre e no curso de Pedagogia. Em seguida, coloca-se em destaque o caráter
proeminente do aspecto afetivo como um traço distintivo da identidade profissional dos estudantes
pesquisados. Por fim, serão analisadas e problematizadas as experiências e vivências acadêmicas
como um eixo basilar no processo formativo profissional docente.
Entende-se que conhecer quem são esses estudantes que chegam e concluem o curso de
Pedagogia, suas razões, preferências e experiências pregressas, consiste em um dado de extrema
relevância nos estudos sobre formação docente.
A RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DOCENTE:
PREDILEÇÕES E VIVÊNCIAS MARCANTES DURANTE O CURSO DE PEDAGOGIA
De acordo com Berger e Luckmann (2012) pelo “[...] conceito geral de ideologia alcança-se
o nível de sociologia do conhecimento, a compreensão de que não há pensamento humano [...] que
seja imune às influências ideologizantes do seu contexto social” (p.22). De modo análogo, pode-se
dizer que, a construção de uma concepção de docência está intimamente relacionada e influenciada
pelas ideologias presentes no contexto social, familiar, seja pregresso, concomitante ou posterior à
formação inicial.
O propósito central de Berger e Luckmann é o estudo da realidade da vida cotidiana por
meio da Sociologia, o que significa compreender como uma mesma realidade pode ser vista por
diferentes perspectivas, sem desconsiderar o senso comum, uma vez que “[...] o senso comum
contém inumeráveis interpretações, pré-científicas e quase científicas sobre a realidade cotidiana,
que admite como certas” (2012, p. 37).
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Dentre as diferentes realidades a que estamos submetidos, a que mais nos afeta é a que passa
pelo corpo, pelos sentidos, ou seja, aquela que é concretamente vivida. No que se refere às
concepções sobre docência construídas durante os processos de socialização, a realidade mais
próxima perpassa pela escola cursada e pelas experiências profissionais. Por isso que, Cunha (2011)
e Slavez (2012), apoiados nos conceitos de Berger e Luckmann, apontam e reiteram a necessidade
de os professores, ao longo da formação inicial, em especial, se depararem com situações
inesperadas e até adversas, que os faça contestar e questionar certos saberes construídos e, muitas
vezes, consolidados com verdades absolutas.
O fato da formação inicial, como uma das etapas socializadoras, ocorrer de modo
intencional e sistemático faz com que ocupe um lugar basilar no processo constitutivo da identidade
profissional dos estudantes. Por isso é de extrema importância que, tanto a instituição formadora
quanto os professores, conheçam quem são seus/as alunos/as, procurando entender sobre sua
configuração familiar, suas trajetórias e históricos ao longo da educação básica, seus hábitos,
preferências, interesses e suas expectativas e projetos em relação ao curso e a profissão.
Estes elementos, com suas idiossincrasias e subjetividades, fruto dos processos de
socialização, desde a primeira infância, configuram uma dimensão da construção identitária,
concebida neste trabalho, como dimensão pessoal.
Frente a isso, ao analisar os dados obtidos foi possível perceber que, entre os estudantes que
indicaram ter tido conflitos ou dificuldades no início do curso, 33 apontaram que boa parte delas,
está relacionada à assimilação dos conteúdos das disciplinas em razão de certas defasagens oriundas
da Educação Básica, sobretudo, em relação ao domínio dos conhecimentos gerais e habilidades de
leitura e escrita. Muitas vezes estas dificuldades se somam à sensação de incapacidade, insegurança,
ansiedade e até medo.
Entretanto, mesmo com estas dificuldades, mais da metade dos respondentes (36 alunos) no
tocante às experiências acadêmicas, não participou durante o curso de nenhuma atividade
extracurricular, justificando a ausência pela falta de tempo, de divulgação institucional e até de
interesse. Vale destacar que, estas atividades extracurriculares são projetos institucionais (sem bolsa
aos estudantes) e foram oferecidas ao longo do curso sem custo, como: Projeto Ler e Escrever e
Bolsa Alfabetização, Programa de Monitoria e Iniciação Científica. Além destes, eventualmente, a
IES promovia eventos internos, como Semana da Pedagogia e Ciclo de Palestras, conforme registro
no Projeto Pedagógico do Curso.
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É importante destacar que, A Semana da Pedagogia consistia em um evento anual, realizado
no mês de outubro, no qual eram organizadas palestras, seminários, mesas redondas, oficinas em
concordância ao tema estabelecido para o evento. Este evento era organizado pela coordenação em
parceria com os docentes e discentes. O Ciclo de Palestras era um evento, definido no Projeto
Pedagógico do curso, que ocorria uma ou duas vezes no semestre no horário regular de aula. Neste
evento eram organizadas palestras sobre temas variados relacionados aos conteúdos estudados pelos
estudantes no curso. A coordenação era a responsável direta pela sua organização, incluindo decisão
de tema, palestrantes, loca e data, com anuência da direção do departamento de educação.
Este cenário nos sinaliza para um aspecto que merece atenção, pois, se de um lado
evidenciam-se algumas dificuldades advindas da escolarização básica, refletidas na assimilação de
certos conteúdos disciplinares, de outro houve uma reduzida participação nos projetos e atividades
institucionais, a qual poderia minimizar tais dificuldades, além da possibilidade de experienciar
vivências acadêmicas relevantes no processo formativo docente.
É importante também dizer que a baixa procura e participação dos estudantes por estes
projetos deve-se mais ao fato de, por ser uma instituição privada, não há o devido incentivo na
participação em Projetos de Extensão e Pesquisa, tanto para os docentes quanto para os discentes,
mesmo porque não há uma política institucional voltada à essas demandas.
Em relação aos professores se observa na ausência de um plano de carreira estruturado, ou
evolução funcional, que implique em adicionais na folha de pagamento ou até em recategorização
salarial seja por titulação ou por envolvimento na extensão e/ou pesquisa. Isto é, a cultura escolar
que prepondera é a do docente horista, com carga-horária basicamente em sala de aula, conseguindo
disponibilizar poucas horas em atividades que não sejam relacionadas ao ensino. No tocante aos
estudantes, por serem em sua maioria trabalhadores e muitos deles os principais provedores de suas
famílias, em geral, não conseguem ter disponibilidade para atividades acadêmicas extras ao horário
regular de aula, estabelecendo uma “relação de passagem” com o espaço universitário na qual a
formação se dá quase que exclusivamente na sala de aula: usufruem do espaço universitário
somente durante o horário da aula, não se envolvendo em outras atividades acadêmicas, além das
exigidas pelos docentes nas aulas regulares. Além disso, por ser tratar de uma instituição privada, o
número de bolsas auxílio destinadas aos estudantes que se interessam e desejam participar de
projetos de Pesquisa e Extensão é ínfimo considerando o quantitativo de estudantes na IES.
Por outro lado, a participação em projetos e ações universitárias para além da sala de aula
poderia contribuir para a formação pessoal e profissional destes estudantes. Em estudo de Marin
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(2015) aponta a disparidade formativa entre estudantes que participam de projetos e ações
universitárias e aqueles que se limitam ao aprendizado em sala de aula.
AFETIVIDADE E IDENTIDADE DOCENTE: A DIMENSÃO PESSOAL EM FOCO
Considerando as condições enfrentadas ao longo do curso pelos estudantes, bem como o
reduzido envolvimento em atividades extracurriculares e projetos institucionais, se entendeu como
relevante buscar identificar os acontecimentos que contribuíram para sua permanência. Nessa
direção, foram analisadas algumas falas dos estudantes relatando fatos e situações vivenciadas
durante o curso que influenciaram na continuidade dos estudos e prosseguimento do curso.
Os relatos dos estudantes permitiram constatar que os(as) professores(as) foram o principal
fator de permanência e identificação com o curso. Os docentes foram mais referenciados do que as
disciplinas ministradas, tanto que, em alguns casos, o estudante entrevistado soube mencionar
apenas o nome do docente sem se lembrar do nome da disciplina ministrada por ele/a.
Vale destacar que, quando os estudantes se referem aos “bons/as professores/as” que os/as
incentivaram a permanecer no curso, o enfoque afetivo prevalece, como se observou em certas falas
transcritas das entrevistas quando questionados sobre os fatos significativos de permanência no
curso:
Estudante 01: “Eu tive quatro professores aqui, porque eles acreditaram muito no
potencial que eu tinha e que eu sei que tenho hoje e que acho que foi a situação de
reconhecimento destes professores”.
Estudante 09: “Professores maravilhosos e que realmente vestem a camisa. [...]
Nossa, eu vou para a faculdade, mas se você sabe: ‘Nossa, hoje é aula de fulano de tal,
vale a pena ir’. Então esses professores e até a própria instituição é de te incentivar. Eu
vi aqui na universidade várias possibilidades de crescer profissionalmente, de
professores que te incentivam e isso é muito bom”.
Estudante 10: “[...] eu acho que minha permanência se deve muito a uma pessoa,
uma professora que foi a Magnólia de Filosofia. Por isso que eu dei também a
monitoria de Filosofia da Educação. [...] foi o que me fez apaixonar não só pelo curso,
mas como por essa matéria também”.

Expressões como: “eles me motivaram muito a estar aqui; acreditaram no meu potencial;
acaba a aula e você fica conversando com eles; a força de vontade da professora; os professores que
me apoiaram; e os ensinamentos que foram para mim uma lição de vida. Observa-se também que
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exposição da matéria, esclarecimento de dúvidas, postura em sala, incentivo à pesquisa, foram
outros atributos destacados pelos estudantes em relação aos/às seus/suas professores/as, porém com
menos intensidade.
Além dos docentes, outros fatores foram apontados no que se refere a razões de permanência
no curso, dentre eles: valorização da autoestima, reconhecimento do curso socialmente, local de
aquisição de conhecimentos e a aproximação com a área de interesse profissional. Fatores de ordem
pessoal também foram assinalados, como: persistência, certeza de estar na profissão certa e
experiências com as crianças.
Chama atenção a valorização dada pelos estudantes ao aspecto afetivo, subjetivo e
comportamental, se comparado ao aspecto cognitivo, que requer maior objetividade e concretude.
Este dado incita reflexões e inquietações por causar certo incômodo o fato da afetividade se colocar
em posição de destaque em relação à cientificidade. Isso parece revelar que a identidade
profissional destes estudantes vem sendo construída sob bases teóricas frágeis, resultando no apego
e apreço pelo campo das emoções e das relações interpessoais.
Nessa direção, os estudos de Henri Wallon (1968; 1979) nos ajudam a refletir sobre esse
tema, já que destaca o papel das relações sociais na formação humana. Segundo sua teoria
psicogenética, os seres humanos se ‘humanizam’ à medida que trocam experiências com o mundo,
como se estas formassem o tecido que nos constitui.
Nas relações travadas com o mundo, desde o nascimento, o ser humano tem como foco de
suas ações ora a construção de sua subjetividade e, portanto, as relações afetivas ganham um
colorido, ora suas atividades estão mais voltadas para a construção da objetividade do mundo, da
cognição/inteligência. Esse movimento, muito aparente até a adolescência, ainda permanece na vida
adulta de modo menos marcado.
A partir daí, a história da construção da pessoa será constituída por uma sucessão pendular
de momentos dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, mas
integrados. Cada novo momento terá incorporado as aquisições feitas no nível anterior, ou seja, na
outra dimensão. Isto significa que a afetividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no
plano da inteligência, e vice-versa. (DANTAS, 1992, p. 90).
Para esse estudo, vale a pena destacar que para se conscientizar do conhecimento
propriamente escolar, universitário ou de conceitos científicos, a consciência deliberada e objetiva
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deve ser acionada e nesse processo a afetividade está também presente, ainda que aparentemente
silenciada.
Tudo o que foi afirmado a respeito da integração entre inteligência e afetividade pode ser
transposto para aquela que se realiza entre o objeto e o sujeito. Deve-se então concluir que a
construção do sujeito e a do objeto alimentam-se mutuamente, e mesmo afirmar que a elaboração
do conhecimento depende da construção do sujeito nos quadros do desenvolvimento humano
concreto. (idem, ibidem, p. 91).
Cabe também apontar o papel docente na mediação e interlocução com o conhecimento
científico. A vivência no “chão da escola” permite às autoras afirmarem que é desejável que um
professor experiente, de educação básica, saiba dosar a afetividade de forma a chegar à objetividade
necessária ao pensamento discente. Com crianças pequenas, até 11 anos, recorre-se a condutas
afetivas que fortaleçam sua autoconfiança para, gradativamente, dar-lhes autonomia objetivando
chegar a condutas mais autônomas. Com os mais jovens, a partir dos 12 anos, um professor
experiente pode recorrer a jogos, competições, pesquisas, exposições, debates, passeios, filmes,
livros de modo a envolver seus alunos e grupos de alunos e motivá-los a construir o conhecimento
cada vez mais objetivo e concreto.
Correlacionados a estes fatores, ao serem perguntados sobre situações marcantes vividas no
curso, apareceram: trabalhos desenvolvidos em sala de aula, visitas técnicas, como feito na
disciplina de Educação de Jovens e Adultos, as disciplinas de LIBRAS e Braille vista como um
diferencial do currículo do curso e a participação no Programa de Monitoria e Iniciação Científica
(dos 10 estudantes entrevistados, três deles tiveram essa experiência – dois com monitoria e um
com Iniciação Científica).
Seguem trechos das entrevistas, de três dos dez entrevistados, quando questionados acerca
das situações marcantes vivenciadas no curso:
Aluna 03: “Eu estava apresentando o Seminário, todo mundo na sala me aplaudiu e a
professora me elogiou. Isso me marcou muito. Foi um estímulo, não só da professora,
mas também da sala de aula”.
Aluna 05: “Eu acho que a aula com a profa. Hortência foi bem marcante. A força de
vontade dela. Só me recordo desse momento, não me recordo de nenhum outro”.
Aluna 09: “Orquídea, pela rigidez dela, mesmo assim, embora ela seja muito rígida,
ela é muito mãezona e ela acaba te falando umas verdades que você precisa ouvir e
que você precisa seguir em frente”.
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Aluna 10: “O professor Antúrio deu todo aparato para gente, deu toda a tranquilidade.
Ele chegou, apresentou o conteúdo e disse: ‘Fiquem tranquilos. Eu dou toda a carta
branca para vocês ensinarem, passarem o conteúdo para eles. Entendeu? Além da
professora Magnólia, esse é o segundo fator que me marcou”.

Assim, na graduação o(a) professor(a) pode recorrer a saídas, filmes e outras dinâmicas
interacionais, mas o discente já deve estar em outro patamar na relação com o conhecimento. É
esperado que os estudantes, já adultos, não sejam tão passionais e que a relação tanto com o com o
conhecimento quanto com o professor seja mais objetiva.
No entanto, os dados desta pesquisa sinalizam certa dependência afetiva dos alunos em
relação aos docentes e uma relação comprometida com subjetividades, parecendo ofuscar e
prejudicar a própria função social da graduação. Nesse sentido, os docentes atuantes no âmbito da
formação inicial precisam refletir a este respeito, debatendo acerca do novo perfil de estudantes que
ingressam no ensino superior e buscam cursos de licenciatura.
TRAJETÓRIAS, SABERES E VIVÊNCIAS DOS ALUNOS: EIXO CONDUTOR DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Os estudantes quando ingressam no curso de formação, trazem consigo determinadas
percepções, ideias, pensamentos, preferências, hábitos e interesses, provenientes de suas trajetórias
pessoais e profissionais, isto é, de seus processos de socialização. Logo, não são e, tampouco,
devem ser vistos e tratados, como “tábulas rasas”, uma vez que não chegam ao curso destituídos de
concepções sobre o mundo e a profissão.
Pautada por esse princípio, Marin (1996) afirma que a formação docente não é um processo
simplista, estruturado em uma sequência temporal linear, na qual o estudante ingressa na formação
inicial, ao se formar começa a atuar no campo profissional e, depois, segue de modo contínuo as
etapas da formação continuada. Muito pelo contrário, o processo formativo sofre, continuamente,
influências de diferentes fatores que intervêm em seu processo de formação profissional.
Em meio a esses fatores, Marin alerta sobre as experiências e saberes que os estudantes
possuem ao iniciarem seu percurso formativo, pois, para ela, todo processo de formação
profissional tem uma origem e uma história que necessita ser situado no tempo e no espaço em que
ocorre. Isso quer dizer que, a formação profissional docente não se inicia no momento do ingresso
nos cursos de licenciatura, mas sim nas relações sociais que o sujeito (futuro professor/a) se
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submete desde muito cedo por meio das interações com a família, nas brincadeiras, no grupo de
amigos, nos modelos veiculados pela mídia, etc.
Sabendo que as primeiras referências sobre a profissão docente se constroem nas relações
sociais pregressas ao curso de formação inicial, não se pode mais ignorar o fato de que há uma
história que poderá forjar referências acríticas sobre a profissão se não forem devidamente
contextualizadas e problematizadas à luz de sólida fundamentação teórica e situações práticas
significativas, tenderão a permanecer ativas na futura consciência e identidade profissional.
Assim desconsiderar as trajetórias pregressas dos alunos na organização e estrutura do
percurso formativo, consiste no que denominou, de “equívoco histórico”.
Nessa mesma direção, Tardif e Raymond (2000) analisam que os cursos de formação têm
tido impacto muito pequeno sobre o que pensam, creem e sentem os estudantes antes de começarem
a lecionar e após assumirem o papel de professor, de modo que as experiências escolares adquiridas
anteriores à formação profissional prevalecem como orientadoras do exercício da profissão. Isso
decorre de um modelo formativo mais voltado à aceitação, manutenção e preservação de saberes e
fazeres consolidados do que à problematização, contestação e, por conseguinte, à transformação.
Com isso, os futuros docentes, precisam ser colocados em situações que os façam entender e
conceber sua realidade e a realidade educativa não como algo dado, pronto e definitivo, mas sim
como algo passível de transformação, sobretudo, via o exercício contínuo da inquietação e da
indagação acerca de seus fundamentos, razões e origens. Todavia, o movimento de contestação,
assim como a aquisição de novos conhecimentos, não ocorre espontaneamente, pelo contrário,
demandam esforço intelectual, ação indispensável e necessária para a passagem do pensamento de
senso comum (naturalizado, acrítico) para o pensamento científico (elaborado, organizado).
Reiterando o pensamento de Berger e Luckmann (2012) é imprescindível que os
licenciandos experenciem, durante seu processo formativo, situações que sejam provocativas e
instigantes a ponto de desestabilizar certos pensamentos e concepções, parte delas, provavelmente,
tidas como verdades absolutas e inquestionáveis.
Experienciar esse tipo de vivência durante a formação inicial, além de possibilitar a
construção de novos saberes e concepções, permitirá que os futuros docentes assumam suas
próprias práticas, tomem decisões e façam escolhas. Caso contrário, ao se defrontarem com
situações inesperadas, tenderão a recorrer aos saberes adquiridos nos contextos familiares, nos

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

325

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

processos de escolarização básica ou em outros espaços socializadores, agindo como meros
reprodutores, além do distanciamento e da desarticulação entre a teoria e a prática.
À formação inicial, por meio dos conteúdos, atividades, práticas e perspectivas teóricas que
a compõem, cumpre tratar a profissionalização docente não como um fato dado, estagnado, mas
como algo a ser interrogado, problematizado e refletido, diuturnamente, sob um constante olhar
crítico e investigativo. E, para que esse movimento ocorra, é necessário que os cursos de formação
adotem práticas guiadas por reflexões, debates, interrogações e interações, práticas estas que
permeiam e subsidiam os processos formativos das universidades públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finaliza-se aqui o estudo em uma universidade particular situada na região metropolitana de
São Paulo, que faz parte de uma pesquisa maior e mais abrangente, sobre a identidade profissional
docente dos estudantes do curso de Pedagogia, tanto em universidades públicas quanto privadas.
Inevitavelmente devemos atentar para o fato de que a instituição pesquisada conta com um tempo
de formação de apenas três anos, sem incentivo à participação discente em atividades acadêmicas,
extracurriculares, por meio de bolsas de monitoria, extensão, PIBID e iniciação científica, entre
outros. Acrescenta-se a este contexto o fato de não haver um plano de carreira definido aos
docentes, os quais lutam pela manutenção de sua carga horária semestralmente.
Com maior acesso aos cursos de graduação em instituições particulares nas últimas décadas,
formam-se estudantes que tiveram, ao longo destes três anos, pouco envolvimento e participação
em atividades além da sala de aula. Além disso demonstram despreparo profissional, falta de
engajamento e comprometimento, compreendendo-se, inclusive, como um sujeito político,
consubstanciado em uma identidade docente frágil, seja em suas bases teórico-conceituais, seja no
âmbito das práticas e do fazer docente, que, irrefutavelmente, não se reduz a mera reprodução de
práticas pensadas e guiadas por outrem.
Sob o panorama político atual reforça-se, portanto, o lugar da universidade pública na
garantia de formação teórica e prática mais sólida, bem como a formação em um tempo que
promova maior qualidade de estudos, permitindo que experiências pregressas possam ser mais bem
debatidas e problematizadas, além de considerar a maior participação de estudantes em atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
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Resumo
Este trabalho é fruto de um estudo mais amplo acerca da temática identidade profissional docente em
cursos de Pedagogia de instituições públicas e privadas, e apresentará apenas os dados relativos a uma
pesquisa realizada em um dos campi de uma universidade privada situada na região metropolitana do
município de São Paulo. Tem como objetivo apresentar e analisar o perfil de estudantes do final do
curso, por meio do diálogo com autores(as) que abordam os respectivos conceitos: processos de
socialização (Berger e Luckmann); afetividade na constituição do sujeito (Wallon); saberes e práticas
formativas (Tardif e Raymond) e equívoco histórico (Marin). Tais conceitos configuram-se como
categorias balizadoras deste estudo. Os dados coletados são oriundos de questionários e entrevistas
com estudantes do último período do curso de Pedagogia e foram organizados em três eixos. O
primeiro apresenta a relação entre os processos de socialização e os traços identitários sobre a profissão
docente a partir da análise de impressões e vivências dos estudantes sobre e no curso de Pedagogia. Em
seguida, coloca-se em destaque o caráter proeminente do aspecto afetivo como um traço distintivo da
identidade profissional dos estudantes pesquisados. Por fim, são analisadas e problematizadas as
experiências e vivências acadêmicas como um eixo basilar no processo formativo profissional docente.
As análises concluíram que esses estudantes convivem por três anos em um curso com o qual mantém
pouco envolvimento e participação, com uma identidade docente bastante fragilizada e com traços de
despreparo para o exercício da atividade profissional.
Palavras-chave: Processos de Socialização; Curso de Pedagogia; Percurso Formativo; Dimensão
Afetiva.
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O PAPEL DA FORMAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE
Lucia Matias da Silva – EAUSP

INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da escolarização moderna a docência carrega características e
configurações que, ao longo do tempo apontam para uma dinâmica carregada de ambiguidades que
resulta, entre outros desafios, num processo de proletarização implícito à profissão e capaz até de
levar os docentes a reforçá-lo ao invés de lutar contra os fatores que o constituem e o determinam.
As normatizações têm influência na prática das professoras, mas ainda assim, agem de
maneira singular para responder às pressões institucionais na escola; suas respostas se constroem a
partir de uma coerência interna dos princípios geradores do habitus (BOURDIEU, 2003), que
configura as disposições construídas (LAHIRE, 2004) em processo ao longo da trajetória de vida e
trabalho e que respondem pelos intervenientes que reforçam representações herdadas em seus
processos de socialização no universo da escola.
Nas tensões entre o pertencimento herdado e a seleção ativa ou escolhida pelo sujeito, a
socialização nunca é totalmente bem-sucedida nem terminada, mas ainda assim, esse universo
construído anteriormente influi diretamente e trazer consequências na caracterização dos fazeressaberes pedagógicos que se traduzem em diálogos com a formação docente e com saberes vividos e
aprendidos nas trajetórias de socialização.
Assim, essa discussão tem como objetivo pensar, por meio da articulação de dados
históricos e sociológicos, a coerência interna do habitus que, a partir de suas disposições
realimentam no cotidiano eventos que favorecem a proletarização processual que hoje se configura,
apesar da incursão das professoras no universo de formação.
A ideia central parte da vinculação de aspectos constitutivos da docência e seus
desdobramentos aos saberes-fazeres pedagógicos discutidos na formação e herdados da experiência
socializadora para compreender como se configuram na prática.
Os resultados apontam que as disposições construídas pelas professoras estão intimamente
imbricadas com as estruturas constituintes do habitus e que, a formação não permite estabelecer
rupturas capazes de promover mudanças.
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PROFISSÃO DOCENTE: ABORDAGEM HISTÓRICA E SOCIOLÓGICA
Segundo Hamilton (2000), os escritos educacionais penetraram todos os níveis da sociedade
e versavam sobre a nova infraestrutura da escolarização. Os escritos contidos no Ratio Studiorum
(1599), Mulcaster (1582) e na Didactica Magna (1567), representaram novas ideias que
culminaram com a “transformação de uma arte antiga numa nova arte (p.4) ” e toda essa
reformulação é parte do que chamou de “virada instrucional”.
A partir desse marco, a educação visa atender as massas e o encaminhamento possível para
tal empreitada é a padronização do ensino, o que se fez por meio da compilação de um corpo de
saberes e procedimentos, que ao sistematizar, “havia metodizado uma arte (p. 4) através da tradução
de ideias para a prática. Para Hamilton (2000) “essa metodização e mercantilização da velha arte foi
central para a criação da moderna escolarização (p. 5)”.
Assim, ganharam proeminência nos anos 1500 não só a noção de método, mas também a de
transmissão. O método, então, passa por uma mudança no século XVI, ao ser caracterizado como
um “refinamento de uma outra noção – a de que ensinar é uma arte (p. 9)”. O ordenamento das
apresentações educacionais leva grande número de matérias escolares a serem ordenados ou
reduzidos a arte da metodização.
Vinculadas e compreendidas as noções de metodização e transmissão, o processo deu
origem a uma melhor compreensão da instrução e o campo da didática pode ser visto como fruto
dessa síntese, à medida que surge como um corpo de encaminhamentos que visa dar a essa
instrução voltada para as massas um direcionamento que faz com que a instrução nasça com a
marca da doutrinação.
Cria-se um processo de ensino, um conjunto de chaves para apreensão do mundo e de seus
mecanismos legais, apresentado como lugares comuns que guiaram a instrução. Surge assim, a
noção e os fundamentos do currículo que de maneira gradual passou a representar um corpus de
conteúdos devidos, a serem ensinados nas diferentes etapas da escolarização.
Toda essa nova configuração do ensino passou a ser disseminada através de textos
impressos pré-estruturados. Neste caso, a padronização de saberes e procedimentos têm uma
intencionalidade doutrinária e política, pois, há uma tendência de credibilidade na palavra escrita, o
que leva a conferir legitimidade a esse novo processo de instrução.
Dessa maneira,
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(...) o conhecimento tornou-se uma mercadoria padronizada, na medida em que o
ensino abandonou a autonomia do estudo deslocando-se para a disseminação dos
textos impressos (Hamilton, 2000, p. 23).

A partir dessa sistematização, a didática emerge como uma arte de ensinar, uma tecnologia
de produção, num processo em que os aprendizes são considerados matéria-prima, objeto e
resultado da instrução que se dá por meio de uma dinâmica entre conhecimento aprendido versus
conhecimento ensinado.
Esses dados parecem apontar para uma nova preocupação: ensinar, ou seja, ter em mente um
método, uma técnica que pareça garantir tal empreitada, assim, a didática representa, então, a
sistematização ou esquematização geral da instrução.
Em sua trajetória de desenvolvimento, essa sistematização da instrução sofre profundas
alterações até chegar ao modelo contemporâneo denominado nas análises sociológicas de Apple
(1995) como conhecimento acadêmico submetido a um controle curricular e destaca o que para ele
representa um “fato social”: as escolas são organizadas em torno da liderança masculina e do
trabalho feminino, o que para ele tem propiciado ao capital, um tipo de controle baseado na
autoridade patriarcal que engessa os professores e assegura a manutenção do poder estatal.
Mas de que maneira exatamente o Estado faz isso? Essa estratégia de valer-se da
sistematização do ensino para a manutenção do poder garante tal objetivo?
Spencer (2000) destaca que a legitimidade de seu poder não deriva da propriedade, mas
antes da valorização das funções que o Estado atribuí à educação para assegurar a ordem social.
Diante de tal situação, o fazer docente parece presa fácil desse poder que emana de uma
racionalização que não prioriza a mais-valia ou o lucro e sim a manutenção dos detentores do poder.
Para interpretar o processo de trabalho no ensino, Ozga &Lawn (1991), fazem um reexame
do profissionalismo na década de 1980 e discutem processos de mudança em relação à escalada
desse neoliberalismo e apontam para o caráter mutável, mas não revolucionário do trabalho do
professor, portanto, segundo esta visão, não se pode dizer que nada muda; alguma coisa muda, mas
a visão de construção social se dá a longo prazo.
Portanto, o processo de trabalho carrega vários fatores que implicam em sua desqualificação
com tendências a um processo submetido à lógica racionalizadora do capital, que por sua vez pode
levar a proletarização, uma vez que a própria constituição da profissão possui uma trajetória
complexa com avanços e retrocessos historicamente registrados.
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SABERES PEDAGÓGICOS: EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO
Os sujeitos da docência: gênese do professorado e perfil atual
Costa (1995) ao recuperar as perspectivas históricas do trabalho docente, discute o
surgimento da figura do professor desde a Antiguidade. Segundo a autora, no período que abrange
do século XII ao VIII, surge a figura dos preceptores que educavam com base no afeto e no
exemplo, porém, com feitos poucos elogiáveis e práticas nem sempre recomendáveis. Já na Grécia
clássica, o processo era controlado pelos éforos, magistrados que possuíam um poder quase
absoluto.
O final do século VI a.c. marca o surgimento de formas simples de escola, entendidas como
agrupamento de pessoas em diferentes locais e situações de aprendizagem. Neste período
configuram-se diferentes formas de educadores vistos socialmente com pessoas humildes e mal
pagas.
As exigências de uma formação intelectual desenvolvem modelos que visam esse fim e
nesse contexto surgem os sofistas, mestres ambulantes que fascinavam pela retórica, mas criticados
por cobrar regiamente por suas aulas. Num mundo onde o trabalho era desprezado, exigir
remuneração pelo trabalho intelectual era no mínimo, escandaloso. No entanto, “apesar da crítica
socrática, a exigência de remuneração talvez já representasse uma tentativa de valorização da
função docente (...) (Costa, 1995, p. 67)”.
Desse modo, no modelo grego de educação, a autora ressalta que todas essas:
(...) atividades com finalidade educativa, estiveram ao encargo de diferentes
protagonistas sociais, em geral do sexo masculino, e, de certa forma, hierarquizados
conforme se dedicassem a saberes mais ou menos valorizados na sociedade grega (p.
69).

Segundo Costa (1995) em Roma esse modelo se repete, a partir do século IV a.c., quando
surgem os ludi magister ou professores primários que abriam uma “loja de instrução”, oficio
socialmente desprezado e inferior, pois, tanto para os romanos como para os gregos o salário era
uma prova de servidão.
Nos séculos III e II a.c. com a necessidade de aprendizagem da língua grega, surgem os
retores, com conhecimento acessível apenas aos ricos, pois, cobravam muito bem por seus
ensinamentos. Aos poucos, os professores passam a ser um regimento que defende os interesses do
Estado. Posteriormente, com a desagregação do Império Romano, muitos dos avanços em direção a
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uma atividade socialmente definida, diluem-se ao longo do período. Assim, os funcionários do
Estado são gradativamente substituídos por religiosos que sabem ler e escrever.
Apenas nos séculos XI, XII e XIII com o surgimento das cidades e o fenômeno da
urbanização, surgem escolas cujos professores leigos são nomeados por autoridades municipais. A
partir daí o movimento de emergência do Estado-Nação aliado a outros fatores, faz ressurgir a
atividade docente e só ao final do século XVIII, configura-se como uma profissão de tipo
funcionário burocrático, no entanto, as formas de controle e rigidez permanecem por meio de
tecnologias criadas para gerir o controle.
Os docentes, assim, sempre estiveram presos aos ditames externos, primeiro da Igreja e
depois do Estado. A influência deste levou-os a caracterizar-se como um corpo do Estado e sujeitos
a um processo de funcionarização aceito por eles em troca de um estatuto de autonomia e
independência. No entanto, acabam por ser entendidos como difusores da ideologia dominante e sua
posição se reveste de certa ambiguidade, pois a história revela que eles não foram apenas
instrumentos na mão do Estado, mas que também agiram em causa própria, ao acreditar que se a
educação fosse valorizada, sua função social também o seria.
No século XIX o projeto que visa criar escolas de formação, substituí definitivamente o
mestre escola pelo professor, sem esquecer que estes eram oriundos mais uma vez na história da
docência, de meios sociais desfavorecidos; ainda neste período verifica-se também o início da
feminização do corpo docente, aspecto que reforça negativamente a consideração social do
professor.
Devido à configuração da profissão e submetido a tantos avanços e retrocessos no decorrer
da história, o professor na análise sociológica atual, parece resistir a orientações externas, adapta-se
às rotinas e tem dificuldades em pensar a mudança.
A aquiescência ou resistência presente no exercício da docência decorre também, da
feminização do magistério, aspecto que pode ter contribuído para o surgimento do processo de
proletarização. Por outro lado, o controle exercido sobre a profissão é outro fato importante, porém,
de difícil apreensão, uma vez que se torna cada vez mais sofisticado, muitas vezes não perceptível
por valer-se de estratégias sutis.
Desse modo, é possível dizer que os professores não se firmam como profissionais? Na
análise sociológica de Cabrera & Jaén (1991), a docência tem sido considerada uma categoria de
“semiprofissionais”, fato que corrobora com a (...)
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ideia de que o ensino é uma atividade em processo de profissionalização,
qualificando-se seu status como “semiprofissional” ou “profissional”, mas
entendendo-se neste caso que se parte de um uso flexível do termo (p. 193).

A ideia do controle, portanto, parece contribuir para que os professores permaneçam
disseminando a ideologia estatal a serviço da ordem e alimentando a ilusão de um profissionalismo
que ao invés de proporcionar autonomia, reafirma sua opressão. Desse modo, suas práticas tendem
a reverberar em torno desse complexo mecanismo que as leva, no limite, à disseminação de
comportamentos que denotam fracas mobilizações para a mudança.
O PAPEL DA FORMAÇÃO NA PRÁTICA DOCENTE: LIMITES E POSSIBILIDADES
A análise dos processos de socialização das professoras investigadas aponta para a
manutenção de um habitus que, embora confrontado na trajetória de formação docente, se mostra
recorrente nas práticas pedagógicas, nas escolhas profissionais e no comportamento expresso pelas
professoras.
A ideia é a de que, a dinâmica das ações possui uma coerência interna e que, esta coerência
se traduz nos princípios geradores das ações, fenômeno comum a todos os sujeitos sociais
(BOURDIEU, 2003). Assim, é possível afirmar que os saberes-fazeres pedagógicos das professoras
investigadas mantém um diálogo constante com seus processos de socialização, que suas
experiências construíram disposições que se traduzem num habitus que se manifesta de tal forma a
não permitir que a formação crie as condições capazes de estabelecer uma ruptura que permita
práticas pedagógicas coerentes com o discurso formador. As inserções formativas estão sob a
influência direta dos processos de socialização, de modo que
(...) a imagem do bom professor está fortemente relacionada a aspectos da dimensão
humana, a qual vista isoladamente no processo educativo, conduz “[...] a uma
perspectiva eminentemente subjetiva, individualista e afetiva do processo ensinoaprendizagem” (CANDAU, 2000, p. 14).

Tal configuração expressa que as professoras encontram em suas experiências vividas,
visões distorcidas da profissionalidade docente e quando solicitadas a responder às demandas fazem
emergir um habitus construído com base em suas experiências no universo escolar. Assim, as
disposições sob condições nos diferentes contextos da socialização secundária permitem visualizar
a homogeneidade ou heterogeneidade presente nas suas escolhas, bem como a ativação ou inibição
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que se evidencia de acordo com as demandas que incitam o jogo de mostrar-ocultar (LAHIRE,
2004).
Para as professoras alvo da pesquisa (OLIVEIRA, 2014) o sentido profissional do
magistério parece difuso diante da afirmação de que “(...) precisa ter dom, não acho que é só como
profissão, precisa gostar...”, reclamam de falta de apoio e hoje valorizam o magistério como um
curso que ensina na prática “o magistério me ajudou muito, porque dava embasamento mais real”.
Valorizam a Didática porque acredita que ela ajuda “a maneira de trabalhar” e quando critica os
ATPCs é justamente porque não discutem apostilas, não trazem esse apoio para ensinar.
Há críticas quanto às condições de trabalho “(...) tenho conflitos na escola, “(...) pessoas que
andam de jaleco encardido, demonstram falta de educação” ou “(...) tinha esperança de convencer
as pessoas do meu modo de pensar, mas percebi que não conseguia”. Desse modo, procuram aceitar
o que é possível “e aí tenho que me enquadrar” ou “vou tentando conciliar”.
Há também uma conformação em relação à realidade encontrada na escola, assim, buscam
mudanças na sala de aula, “(...) cheguei à conclusão que é importante mudar o espaço em que se
está...”. (...) “Comecei a mudar meu foco”, afirmações que parecem apontar para elementos que se
apoiam na experiência e refletem aspectos da prática.
Por outro lado, repudiam a formação em serviço “se é para ferrar professor, nem precisa
vir”, ou “(...) o trabalho coletivo não existe, é cada um por si”, e ao mesmo tempo, reclamam do
trabalho individual e da falta de participação dos pais “(...) quanto aos pais é muita conversa, mas o
resultado é baixo...”, “(...) não agem de modo compatível”, ou ainda, “eles estão trabalhando, estão
muito longe da escola”.
O contexto profissional parece oscilar, assim, entre o desencanto e o conflito. A profissão
que no início traz satisfação, logo passa a representar um fardo que exige disposições para se
resignar e sobreviver em um universo que exige sacrifícios e defesas constantes. Afirmam que “(...)
me incomoda ser professora por gostar de criança...” ou “(...) tem toda uma prática que acaba
complementando as necessidades...”, mas a recusa em aceitar a profissão como um dom, esbarra no
reconhecimento dos saberes da experiência e aceitam determinadas posições que expõe um
movimento para tentar sobreviver na profissão “prefiro receber direcionamento prévio... isso me faz
sentir segura”.
A forma de resistir é acomodar-se ao possível, improvisando ações que lhes permitem
conciliar a vida na escola. Não veem possibilidade de voltar a estudar, de procurar outros caminhos
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profissionais e cedem a uma postura de obediência e submissão para alcançar a aposentadoria.
Ainda assim, há elementos que apontam para tentativas de mudança dentro da carreira e busca de
excelência na prática profissional. Uma das professoras investigadas declara que fez mestrado “foi
um capítulo à parte em minha vida” e que “o olhar foi diferente”. Tem prazer em dizer que
alcançou distinção com o curso e relata: “na escola hoje me veem como profissional”. Outra afirma
que passou a questionar decisões tomadas na escola, se sindicalizou e participou de greves por
melhores condições de trabalho, mas depois diz que “existem coisas que não mudam”, pois, “não
depende das pessoas que estão na base da pirâmide resolver”.
Ao serem questionadas sobre a possibilidade de mudar de profissão, afirmam que embora
tenham vontade de mudar, falta coragem para recomeçar. “Não penso em mudar de profissão... não
tenho coragem, mas talvez gostaria de ter”. No percurso profissional apontam dificuldades que
desanimam, “é difícil lidar com os alunos... são alienados do mundo que a escola representa”, essa
dificuldade é apontada em relação aos alunos e também a situação do professor “dá até prá se
apresentar melhor... acho que houve melhora...”. Com o tempo apontam mudanças de visão “(...)
eu acho que a própria experiência faz a gente ver a coisa diferente”. Agora pensam que o melhor é
esperar a aposentadoria e “fazer um bom trabalho até o fim”.
As disposições no contexto profissional demonstram posições tomadas diante dos
fenômenos vividos na escola, que parecem incitar mudanças, mas que ao contrário do esperado, não
conseguem estabelecer rupturas capazes de fortalecer o exercício de um profissionalismo
autônomo. Acabam reconhecendo as dificuldades e reorientam seu foco para a excelência no
trabalho que realizam e investem de maneira solitária nesse objetivo. Chegam ao final da carreira
ciente das dificuldades, mas sem mobilização necessária para estabelecer rupturas e promover
mudanças.
Assim, os saberes da experiência vivida nos diferentes processos de socialização constituem
sua prática, seus saberes-fazeres pedagógicos ou ainda, sua didática de trabalho. É um habitus que
se traduz em disposições que levam os professores a reproduzir mecanismos de opressão que
deveriam, na verdade, combater.
Esses saberes da experiência carregados de uma representação histórica do que é ser
professor, mergulhada nas amarras de uma profissão também tão marginalizada em seu processo de
constituição, faz com que as professoras se rendam à uma cultura escolar que promove e reafirma
cotidianamente uma trajetória de proletarização do fazer docente e do ser professor que, a formação
inicial não consegue romper.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A percepção dos estudos apresentados permite compreender que a educação tal como a
concebemos hoje foi configurada a partir do processo de metodização, sistematização e
disseminação de conteúdos e procedimentos, como condição para que uma educação de massas
pudesse se concretizar.
A gênese constitutiva dessas práticas aponta, no entanto, que esse processo é complexo, uma
vez que os professores se pautam num conjunto de experiências socioculturais que permite construir
ideias, comportamentos e práticas para responder às demandas surgidas nos diferentes contextos –
sociais e profissionais – em que se insere e que Lahire (2005) denomina de “disposições”.
Tal configuração historicamente construída traz consequências diretas na caracterização dos
saberes-fazeres pedagógicos que se traduzem em diálogos com a formação, mas que também
guardam estreita relação com o habitus constituído, saberes vividos e aprendidos durante toda sua
trajetória de socialização no universo escolar.
Giovanni & Dias da Silva (2005) em estudo que buscou a percepção dos professores acerca
de seu trabalho, bem como sobre a função didática nela implicada, trazem como resultado que:
(...) os professores, ao descrever seu trabalho, frequentemente minimizam seu caráter
didático, supervalorizando seus determinantes sociais mais amplos, atribuindo pouca
ou nenhuma importância a um refazer de sua prática educativa como determinante
decisivo para a melhoria da qualidade de ensino (p. 90).

Diante dessa lógica, o professor que historicamente é visto socialmente como uma categoria
desfavorecida e merecedora de pouca consideração social parece oferecer pouca resistência diante
dessa problemática; enfrenta é verdade dificuldades inerentes a profissão, no entanto, de certo modo
adapta-se e naturaliza sua condição por meio do que Costa (1995) chama de isolamento sociológico.
A interpretação de todos esses fenômenos coloca a docência no centro de ambiguidades
importantes e aponta para uma indefinição quanto ao processo de proletarização: afinal esse
processo se constrói interna ou externamente à docência? Como converter a naturalização de
aspectos que podem estar corroborando para o fenômeno da proletarização?
Há certamente uma complexa rede significativa de fenômenos herdada e mantida por
ambiguidades que geram tensões acerca do que representa para os professores o trabalho docente.
Portanto, o processo de proletarização ao mesmo tempo em que surge como inerente à docência
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devido a sua própria constituição, deve impulsionar os sujeitos envolvidos com os processos de
ensino a desmistificar o caminho e a reinventar, mais uma vez, essa velha arte!
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Resumo
Os dados de pesquisa sobre a profissionalidade docente, aponta que as práticas assumidas por
professores da educação básica, explicitam a contingencia de um processo de proletarização construído
a partir do caráter problemático de sua configuração que, por meio de seus desdobramentos históricos
aponta contradições significativas que provoca intervenientes na prática profissional, não superados na
formação inicial. Os aportes teóricos se pautam nos conceitos de habitus discutidos por Bourdieu
(2003), em articulação com o conceito de “disposições” discutido por Lahire (2004) e com conclusões
provisórias pautadas na discussão sobre formação e didática de trabalho docente. O artigo tem como
objetivo pensar, por meio da articulação de dados históricos e sociológicos, a coerência interna do
habitus que, a partir de suas disposições realimentam no cotidiano eventos que favorecem a
proletarização processual que hoje se configura, apesar da incursão das professoras no universo de
formação. Por meio de breve análise das mudanças e permanências na constituição social do que é “ser
professor” e de suas escolhas pedagógicas, a discussão aponta para um processo de proletarização em
curso. A configuração da profissão docente historicamente construída traz consequências diretas na
caracterização dos saberes-fazeres pedagógicos que se traduzem em diálogos com a formação docente,
mas parece que não só. A relação didática que os professores estabelecem com sua prática pedagógica
guarda estreita relação com saberes vividos e aprendidos durante toda sua trajetória de socialização no
universo escolar que incluem representações sociais herdadas com desdobramentos sobre a profissão e
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sobre o que é ser professor. A formação, assim, não conforma práticas capazes de estabelecer rupturas
que promovam a mudança.
Palavras-chave: Profissão docente; Saberes e fazeres pedagógicos; formação docente; habitus;
disposições.
PROFESSORES PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS: CONCURSOS PÚBLICOS INFORMANDO
O PERFIL PROFISSIONAL NECESSÁRIO À ESCOLA PRIMÁRIA EM SÃO PAULO
Rosiley A. Teixeira – UNINOVE

INTRODUÇÃO À QUESTÃO
Nos primeiros anos de República, São Paulo passou por grandes transformações
econômicas, culturais e políticas. O Estado buscou se reestruturar de modo a atender o novo modelo
político-administrativo, com a implementação de seus órgãos administrativos, dando a eles nova
estrutura a fim de torná-los eficazes junto ao novo regime republicano-democrático em vigência.
Todas as mudanças, em virtude do novo regime, tiveram efeito imediato sobre a educação. Para
compreensão do lugar da educação nesse processo trago para o debate a constituição dos
professores primários que, como é sabido, não se deu pela formação e sim por meio de concursos
públicos que informavam conforme exames não apenas quem eram os professores, mas sobretudo
classificavam as escolas.
O processo racionalizador dos serviços implicava em toda uma estratégia de separação da
sociedade privada e os meios de produção a que Mattos (1987) chamou de governo da casa e
governo do Estado que, segundo o autor, teve início no Império, por volta dos anos 70. Essa
separação, em São Paulo, pôde ser notada, na Instrução Pública, no Regulamento da de 08 de
novembro de 1851, com a criação de um órgão (cargo) próprio para gerenciar os negócios da
Instrução Pública Paulista, organizados de modo a manter a vigilância eficaz sobre as práticas dos
mestres, a melhor orientação sobre os métodos de ensino a serem praticados e a regularidade
necessária ao funcionamento da instituição. Com a criação dos órgãos da administração superior do
Estado, incluindo os órgãos da Instrução Pública, verificou-se o surgimento da expressão
“repartição pública”, para designar os locais onde eram executadas as funções oficiais voltadas para
os fins propostos pelo Estado, lugar onde tanto as atividades particulares como a propriedade
privada do funcionário ou empregado não poderiam estar presentes.
A reforma de 1892 da educação e suas adequações não só separaram as atividades públicas
das privadas, como também foram afastando o professor de sua capacidade de gerenciar sua
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

338

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

atividade, colocando-a sob a égide do Estado. Educar, na República competia ao Estado e o
professor, de então, precisava ser adequado ao novo modelo. Ele passou a ser meio necessário ao
desenvolvimento de um projeto que o incluiu como elemento formado por um processo
racionalizador das ações e um afastamento quase radical dos postos mais altos do poder, pois esse
Professor era nomeado, demitido, licenciado, punido, removido, permutado e aposentado pelos seus
superiores, processos em que a hierarquia pré-estabelecida deveria ser obedecida, passando
primeiro pelo diretor da escola, no caso dos Grupos Escolares ou Escolas Reunidas ou, na ausência
desses, pelo inspetor do distrito, encaminhado ao Diretor Geral da Instrução. O Diretor Geral o
remetia ao Conselho Superior, no período de existência desse, enviava ao Secretário dos Negócios
do Interior, remetendo-o ao presidente do Estado que, por sua vez, deferia ou indeferia a solicitação,
percorrendo, assim, um longo caminho e, quando dada a saber, era publicada no Diário Oficial,
órgão representativo do Governo.
Os professores, conhecidos como “professores do palácio”, tinham contato direto com o
presidente da Província, já não existiam mais, não se dirigiam mais de forma direta ao presidente do
Estado. O que passou a existir foram novos cargos, com novos sujeitos contratados para dirigir e
fiscalizar as escolas e o professor. Controle esse que se fazia por meio de relatórios, roteiros, mapas
de movimento, quadros estatísticos e livros de escrituração, todos enviados aos órgãos centrais.
Nesse mesmo período a reforma da Escola Normal, elemento necessário à Reforma que se
implementou em 1892, previa atribuições e competências para cada posto de trabalho ou cargo e
com a crescente imposição de normas para exercê-lo, evidenciando-se o caráter hierárquico que se
pretendia impor nas relações entre os cargos e funções entre Professores, Inspetores, Diretor Geral
da Instrução, Secretario dos Negócios do Interior, Conselho Superior e Presidente do Estado.
A criação dos Grupos Escolares, em 1892, entre outros objetivos, era ter um lugar próprio,
em que se reuniriam professores e alunos para realizar o processo educativo e afastando, portanto,
essa atividade da casa do professor, um espaço cuja propriedade não seria mais bancada pelo
professor, mas construída ou alugada pelo Estado, em que se observava uma certa ênfase na
hierarquização das atividades e um tratamento impessoal no desempenho do cargo ou função.
O processo de racionalização no período e suas adequações não só separaram as atividades
públicas e privadas, como também foram afastando o professor de sua capacidade de gerenciar sua
atividade, colocando-a sob a égide do Estado. Educar, na República competia ao Estado e o
professor, de então, precisava ser adequado ao novo modelo. Ele passou a ser meio necessário ao
desenvolvimento de um projeto que o incluiu como elemento formado por um processo
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

339

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

racionalizador das ações e um afastamento quase radical dos postos mais altos do poder, pois esse
Professor era nomeado, demitido, licenciado, punido, removido, permutado e aposentado pelos seus
superiores, processos em que a hierarquia pré-estabelecida deveria ser obedecida, passando
primeiro pelo diretor da escola, no caso dos Grupos Escolares ou Escolas Reunidas ou, na ausência
desses, pelo inspetor do distrito, encaminhado ao Diretor Geral da Instrução. O Diretor Geral o
remetia ao Conselho Superior, no período de existência desse, enviava ao Secretário dos Negócios
do Interior, remetendo-o ao presidente do Estado que, por sua vez, deferia ou indeferia a solicitação,
percorrendo, assim, um longo caminho e, quando dada a saber, era publicada no Diário Oficial,
órgão representativo do Governo.
Os professores, conhecidos como “professores do palácio”, tinham contato direto com o
presidente da Província, já não existiam mais; Não se dirigiam mais de forma direta ao presidente
do Estado, passando a existir novos cargos, com novos sujeitos contratados para dirigir e fiscalizar
as escolas e o professor, controle esse que se fazia por meio de relatórios, roteiros, mapas de
movimento, quadros estatísticos e livros de escrituração, todos enviados aos órgãos centrais.
Esse professor primário precisava ser formado pelo Estado que, em 1890, realizou uma
grande Reforma na Escola Normal, elemento necessário à Reforma que se implementou em 1892.
Mas , entre as muitas reformas até o momento em que se pudesse ter um quadro de professores
que pudessem atender o número e tipo de escola necessária a nova República foram os concursos
públicos que cumpriam a função de selecionar e portanto informar o tipo profissional necessário
as escolas .
O CONCURSO PÚBLICO; O PROFESSOR: A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIDADE DAS
ESCOLAS PÚBLICAS

No período em questão vamos encontrar diferentes tipos e de escolas, sendo que o critério
usado para classificação das escolas primárias nos primórdios da República, em São Paulo, era a
qualificação dos professores que as regiam. Qualificação atrelada à formação ou à falta dela. Um
bom exemplo é o que encontramos na Reforma da Instrução Pública Paulista de 1892. Escola
Preliminar era regida por Professor diplomado pela Escola Normal Paulista; a Escola Intermédia,
cujo Professor, sem título, era habilitado por concurso realizado durante o período Imperial e com
direitos garantidos no período Republicano, e as Escolas Provisórias eram providas por Professor
Interino, selecionado de preferência no mesmo local onde funcionava a escola, mas perdia seu lugar
assim que um Diplomado o pleiteasse.
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Além dessas escolas, o curso preliminar poderia ser ministrado em Escolas Ambulantes,
Cursos Noturnos e na Escola-Modelo anexa à Escola Normal da Capital. As Escolas Ambulantes
contavam com ministravam aulas em dois ou três locais diferentes; os Cursos Noturnos previam a
alfabetização de adultos e a Escola-Modelo servia de campo de experimentação e ao um reduzido
número de unidades, sua existência decorria de causas diferentes, visavam suprir a falta de
professores e seus professores mesmo tempo de prática para os alunos da Escola Normal.
Os lugares ocupados pelos professores das Escolas Preliminares Noturnas, Ambulantes e
Mistas não se caracterizavam propriamente como cargos, mas como atividades. No caso dos Cursos
Noturnos, acrescentavam-se às jornadas de trabalho dos professores públicos. A nomeação para
regência dessas escolas era feita livremente pelo Governo, dentre os professores públicos do local
onde elas eram instaladas. Outra exigência para nomeação estava relacionada com o sexo do
professor. As Escolas Mistas deveriam ser regidas por professoras, enquanto as Ambulantes por
Professores e as Escolas Noturnas, por serem masculinas, eram regidas por professores.
Os professores não diplomados se tivessem exercido o magistério durante cinco anos, bem
como os de Escolas Preliminares não habilitados, necessariamente deveriam ser submetidos a
exames para serem nomeados. Já os professores diplomados, só se submeteriam a concurso quando
mais de um inscrito, diplomado ou não, pleiteasse a mesma cadeira. Caso contrário, o diploma
assegurava ao seu portador a nomeação para o cargo de Professor, sem qualquer exame. O mesmo
não acontecia com o candidato inscrito não diplomado. Mesmo sendo o único candidato a concorrer
para provimento de uma determinada cadeira, deveria obter aprovação para ser nomeado. Os alunos
ao concluírem o 2º ano da Escola Normal diplomavam-se professores Preliminares e aqueles que
concluíam o 3º ano, diplomavam-se professores Complementares.
No caso das Escolas Preliminares os professores só poderiam ter exercício quando
comprovassem possuir Curso Complementar completo ou contar com mais de dez anos de exercício
como Professor Interino. Os professores habilitados para o magistério, de acordo com o
regulamento de 18 de abril de 1869 ou pelo regulamento de 22 de agosto de 1887, poderiam ser
aproveitados como s de Escolas Preliminares. Na falta de pessoal habilitado para ocupar os lugares
de s nas Escolas Preliminares, poderiam ser nomeados candidatos aprovados em exames cujo
programa tratasse sobre o programa para o Curso Preliminar feito perante o Diretor Geral e dois
examinadores.
Os “Professores Interinos” para regência de Escolas Provisórias dependiam de aprovação em
concurso, realizado perante o Inspetor do Distrito e Comissão por ele nomeada, terminando, quando
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um Professor Preliminar a escolhia. Esses exames versavam sobre as matérias do programa das
Escolas Provisórias e, caso o candidato fosse aprovado, o Inspetor faria a nomeação ou escolha,
quando se tratasse de mais de um candidato, sujeitando o ato à aprovação do Conselho Superior
que, apreciando as provas, a regularidade do ato constante do termo de exame e as informações
dadas pelo inspetor, daria a aprovação, submetendo o ato à aprovação do Governo. Só depois de
aprovada a nomeação pelo Governo poderia o candidato ser nomeado professor provisório,
extraindo o respectivo título da Secretaria da Instrução Pública.
Quanto a esses concursos, o regulamento de 1892 não detalhava em minúcias os
procedimentos, causando, assim, entendimentos diversos por parte dos inspetores dos distritos e
levando a uma série de consultas ao Conselho Superior, como será visto adiante.
PROFESSORES (AS) E SEUS DEVERES
Nos tópicos acima foram demonstrados quais eram os cargos de direção e seus papéis dentro
da hierarquia pré-estabelecida, bem como as formas de recrutamento constituídas pelo regulamento.
Resta saber quem eram esses professores e quais eram suas atribuições dentro do novo Regime.
Como já foi citado, os professores régios já não existiam mais, tinham sido colocados dentro de
uma hierarquia em que critérios como ser cidadão brasileiro, ter bons antecedentes morais, ter
experiência no magistério foram, pouco a pouco, sendo substituídos pela necessidade de ser
qualificado por exames realizados pelo Governo, ser habilitado pela Escola Normal e ter um
diploma.
As Escolas Preliminares hierarquicamente se distinguiam em duas: uma contando apenas
com um professor e outra que, além do professor, existia um, estando esse sob autoridade daquele.
O professor deveria auxiliar o professor regendo classes, seguir os métodos de ensino indicados por
este e substituí-lo quando necessário. A esse professor cabia o salário de 2: 400$000.
Ao professor do Curso Preliminar cabia, entre muitas tarefas, tomar posse da escola dentro
do prazo; dar exemplo de polidez e moralidade; ser assíduo e cumpridor dos seus deveres;
comunicar ao Inspetor de Distrito suas falhas, justificando-as; franquear sua escola a visitas; fazer
parte da comissão de exames; enviar duas vezes ao ano ao Diretor Geral, através do Inspetor do
Distrito, o relatório sobre o estado da escola e adiantamento dos alunos; reger Cursos Noturnos de
Educação de Adultos, quando designado para tanto; auxiliar as autoridades na sensibilização da
população quanto à necessidade de se cumprir o regulamento e as ordens emanadas das autoridades
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superiores. Ainda, deveria cuidar das tarefas relativas à administração da unidade. Com todas essas
atribuições, o seu salário era de 3:600$000.
A Lei 88/1892, em relação às Escolas Elementares, referia-se a professores s e a professores
provisórios. Essa lei, ao ser regulamentada pelo decreto 144-B, alterou o que se referia aos
professores provisórios, denominando-os Interinos e professores de Escolas Intermédias, colocando
novos atores em cena.
Os professores das Escolas Intermédias não eram normalistas, mas eram habilitados através
de concursos prestados em conformidade com a Lei Imperial, regulamentada em 18/04/1869 e
22/08/1887. Essa escola possuía um plano de estudo reduzido, comparado ao desenvolvido pela
Escola Preliminar, isto pelo fato de os professores não serem obrigados a ensinar matérias em
relação às quais não tinham sido submetidos em exame, ficando obrigados a ensinar somente o que
supostamente sabiam, ou provaram saber em concurso. O professor de Escola Provisória, como
visto, era habilitado por meio de concurso prestado perante o Inspetor de Distrito. Este professor
ministrava um plano de aula ainda mais reduzido do que o professor intermédio.
O processo de admissão e demissão, com a reforma de 1893 do pessoal sofreu poucas, mas
relevantes mudanças, pois a primeira nomeação para provimento das cadeiras dos Ginásios, de
competência do Governo mesmo antes da instalação daqueles, foi alterada, passando-se a exigir
concurso. O mesmo aconteceu em relação às Escolas Normais, cujo critério para a primeira
nomeação era a aprovação em concurso.
O privilégio concedido aos candidatos habilitados pelo antigo terceiro ano da Escola
Normal, de escolher cadeiras complementares sem concurso quando não houvesse mais de um
concorrente disputando a mesma cadeira, ficou suspenso. Desse modo, todas as cadeiras acima
referidas seriam providas unicamente através de concurso, por candidatos que possuíssem o Curso
Normal, por quatro anos completos.
Foram redefinidos os critérios para nomeação quando, independentemente de concurso, os
professores habilitados por Escola Normal desejassem ocupar cadeira preliminar, pois antes bastava
ser o candidato único, agora, além de ser candidato único, deveria ser formado por Curso Normal de
quatro anos ou, se por acaso houvesse completado a antiga Escola Normal, com separação de cursos
para formar o professor preliminar-2 anos e professor complementar-3 anos, deveria provar não
haver tirado notas menores a 10 durante todo seu curso.
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A realização do controle do pessoal, como nomear, demitir, licenciar, punir, aposentar,
atestar frequência, remover, permutar e conceder vitaliciedade aos professores era registrada em
documentos, tais como: livros, atas, ofícios, mapas de movimento, relatórios, quadros estatísticos e
arquivados na Secretaria Geral da Instrução Publica. Já as decisões quanto à criação, localização,
remoção e supressão de escolas, cursos e Reformas de ensino, bem como editais de concursos
tornavam-se públicos através dos Diários Oficiais e só produziam efeito legal a partir da data em
que eram publicados.
As normas referentes à criação e remoção de Escolas Preliminares, realização de concursos
para provimento das citadas escolas, nomeação, posse, remoção e permuta de professores
Preliminares, licença, jubilação, matrícula, frequência e exames gerais de alunos preliminares,
obrigatoriedade de ensino, concursos para provimento das cadeiras de s e Escolas Provisórias
transformavam-se em processos administrativos que, necessariamente, passavam pelo Conselho
Superior, para o cumprimento das normas pelos inspetores distritais, sendo comum consultas ao
Conselho Superior quanto à forma de aplicá-las na prática, ou mesmo as diferenças existentes
quanto a sua interpretação.
OS CONCURSOS
Ao se analisar o período de 1892 a 1933, não é possível pensá-lo como um todo contínuo,
em que uma prática leva a outra até se chegar a uma forma mais elaborada. Por isso, no tocante ao
recrutamento, o período de 1892 a 1897 foi uma fase de intensos concursos, sendo que parte deles
pode ser encontrada no arquivo do Estado. No período de 1898 a 1903 as mudanças na forma de
administrar a educação levaram a uma mudança radical nas práticas de recrutamento, como será
visto. Quanto ao provimento das escolas, em relatório enviado ao Presidente do Estado, Cesário
Mota, Secretário dos Negócios do Interior informa que:
No ano de 1893: preenchidas 801, vagas 632. Em 1894: preenchidas 835, vagas, 595.
Apesar do movimento provisório, da repetição de concursos, apenas preencheram-se
37 cadeiras mais do que no ano anterior. Para cumprir a lei fiz abrir diversos
concursos: Nº 1º, em fevereiro, nomearam-se, 19. No 2º, junho, 5. No 3º, setembro, 7.
No 4º, dezembro, 22. Ao todo 53, o que aliás não aumentou quase o resultado, pois
representa mudança de cadeiras e não novos provimentos. Assim, pois, o que nos falta
são professores para as muitas cadeiras vagas. Não declarei provisórias todas essas
cadeiras vagas, porque a verba votada não mo permitia; era ela de 240:000$000, e
como o art. 124 do Reg dá ao professor provisório o ordenado de 1:800$000, toda a
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verba apenas permitia nomear 133 professores, todavia, declarei provisórias, 142;
como, porém, só tivessem provimento 60, resolvi declarar muitas mais. O Congresso
precisa aumentar a verba; pois, talvez, só declarando todas, tenha a metade
provimento. Não deve, porém, o executivo aventurar-se e ter escolas, sem poder pagar
aos professores. (RSNI, 1894, p. 28).

Nesse período, em todos os relatórios enviados ao Presidente do Estado, a grande questão
era como resolver o problema do provimento das escolas, tendo em vista o ideal de formação via
uma única Escola Normal na Capital, só conseguir absorver um pequeno contingente, acabando por
reforçar a necessidade de critérios cada vez mais sofisticados de seleção para o provimento das
escolas estaduais, organizadas em, isoladas, reunidas e grupos escolares. Esses últimos, juntamente
com a Inspetoria Geral da Instrução Pública, absorviam os parcos quadros formados pela Escola
Normal. Questiona-se se o papel da única Escola Normal, ao contrário do anunciado, não seria
formar os quadros dirigentes da educação paulista. Se não era esse o seu propósito, foi pelo menos o
que fez por algumas décadas.
Quanto a isso, Tanuri (1979) afirmou que, certos de que a disseminação da educação
popular não poderia se sustentar com a existência de uma única Escola Normal e de um “precário
sistema de credenciamento de concursos de Mestres através de simples concursos, não hesitaram os
reformadores em procurar novas fórmulas que possibilitassem às instituições formadoras do
magistério alargar o âmbito de sua ação” (p.80).
As Escolas Complementares e os simples concursos, tão criticados à época pelos
reformadores e, posteriormente, pela historiografia da educação, em verdade acabaram por
propiciar à Rede Estadual Paulista, o número de professores necessários ao funcionamento das
escolas. Em dados retirados do Livro Jubilar da Escola Normal da Capital, de João Lourenço
Rodrigues, encontraram-se as seguintes informações: a Escola Normal de São Paulo, de 1890 a
1911, diplomou um total de 1.186 professores, enquanto a Escola Complementar diplomou 2.382,
desde a sua criação, em 1898, até 1911.Uma diferença de 1.196 diplomados. Levando-se em conta
ter a Escola Complementar sido criada dez anos depois, essa diferença fica maior ainda. Em 1896,
era possível encontrar quase 60% das escolas vagas, questão não resolvida, mesmo se declarando
essas Escolas como Provisórias para o preenchimento com professores Interinos, pois Cesário Mota
confessou que a exigência de professores normalistas obstava o preenchimento dessas escolas,
portanto, o Governo autorizou a declaração provisória às cadeiras vagas, criando a classe de
professores provisórios e, quanto a isso, escreveu:
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[...] ou porque os ordenados sejam diminutos, ou porque falte o pessoal competente, as
cadeiras provisórias não têm sido preenchidas. É o que indica a seguinte estatística:
Existem criadas 1430 cadeiras. Destas são preliminares para o sexo masculino 152;
para o sexo feminino 154; mistas, 15; total, 321. Intermédias para o sexo masculino,
195; para o sexo feminino 154; mistas, 16; total 365. Agrupadas: preliminares para o
sexo masculino, 30; para o sexo feminino 14; total, 44. Intermédias, para o sexo
masculino, 20; para o sexo feminino 25; total 45. Provisórias, preenchidas, 60. escolas
preenchidas, 835. Reduzidas de 1430, acusam a vaga de 595. Todas estas vagas têm
entrado em concurso; bem como as provisórias, havendo destas mais de 80 que ainda
não foram preenchidas. (RSNI, 1894, p. 18 e 19)

Observa-se pelos relatórios, durante todo os anos oitocentos e início dos novecentos, que a
questão do recrutamento não foi coisa fácil de se resolver e problemas como pedidos de licença,
remoções e permutas acabavam por piorar a situação para os administradores da Instrução Publica
no período.
Ainda conforme relatório do Dr. Cesário Mota Junior, nos anos de 1892 e 1893 houve várias
dificuldades muitas escolas foram fechadas devido às epidemias que assolavam algumas regiões do
Estado, a falta dos inspetores de distrito que tardaram a iniciar seus trabalhos e a revolta de 06 de
setembro de 1893, que acabou dificultando as estatísticas escolares, tendo em vista alguns
professores e inspetores se alistaram, “trocando temporariamente a disciplina da escola pela do
soldado patriota”.
A aparelhamento da Instrução Pública Paulista, do ponto de vista burocrático, estabelecido
pelo Dec. 218/1893 que regulamentou a Lei nº 169 de 07 de agosto de 1893, foi aprimorado em
alguns aspectos. Entretanto, as finanças do Estado, no final do século passado, não permitiam o
total cumprimento das determinações contidas naquele regulamento. Outra questão que apareceu
foram as lideranças políticas que, habituadas a utilizar órgãos públicos para fins particulares,
principalmente nas pequenas cidades e zona rural, acabavam por atropelar muitos dos
procedimentos regulamentares, exigindo assim alguns recuos e mesmo certos procedimentos
administrativos mais contundentes por parte da administração pública.
Esse conjunto de fatores acabou por levar ao ajuste dos regulamentos e gerar pequenas e
constantes mudanças na Reforma de 1892, nas práticas de recrutamento e qualificação dos
professores públicos da Escola Primária, até culminar na Reforma de 1920 e essa na de 1933, ponto
de chegada desta pesquisa, não deixando, entretanto, de sofrer, em 1898, na área da administração
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central, transformações significativas, pois durante esse período foram levadas a efeito a supressão
de alguns cargos, a criação de outros e a reformulação na distribuição de competências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A título de considerações é interessante pensarmos que foram muitas as classificações dadas
as escolas que diante das exigências sociais e políticas se alteravam. Portanto, ainda que
Provisórias, Ambulantes, Noturnas; Preliminares , Itinerantes, Reunidas acabavam instituir novos
perfis profissionais , ou seja foi a falta de um profissional formado , tendo em vista uma única
Escola Normal em São Paulo que encontramos os concursos públicos não apenas selecionando, mas
sobretudo traçando o perfil do profissional necessário as escolas republicanas.
Assim sendo, o ingresso do professor primário, seja ele efetivo ou provisório, substituto ou
permanente, na instrução pública paulista, se fez por exames, mas também por prescrições
normativas que o qualificavam para a atividade docente. Trata-se de estratégias cercadas de técnicas
documentais, registros e arquivos, informações diversificadas que classificam e hierarquizam o
indivíduo, a partir de um poder/saber que o colocou sob uma vigilância coletiva, na medida em que
havia todo um aparato destinado a inspecionar e fiscalizar o cotidiano da escola.
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Resumo
O propósito deste texto é retomar alguns aspectos da história da profissão docente em São Paulo e
colocar os concursos públicos de professores primários como o lugar que informava o perfil
profissional desejado para as escolas públicas paulistas. Discutir a profissão de professores primários,
nos primórdios da República informando que a constituição da profissão, não se deu via Escolas
Normais, mas se fizeram em um longo período por meio de concursos públicos que indicavam,
conforme exames, não apenas quem eram os professores mas sobretudo as escolas. Para tanto,
retomamos a Reforma da Instrução Pública realizada em 1892, bem como seus regulamentos que
informam e definem o tipo profissional necessário para constituição e funcionamento das escolas.
Assim, o ingresso do professor primário, seja ele efetivo ou provisório, substituto ou permanente, na
instrução pública paulista, se fez por exames, mas também por prescrições normativas que o
qualificavam para a atividade docente. Trata-se de estratégias cercadas de técnicas documentais,
registros e arquivos, informações diversificadas que classificam e hierarquizam o indivíduo, a partir de
um poder/saber que o colocou sob uma vigilância coletiva, na medida em que havia todo um aparato
destinado a inspecionar e fiscalizar o cotidiano da escola. A título de considerações é interessante
pensarmos que foram muitas as classificações dadas as escolas que diante das exigências sociais e
políticas se alteravam. Portanto, ainda que Provisórias, Ambulantes, Noturnas; Preliminares,
Itinerantes, Reunidas acabavam por instituir novos perfis profissionais , ou seja foi a falta de um
profissional formado , tendo em vista uma única Escola Normal em São Paulo, que encontramos os
concursos públicos não apenas selecionando, mas sobretudo traçando o perfil do profissional
necessário as escolas republicanas.
Palavras-chave: Professores; Perfil Profissional; Concursos Públicos; Escola Primária.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel apresenta os resultados de três pesquisas realizadas na Rede Municipal de Educação de Belo
Horizonte tendo como foco de análise experiências de desenvolvimento profissional de professores,
tanto a partir do contexto da escola quanto da Secretaria Municipal de Educação. Partindo da
compreensão de que o desenvolvimento profissional docente se constitui como um processo contínuo
de apropriação e articulação de experiências formativas desencadeadas no e pelo trabalho com vistas a
afirmação e o fortalecimento dos docentes como categoria profissional, os artigos aqui apresentados
buscam dialogar com diferentes aspectos e sujeitos envolvidos com o cotidiano da docência no
contexto da educação pública belo-horizontina. Os textos reunidos nesse painel possibilitam
compreender o desenvolvimento profissional docente a partir de experiências coletivas, observadas por
diferentes ângulos, dentro de uma mesma rede de ensino. O primeiro artigo analisa as demandas de
formação apresentadas por professores iniciantes e experientes da Rede Municipal a partir de um
levantamento sistemático realizado pela Secretaria Municipal de Educação. O segundo artigo analisa a
experiência de formação em serviço desenvolvida no contexto de uma escola a partir da reorganização
dos tempos e espaços escolar sob a mediação da equipe de coordenação pedagógica. O terceiro artigo
analisa a relação entre coordenação pedagógica e o enfrentamento do fracasso escolar a partir de dados
levantados junto a secretaria escolar no contexto de uma escola de Ensino Fundamental. Os resultados
desses trabalhos corroboram o que a literatura sobre formação e desenvolvimento profissional docente
vem salientando, entre elas, a relação entre formação e trabalho como intrínseca ao desenvolvimento
profissional, entendendo a escola como espaço que é produzido pelos docentes como também os
formam e conformam em acordo com os projetos elegidos e desenvolvidos coletivamente.
Palavras-chave: Formação docente; desenvolvimento profissional; coordenação pedagógica; Ensino
Fundamental; formação em serviço.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA RME-BH E AS TEMÁTICAS DEMANDADAS
PARA A PRÓPRIA FORMAÇÃO PELOS DOCENTES
Maria José Batista Pinto Flores – UFMG
Daniel Fabian Roca Flores Pinto – SMED-BH
Eliani Maria de Brito – SMED-BH
Maria do Socorro Lages Figueiredo – SMED-BH

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é analisar temáticas apontadas como necessárias para a formação
docente explicitada por uma população de 3.253 professores que atuam na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental da RME-BH (Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte), iniciantes e
experientes no magistério.
Partimos do entendimento que as políticas e práticas de formação docente têm que
levar em conta as condições e processos de desenvolvimento profissional desses
sujeitos, tendo como ponto de partida o conhecimento de suas demandas e
necessidades (MARCELO, 1999; DINIZ-PEREIRA, 2019; IMBERNÓN, 2011, 2019
e outros)
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Na educação, o termo desenvolvimento profissional tem sido relacionado com a figura do
professor e seu trabalho, sendo este, cada vez mais incluído nas agendas das políticas educativas,
como aparece no Plano Nacional de Educação-PNE (2011-2020), afirmando que a melhoria da
qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação apresentam-se como importantes
desafios da agenda educacional brasileira. Portanto, cobra a institucionalização de Políticas
Docentes que atribua uma importância transcendente a esses desafios.
Nesse sentido, exploramos dados sistematizados na SMED-BH (Secretaria Municipal de
Educação de Belo Horizonte), indagando: o que apontam os professores da RME-BH sobre
temáticas a serem abordadas em processos de formação? Estas temáticas são diferentes entre
professores iniciantes e experientes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental?
Nesse trabalho, apresentamos os resultados da análise dos dados discutindo-os no contexto
da política educacional vigente no município de Belo Horizonte e em relação aos aportes teóricos
sobre formação e desenvolvimento profissional docente.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os estudos no campo da formação e da profissão docente vêm afirmando conceitos e
práticas favoráveis a uma compreensão mais ampla da complexidade que envolve a condição
docente, entre eles, o conceito de desenvolvimento profissional docente.
Sobre o conceito de desenvolvimento profissional docente, concordamos com Diniz-Pereira
(2019), que o situa como um conceito em disputa no campo da formação de professores. Esse autor
ressalta a importância do termo como um conceito capaz de dar sentido a necessária superação da
dicotomia que persiste tanto nas pesquisas sobre formação docente quanto na prática de formar
professores, que dissociam formação e trabalho e, ainda, segmenta a formação docente em etapas
incomunicáveis entre si. Assim mesmo, Diniz-Pereira (2019) sinaliza que ele não é um termo novo,
sendo recorrente a mais de uma década na literatura especializada internacional.
Para Diniz-Pereira (2019), em diálogo com outros autores como Marcelo (2009), o
desenvolvimento profissional docente reforça o princípio da indissociabilidade entre a formação e o
trabalho docente, isto é, nas condições adequadas para a realização de seu trabalho. Do contrário,
poderíamos assumir uma posição de que tudo de ruim que existe na educação escolar acontece
devido aos professores e sua suposta “má formação”. Garantidas as condições para a realização do
trabalho docente, concebe-se a escola como um lócus privilegiado para o desenvolvimento
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profissional dos docentes, ou seja, um espaço de construção coletiva e individual de saberes e
práticas, tendo como ideia a escola como um projeto em permanente construção e os sujeitos que
dele participam se formam coletivamente nesse processo. Em acordo com esse entendimento,
Imbernón (2011), considera que:
O desenvolvimento profissional do professor pode ser concebido como qualquer
intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos
profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de
gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico técnico ou não de carências das
necessidades atuais e futuras do professor como membro e um grupo profissional, e o
desenvolvimento de políticas, programas e atividades para satisfação dessas
necessidades profissionais. (IMBERNÓN, 2011, p.47).

Para esse autor, a formação docente constitui um elemento importante do desenvolvimento
profissional docente, mas não único responsável pelo mesmo. Ele ressalta a importância de se
desfazer a confusão que tem se estabelecido entre formação continuada e desenvolvimento
profissional docente (IMBERNÓN, 2011).
Podemos considerar que a noção de desenvolvimento profissional alarga o sentido da
formação docente para além de etapas a serem cumpridas e certificadas e chama-nos a compreensão
de que a formação é constante e não se faz em um vazio, pois precisa estar relacionada com as
condições de trabalho e com as experiências docentes. Dado esse entendimento, é preciso
considerar não só os aspectos formativos (espaços, metodologias e as formas de desenvolvê-las),
mas também os docentes, sujeitos dessa formação.
Nesse sentido, os ciclos de vida dos professores como tratado por Huberman (1995) e os
estudos sobre professores iniciantes como os de Marcelo (1999) mostram variações ao longo da
vida profissional docente e apontam a complexidade que envolve a apropriação da docência nos
primeiros anos da carreira.
Em acordo com Marcelo (1999), ao abordarmos sobre a carreira docente, é preciso
reconhecer que os professores, no que se refere ao “aprender a ensinar”, passam por diferentes
fases, marcadas por “exigências pessoais, profissionais, organizacionais, contextuais, psicológicas,
etc., específicas e diferenciadas.” Esse autor afirma que a fase de inserção na carreira é uma das
mais desafiantes, podendo incidir sobre a permanência ou não na docência, assim como na
qualidade dessa permanência, uma vez que acontecimentos dessa fase podem influenciar o docente
ao longo de toda sua trajetória profissional (MARCELO, 1999).
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OS DOCENTES E AS POLÍTICAS A ELES DESTINADAS NA RME-BH
A RME-BH está constituída por nove unidades administrativas denominadas de regionais,
que dividem a cidade de Belo Horizonte em: Barreiro, Centro Sul, Leste, Norte, Nordeste,
Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Nesta distribuição é atendida a população estudantil de
196.235 alunos: 70.116 crianças na Educação Infantil, 112.995 alunos de Ensino Fundamental e
13.124 alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta população estudantil está distribuída
em 323 escolas municipais (132 de Educação Infantil, 190 de Ensino Fundamental e 01 escola
Point1) e nas 195 creches da Rede Parceira (instituições privadas que ofertam vagas em convênio
com a PBH) (ROCA et al, 2018).
Esta Rede conta com uma população total de 16.352 profissionais da educação, dos quais,
14.572 são considerados professores em acordo com o Sistema de Gestão Escolar (SGE) (BELO
HORIZONTE, 2019). Destes, 12% são iniciantes na rede, ou seja, estão em estágio probatório (0 a
03 anos). No Ensino Fundamental, com 8.886 professores, 13% são iniciantes na rede. Na Educação
Infantil encontra-se 5.686 professores, dos quais, 12% são iniciantes na rede.
Em acordo com Roca et al (2018), a gestão da SMED-BH (2017-2020) estabeleceu uma
Política Pública Educacional com foco na qualidade social da Educação. Entre as ações em
andamento, destacam-se: expansão, reorganização e gestão da Educação Infantil; reorganização e
melhoria na gestão pedagógica do Ensino Fundamental; criação da rede de Bibliotecas ligadas em
sistema; ampliação e requalificação da escola integrada; reorganização, expansão e redução da
evasão da EJA; promoção de Políticas de Educação Inclusiva; melhoria da convivência e da
segurança no ambiente escolar; assim como promoção do desenvolvimento profissional e formação
continuada dos Profissionais da Educação (BELO HORIZONTE, 2018).
Estudos sobre professores da RME-BH mostram certa longevidade na experiência do
município em promover políticas voltadas para os docentes. Diniz e Soares (2010, p.350) ao
referirem-se sobre “O estado do conhecimento da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
– 1986 a 2005”, destacam que a implementação de diferentes políticas de formação continuada,
ainda com seus limites, tem contribuído para gerar um acúmulo de experiências em relação ao
desenvolvimento profissional de seus docentes, agregando a importância de construir com eles e
não para eles projetos de formação. Nesta direção, os docentes são vistos como produtores de

Escola Municipal Polo de Educação Integrada (Poeint-Barreiro|) uma escola de Ensino Fundamental de Educação
Integrada.
1
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saberes e arriscam mais respostas às suas incertezas, em vez de se entregarem a inibição, ao silêncio
e até mesmo ao abandono da profissão.
Castro (2017) evidencia que, na perspectiva dos próprios professores RME-BH os dilemas
entre decidir sobre a desejável e estimulada formação continuada e organizar tempo para o fazer
profissional, para o trabalho acadêmico e para a familiaridade com a cultura escolar. Também
aponta as tensões entre os trabalhadores, políticas públicas e gestores da educação, traduzidas em
anseios de acompanhamento mais sistemático e contínuo dos processos de formação, assim como a
valorização das propostas consolidadas por estes educadores no interior da própria rede.
Por sua parte, o Relatório de execução Anual das Ações Governamentais, apresentado em
2018 pela SMED-BH, destaca diversas ações desenvolvidas para o desenvolvimento profissional e
de formação continuada dos profissionais da educação, destacando-se: criação do Programa de
Desenvolvimento Profissional Docente e de um sistema (inventário) para registrar, conhecer e
delinear o plano de desenvolvimento de cada professor; o reconhecimento do Curso Veredas para
fins de progressão de curso de Graduação Professor para a Educação Infantil; I Congresso de Boas
Práticas dos profissionais da RME-BH com mais de 1.000 inscritos, 270 trabalhos selecionados e
600 participantes; formação e certificação para 966 professores candidatos a direção das escolas
municipais, formação continuada de 33.631 profissionais, desenvolvida pelas equipes internas da
SMED-BH. Além disso, parceria com a UFMG para a realização de 04 cursos de atualização,
ofertando 770 vagas e 04 especializações para professores, ofertando 360 vagas. E parceria com a
UEMG para realização do curso de graduação em Pedagogia para professores que possuem só o
nível médio, ofertando 470 vagas.
Também foi criada na SMED-BH, em 2017, a Gerência de Desenvolvimento Profissional
(GDPRO), composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais efetivos da Rede Municipal e
um profissional externo. Essa gerência, por meio de articulações com professores(as) da Rede e
com instâncias dentro da própria SMED, criou e implementou o Inventário de Desenvolvimento
Profissional (IDP). Trata-se de um sistema de informação digital que dá corpo a um instrumento de
coleta de dados individuais junto à população docente da Rede Municipal e foi pensado para que os
professores, as escolas e a SMED tenham esses dados sistematizados, possibilitando a visualização
individual e coletiva do fazer docente e seu desenvolvimento, considerando o contexto escolar em
que atuam.
O IDP é um instrumento informativo e formativo, concebido para que possa ser apropriado
pelo docente, permitindo-lhe analisar e refletir sobre a trilha de seu desenvolvimento profissional,
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desvelando práticas, produções e experiências que contribuem para embasar um plano
desenvolvimento profissional.
O sistema coleta dados por meio de questões fechadas e abertas, distribuídas em um total de
115 itens, é diferenciado em alguns aspectos para quem atua na Educação Infantil e quem atua no
Ensino Fundamental. A organização dos dados abrange quatro dimensões referentes à condição
docente e o desenvolvimento profissional, a saber: pedagógica, pessoal, coletiva e formativa. Na
dimensão pedagógica, procura-se explorar aspectos sobre a docência na sala de aula e a produção
de materiais pedagógicos e didáticos, a fim de desvelar as diversas atividades e relações que se
estabelecem para que os alunos aprendam. Na dimensão pessoal, trata-se de tornar visíveis as
eleições e decisões do docente em seu cotidiano, ao explorar o cuidado consigo mesmo,
planejamento e organização do trabalho, sua escolha e permanência no magistério. Na dimensão
coletiva, busca-se enfocar as formas de presença do docente nas atividades da escola e sua
participação na gestão escolar. Por fim, na dimensão formativa, explora-se o tipo de formação
inicial, onde e quando se realizou; as formações realizadas além da inicial; os espaços e práticas de
formação que frequentam e as necessidades de formação que reconhecem e demandam para si.
Entre as diversas ações voltadas para os docentes, os dados sistematizados sobre os
professores por meio do IDP têm sido debatidos coletivamente nas escolas e permitido reflexões
individuais e coletivas sobre aspectos a serem desenvolvidos em prol de uma profissionalidade
docente condizente com os anseios dos sujeitos nos contextos em que atuam.
Nessa perspectiva, o IDP constitui-se também em um importante instrumento para
consubstanciar as orientações da política direcionada aos docentes, atribuindo atenção às
especificidades da realidade docente desta rede de ensino.
METODOLOGIA DA PESQUISA
O estudo realizado é de natureza exploratória, pois constitui uma investigação que busca
analisar as necessidades de formação dos professores iniciantes e experientes no magistério
inseridos na RME-BH, a partir de dados primários dos sistemas institucionais administrados pela
SMED-BH: o IDP e o SGE.
Ao ter organizado o total de docentes da PBH e sua distribuição em iniciantes e experientes
segundo SGE, buscou-se explorar os dados sistematizados no IDP. O IDP encontra-se estruturado
no portal digital da PBH e seu acesso se dá de forma individualizada por docente mediante login
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institucional na plataforma dos educadores da SMED-PBH. As respostas ao IDP são voluntárias e
não implicam em nenhum benefício ou prejuízo administrativo aos docentes respondentes ou não.
Em dezembro de 2019, contabilizou-se a adesão de 3.253 respondentes, ou seja, 22% da população
de docentes da rede (14.572). Aderiram 1.463 professores da Educação Infantil, que correspondem
a 26% da população total deste segmento e 1.790 do Ensino Fundamental, que correspondem a 20%
dos que atuam nesta etapa.
Entre o volume de dados disponibilizados no sistema, privilegiou-se para análise nesta
pesquisa os dados relativos as dimensões sociodemográficas e formativas, particularmente,
enfocando as necessidades atribuídas pelos docentes em relação às temáticas de formação. Foram
analisadas respostas dadas a opções de temáticas previamente estabelecidas no IDP e respondidas
pelos professores como sendo de alto nível de necessidade, numa escala de quatro níveis: alto,
moderado, baixo e nenhuma necessidade. Além destas respostas, foram analisadas as indicações
dadas na opção aberta em que os professores podiam indicar outras necessidades de formação.
As análises descritivas das dimensões pessoal e formativa, transcorreram por meio da
identificação absoluta das respostas e suas correspondências em porcentagens, buscando comparar
respostas de professores iniciantes e professores experientes por nível de atuação. Apresentamos a
síntese com exposição das porcentagens predominantes nas respostas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme exposto anteriormente, a população total de professores respondentes do IDP é de
3.253 professores, com significativa representação da população total de docentes da rede e também
dos níveis de atuação, pois representam mais de 20% em cada uma destas categorias.
Verificamos também que 17% dos respondentes são professores iniciantes no magistério2,
correspondendo a 30% dos docentes em situação de estágio probatório de toda Rede, segundo o
SGE. Portanto, trata-se de uma população significativa que está iniciando sua carreira docente na
SMED-BH, o que demanda atenção a essa especificidade considerando que a literatura acadêmica
vem apontando sobre a inserção profissional como uma fase relevante na constituição do
desenvolvimento profissional docente.

Esclarecemos que, aqui, estamos tratando de iniciantes no magistério, ou seja, professores que estão ingressando tanto
na carreira quanto na RME-BH e que não possuem experiência docente anterior.
2

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

356

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A população total de respondentes, tem a reincidência da representação feminina na
profissão docente, correspondendo a 99% na Educação Infantil e 86% no Ensino Fundamental. A
média de idade é de 37 e 46 anos, respectivamente, para cada grupo.
A trajetória de formação na pós-graduação identificou que 48% (703) dos professores de
Educação Infantil realizaram algum tipo de pós-graduação, destes, 1% fez mestrado (11 mestres).
77% (1.382) dos professores de Ensino Fundamental realizaram algum tipo de pós-graduação,
sendo que um 1% fez mestrado (18 mestres) e 0,14% doutorado (2 doutores). Observa-se, portanto,
uma significativa proporção de docentes com uma formação qualificada, principalmente, no
contexto da Educação Infantil, que até o ano de 2018 no município de Belo Horizonte, admitia
como condição para o ingresso na docência em creches e pré-escolas a formação em nível pósmédio técnico na modalidade normal. Também se verifica um número significativo de professores
iniciantes do Ensino Fundamental e da Educação Infantil com pós-graduação.
Também se verifica entre os respondentes que, 90% dos professores de Educação Infantil e
72% dos professores de Ensino Fundamental participam dos espaços de formação da escola,
outorgando-lhes significativa importância. Situação condizente com o que se tem discutido na
literatura, conforme vimos em Diniz (2019) e outros.
Em relação as necessidades formativas expressas em temáticas relacionadas à educação, as
necessidades de alta prioridades sinalizadas pelos professores iniciantes e experientes que atuam na
Educação Infantil se aproximam em relação a dois temas: atendimento de crianças com deficiência
e o desenvolvimento de práticas inclusivas com 56% (iniciantes) e 57% (experientes),
respectivamente, seguido pelo uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação com
42% (iniciantes) e 44% (experientes), respectivamente.
No caso dos docentes que atuam no Ensino Fundamental, os percentuais maiores de alta
necessidade se equalizam entre os grupos experientes e iniciantes. Assim, a temática Metodologias
de trabalho destinadas a estudantes com necessidades especiais, o percentual comum entre ambos
grupos de docentes é 47%, seguido pela demanda de cursos na temática dificuldades de
aprendizagem com 49% no caso dos professores iniciantes e 37% dos professores experientes,
seguido pela demanda em formação sobre Prática de ensino/didática da minha disciplina principal
de atuação, sinalizada pelo 32% dos professores iniciantes, frente uso pedagógico das tecnologias
de informação e comunicação, sinalizado por 33% dos professores experientes.
Em relação a outras necessidades de formação que não estavam estabelecidas como opção
no IDP responderam 857 docentes. Os resultados mostram uma multiplicidade de temáticas voltada
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para o ensino, principalmente questões relativas às abordagens de conteúdos e aspectos relacionais
com estudantes e comunidade escolar, sendo reiterado, os temas: inclusão (16%), estratégias
didáticas (18%), justiça restaurativa (11%) e alfabetização (10%).
Mostra-se, portanto, interesse aos aspectos do cotidiano do fazer docente em sala de aula,
principalmente, na relação professor-aluno-conhecimento. Tal perspectiva, se mostra favorável ao
desenvolvimento profissional articulado com o desenvolvimento da escola e/ou desenvolvimento da
inovação curricular, ensino e/ou profissionalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisarmos as temáticas a serem tratadas na formação docente explicitada por
professores que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da RME-BH (Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte), verificamos que há uma convergência entre temas
elegidos nos diferentes grupos de professores, independentemente do nível em que atuam e o tempo
de experiência. Chama particular atenção a questão da inclusão de estudantes com deficiência.
Outra convergência entre os grupos é o reconhecimento da escola como espaço de formação
e desenvolvimento profissional dos docentes. Por outro lado, as diferenças entre os grupos,
principalmente entre iniciantes e experientes mostram a relevância de considerar as especificidades
da fase da carreira docente no processo de desenvolvimento profissional, mesmo diante de um
grupo com elevada formação acadêmica em pós-graduação.
Consideramos que os professores olham para a formação como um processo contínuo,
vinculando as necessidades de formação mais imediatas da prática e o desenvolvimento
profissional. Mostram a relevância de fortalecer a formação na própria escola combinada com uma
condição de formação que permita organizar tempo de trabalho profissional e trabalho acadêmico.
Ao mesmo tempo, eles acenam para o desenvolvimento de ações que se traduzam em um
acompanhamento mais sistemático e contínuo dos processos de formação e valorização no interior
da própria rede. Reitera-se, portanto, a importância da formação em um cenário favorável de
desenvolvimento profissional docente, fortalecendo os sujeitos e as escolas nas quais atuam
cotidianamente.
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Resumo
O objetivo deste artigo é analisar temáticas apontadas como necessárias para a formação docente
explicitada pelos próprios professores (3.253) que atuam na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Partimos do entendimento que as
políticas e práticas de formação docente têm que considerar as condições e processos de
desenvolvimento profissional desses sujeitos, tendo como ponto de partida o conhecimento de suas
demandas e necessidades (MARCELO, 1999; DINIZ-PEREIRA, 2019; IMBERNÓN, 2011, 2019 e
outros). Exploramos dados sistematizados pela Secretaria Municipal de Educação da cidade, indagando:
o que apontam os professores sobre temáticas a serem abordadas em processos de formação? Estas
temáticas são diferentes entre professores iniciantes e experientes da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental? Ao analisarmos os apontamentos dos professores (tanto iniciantes quanto experientes no
magistério) que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação
de Belo Horizonte sobre as temáticas para formação, verificamos convergência de temáticas elegidas
nos diferentes grupos de professores, independentemente do nível em que trabalham e do tempo de
experiência. Chama particular atenção a demanda por formação sobre práticas de inclusão de
estudantes com deficiência. Outra convergência entre os grupos é o reconhecimento da escola como
espaço de formação e desenvolvimento profissional dos docentes. Por outro lado, as diferenças entre
os grupos, principalmente entre iniciantes e experientes mostram a relevância de considerar as
especificidades da fase da carreira docente no processo de desenvolvimento profissional. Consideramos
que os docentes apontam temáticas relacionadas às necessidades mais imediatas de suas práticas e
acenam para a relevância de serem consultados para o estabelecimento de políticas e proposta de
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formação, garantindo assim, maior relação entre seus anseios formativos e o desenvolvimento
profissional.
Palavras-chave: Formação de professores; Desenvolvimento profissional; Educação Infantil; Ensino
Fundamental; Políticas docentes.
O PAPEL DO CORDENADOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO
Silvia Ulisses de Jesus – EMJV
Salete Mamedes Bittencourt – EMJV

INTRODUÇÃO
O presente artigo busca apresentar a experiência vivenciada por nós na formação em serviço
de dezoito professores da Educação Básica, em uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte
entre os anos 2016 e 2019, período em que atuamos como coordenadoras pedagógicas. As
formações aconteceram na sede da escola, no horário de trabalho dos professores, a partir de um
tema previamente acordado, por meio do qual se buscava compartilhar e discutir questões
pertinentes à demanda pedagógica da instituição.
A necessidade de construir coletivamente momentos de reflexão e estudo se deu a partir da
análise dos resultados de provas internas e externas realizadas pelos alunos que vinham
apresentando dificuldades na produção e compreensão de textos. Identificou-se que o foco do
trabalho dos professores alfabetizadores do 1° ciclo tinha sido na aquisição da base alfabética e que
pouco tempo era dedicado à produção textual. Por outro lado, os professores do 2° ciclo relatavam
que tinham dificuldades para continuar o trabalho de alfabetização não concluído no 1° Ciclo, por
desconhecerem as práticas necessárias para esta intervenção. Destacando-se ainda o fato de que, em
média, no universo de 225 alunos do 1° Ciclo, cerca de seis ficavam retidos ao final do ciclo por
não alcançarem as habilidades mínimas necessárias para a leitura e escrita e outros nove
prosseguiam os estudos com sérias deficiências. Além disso, os docentes relatavam nos encontros
pedagógicos a necessidade de discutir e adquirir conhecimentos que estivessem diretamente ligados
à sala de aula. Embora 80% dos professores estivessem inseridos em cursos de formação externa
como, por exemplo, PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa), eles não
visualizavam formas de aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula individualmente.
Ademais, devido à escola ser relativamente jovem (inaugurada em 2015), alguns professores eram
recém-formados e tinham pouca experiência em sala de aula.
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Diante disso, enquanto coordenadoras pedagógicas, propomos ao coletivo de profissionais
da escola a construção de um projeto de formação continuada dos professores focado nas demandas
das salas de aula. Os desafios para realizar esse projeto eram inúmeros, tais como: construir um
projeto que atendesse a demanda dos professores, possibilitar que ele acontecesse durante o horário
de trabalho do professor, garantir que fosse coletivo, promover impacto direto no aprendizado dos
alunos, assegurar que a formação não gerasse custos e, sobretudo, cuidar para que este processo
não prejudicasse a carga horário dos alunos.
Para tanto, inicialmente, foi necessário redefinir nossas atribuições com vistas a ressignificar
o trabalho tanto para a comunidade escolar como para nós mesmas, coordenadoras. Na Rede
Municipal de Belo Horizonte, a coordenação pedagógica é uma função desempenhada por um
professor indicado por seus pares para atuar como mediador entre o currículo, a direção, pais e entre
os pares. Dentro deste contexto, é um papel a ser construído no dia a dia, nas relações com os pares
e com a comunidade escolar. Para Fernandes (2010), o coordenador pedagógico possui uma função
estratégica na efetivação do projeto político pedagógico e no andamento das práticas docentes. Para
a autora, o coordenador pedagógico,
É o responsável, nas unidades escolares, pelas ações de articulação coletiva do projeto
político pedagógico, pelo acompanhamento e orientação do trabalho docente, pela
organização de reuniões pedagógicas e pelas atividades de formação continuada. No
trabalho cotidiano, deve criar oportunidades para participação e discussão dos
problemas concretos vividos pela escola, buscando coletivamente saídas para
enfrentar os obstáculos presentes no processo ensino/aprendizagem. (FERNANDES,
2010, p.1)

Concordando com os argumentos de Fernandes (2010) e acreditando que o conhecimento é
algo a ser construído coletivamente, assumimos a função de mediadoras do conhecimento nos
encontros pedagógicos com os professores. A proposta era fazer a ponte entre os saberes e as
experiências que cada professor possuía e os novos conhecimentos que o grupo demandava. Em
seguida, foi necessário compreender, no contexto atual, o que é a formação continuada, termo bem
conhecido nos meios educacionais, mas também foco de muita polêmica. Durante as leituras,
entramos em contato como o conceito de desenvolvimento profissional, conceito que traduzia
melhor o nosso desejo.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: DUAS FACES DA
MESMA MOEDA
Nas últimas décadas, têm-se levantado muitas discussões sobre a formação docente, seja
pelo viés da formação inicial seja pela perspectiva da formação continuada e em serviço. Marcelo
(1999) argumenta que esta é uma área complexa de conhecimento que a comunidade científica vem
se debruçando e apresentando “diferentes teorias, modelos e orientações conceptuais que permite
ver a Formação de Professores como uma área disciplinar em desenvolvimento, e não como mera
prática ateórica.” (MARCELO, 1999, p.12).
A formação de professores vem se constituindo foco de interesse não só da
comunidade científica, mas também de políticas públicas, construídas tanto em âmbito
federal como estadual e municipal. Entretanto, a docência, enquanto categoria coletiva
em formação, quase nunca é consultada na elaboração de tais propostas. Os
investimentos governamentais são, na maioria das vezes, direcionados para a
formação técnica e individual. Embora sejam insumos importantes, faz-se necessário
construir condições de uma formação mais autônoma e reflexiva, coadunada com as
demandas provenientes da prática diária dos professores (MARCELO, 1999).

A fala geral, largamente divulgada na imprensa e nos discursos políticos, aponta
frequentemente que cabe ao professor instrumentalizar-se para colocar o aluno de forma eficiente
diante do objeto de conhecimento. Além disso, muitas vezes, responsabiliza-se unicamente o
professor pelos índices alarmantes do fracasso escolar. A construção de uma identidade
profissional, neste sentido, torna-se fundamental para não se cair na armadilha de ora se culpar
unicamente os professores pelo fracasso de educação pública, ora tirar totalmente sua
responsabilidade neste processo atribuindo a outros a responsabilidade pelos resultados negativos
dos alunos. O professor é uma parte importante e fundamental no desenvolvimento de um projeto
de educação, mas não é o único responsável.
Marcelo (1999) apresenta em seu trabalho diversas teorias e concepções sobre o conceito de
formação e desenvolvimento profissional, recorrendo a autores do campo de estudo da formação,
tais como: Berbaum (1982), Zabalza (1990), Ferry (1991), dentre outros; e a partir deles apresenta a
sua concepção de “Formação de Professores”. Do ponto de vista do autor, esta é uma área de
“conhecimento e investigação”, cuja questão principal deve estar focada no processo que envolve
os professores tanto nos aspectos da aprendizagem como do desenvolvimento profissional. Processo
esse, afirma o autor, que não “é assistemático, pontual ou fruto do improviso, e por isso enfatizamos
o seu caráter sistemático e organizado.” (MARCELO, 1999, p.26). Destaca ainda, que tal conceito se
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refere tanto aos professores em formação inicial, como aqueles que já atuam na área. Para o autor, a
mudança está no conteúdo, no foco da aprendizagem e na própria metodologia. Assim, pode-se
perceber que o autor considera os saberes que os professores que já atuam trazem e que precisam
ser considerados numa proposta de formação. Por fim, salienta,
[...] a dupla perspectiva, individual e em equipe, da formação de professores. Deste
modo, a formação de professores pode ser entendida como uma atividade na qual
apenas um professor está implicado (formação à distância, assistência a cursos
específicos, etc.). Por outro lado, pensamos que existe um segundo nível, no nosso
ponto de vista, muito mais interessante e com maior potencialidade de mudança, que
consiste na implicação de um grupo de professores para a realização de atividades de
desenvolvimento profissional centradas nos seus interesses e necessidades. (GARCIA,
1999, p. 26)

Este é um ponto que destacamos, pois fundamentou o desenvolvimento de nossa proposta de
formação de professores, pois acreditamos que para uma formação ter impacto na realidade
educacional da escola, precisa ser um processo de desenvolvimento coletivo e não pode ser um
momento formativo meramente individual. E mais: essa formação precisa ter alicerces focados no
desenvolvimento profissional do coletivo da escola.
A formação continuada dos professores, sobretudo das escolas públicas, tem suscitado a
realização de diversos projetos dentro dos Centros Acadêmicos e dos órgãos governamentais. Dutra
e Mello (2013) relatam a experiência com o Projeto EDUCONLE na formação de professores de
Língua Espanhola e Inglesa, inspiradas em outros projetos desenvolvidos no país.
As autoras destacam o caráter colaborativo, reflexivo e crítico do projeto que foi idealizado
com a intenção de ajudar os professores, inicialmente de escolas públicas, a impulsionar seu
desenvolvimento profissional. Partindo da premissa de que era necessário dar subsídios aos
professores para que estes pudessem atuar com maior autonomia. As autoras afirmam que foi criado
dois grandes eixos no desenvolvimento do projeto: metodológico e linguístico. Portanto, percebe-se
que as autoras defendem a instrumentalização prática e teórica com fins de impactar o
desenvolvimento profissional dos professores. Nesse sentido, quanto mais capacitado four o
professor mais crítico e reflexivo ele será e, portanto, responsável por suas ações pedagógicas.
E ainda, as pesquisadoras enfatizam a importância de que os temas propostos para estudo
estejam relacionados com a prática vivenciada pelos participantes. Para isso, elas partiam das

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

363

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

necessidades apresentadas pelos próprios professores. Nesta lógica, organizaram os módulos
pedagógicos da seguinte forma:
[...] são organizados a cada ano com base na necessidade dos participantes e,
geralmente, propomos leitura de textos teóricos, discussões sobre os textos e sua
prática pedagógica, bem como o desenvolvimento de trabalhos em grupos a fim de
colocar a prática e a teoria caminhando juntas. (DUTRA, MELLO, 2013, p.10).

Vê-se novamente o ponto chave desta proposta de desenvolvimento profissional, a ação
coletiva e reflexiva. E foi, neste sentido, que buscamos desenvolver nossa proposta de formação.
Doravante, adotaremos o termo desenvolvimento profissional, pois acreditamos ser este um
conceito que abrange o que entendemos por formação docente.
Nóvoa (2019) defende que a construção da identidade pessoal do professor está diretamente
relacionada à sua construção como profissional da educação e ainda, que não se trata de uma
construção fácil, pois ela não é individual e sim coletiva. Para ele, não é possível que o professor
aprenda seu ofício sem contato com outro professor mais experiente para ajudar a construir esses
saberes. Para o autor, a formação da identidade profissional não se refere apenas as questões
práticas ou técnicas e sim,
[...] de compreender a complexidade da profissão em todas as suas dimensões
(teóricas, experienciais, culturais, políticas, ideológicas, simbólicas, etc). [...] Do
mesmo modo que a metamorfose da escola implica a criação de um novo ambiente
educativo (uma diversidade de espaços, práticas de cooperação e de trabalho em
comum, relações próximas entre o estudo, à pesquisa e o conhecimento), também a
mudança na formação de professores implica a criação de um novo ambiente para a
formação profissional docente. (NÓVOA, 2019, p.5).

Ainda segundo Nóvoa (2019), esta afirmação leva ao reconhecimento que os espaços
destinados à formação dos professores, como nas universidades ou mesmo na escola não são
“propícios” a formação destes professores neste século XXI. Para o autor, é necessário reconfigurar
estes espaços com a perspectiva que o lócus da formação é o “lugar da profissão”. (NÓVOA, 2019).
Nóvoa (2019) ainda argumenta que as formações individuais são importantes para a
aquisição do conhecimento e de técnicas, mas pontua que estas práticas favorecem o isolamento e
perpetuam a imagem do professor como mero transmissor de um conhecimento externo a profissão.
Vê-se, nas palavras do autor, a preocupação com uma formação coletiva do professorado, como
forma de construção de uma emancipação profissional. A construção coletiva dos saberes, defende
o autor, propicia a produção de conhecimentos e valores próprios, possibilitando o desenvolvimento
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profissional dos professores. Destaca ainda a ligação implícita entre formação e desenvolvimento
profissional. Nessa perspectiva, Marcelo (1999) considera que
A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro
de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar paradigmas
de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como
protagonistas na implementação das políticas educativas (MARCELO, 1999, p. 26).

Portanto, torna-se imperativo que os coordenadores pedagógicos construam uma proposta de
desenvolvimento profissional coletiva, crítica e reflexiva para o corpo docente.
A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO DOCENTE
Como exposto anteriormente, a coordenação pedagógica na Rede Municipal de Belo
Horizonte é uma função ainda em construção, fruto da luta da categoria que pleiteava, nos anos
1980, entre outras questões, a ocupação desta função por um professor indicado por seus pares. Este
não é um cargo efetivo e sim uma função temporária ocupada por indicação dos pares e sem tempo
determinado. A escolha deste professor a priori é centrada no reconhecimento do coletivo de sua
experiência profissional e da capacidade de articulação com a comunidade escolar.
A produção científica das últimas décadas vem constatando que todos os estados brasileiros
dispõem de legislação que prevê a figura da coordenação pedagógica, como pontuam Placco,
Almeida e Souza (2011). Entretanto, tais leis deixam lacunas quanto as funções da coordenação
pedagógica. Entretanto, autores como Placco (2003) e Geglio (2003) têm destacado a importância
da coordenação pedagógica na gestão dos processos escolares, mas, sobretudo, na formação
continuada dos professores. Geglio (2003) considera que a formação em serviço compreende
aquela que ocorre no próprio local de trabalho desse profissional, ou seja, na escola.
Não estou fazendo referência à escola como espaço que eventualmente possa abrigar
um encontro ou evento com este caráter. Refiro-me a ela como um meio contínuo e
consequente para a formação continuada de professores. Um contexto natural e
legitimo para o desenvolvimento dessa prática. Uma ação que acontece com o
coletivo, e no coletivo dos pares, juntamente com a figura do coordenador pedagógico.
(GEGLIO, 2003, p.113).

Diante do exposto, concordamos que a formação em serviço só pode ser efetivada com a
participação da coordenação pedagógica e que este é o caminho para uma mudança positiva na
aprendizagem dos alunos, bem como para a construção coletiva de uma identidade profissional.
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O PROJETO CINEMINHA – OS PROFESSORES ESTUDAM E AS CRIANÇAS APRENDEM
Os anos de atuação como coordenadoras e professoras alfabetizadoras nos apontaram alguns
desafios que deveríamos enfrentar. Entre eles, um é crucial para uma escola pública de Educação
Básica: a realidade de que nossos professores tinham muitas dúvidas do que é alfabetização e de
como alfabetizar. Além disso, como dito anteriormente, outros desafios se apresentavam para a
realização do projeto, dentre os quais, talvez o mais importante deles se relacionava ao tempo e ao
lugar da formação. Os professores, que realizavam jornadas duplas de trabalho, relatavam a
dificuldade de vir à escola à noite ou nos sábados. Embora desejosos de aprender, a adesão nas
reuniões pedagógicas no contra turno era mínima.
Assim, surgiu o “Projeto Cineminha”. Uma tentativa de ajudar os professores, dentro do
horário de trabalho, permitindo o desenvolvimento profissional do grupo, por meio de formação
continuada. Inicialmente, dezoito professores que lecionam no 1º e 2º Ciclos, além das turmas de 6°
ano do Ensino Fundamental no turno da manhã foram os participantes. Os encontros pedagógicos
dividiram-se em momentos práticos e teóricos com o objetivo de possibilitar a reflexão crítica sobre
a prática pedagógica. Seguindo o modelo proposto por Dutra e Mello (2013), selecionávamos um
tema baseado nas necessidades dos professores e sugeríamos a leitura coletiva de textos,
fomentando discussões a partir da prática e estimulando o planejamento coletivo de uma
intervenção pelos pares de cada ano.
A escola precisou ter seus tempos pedagógicos reorganizados para garantir a participação de
todos. A cada 15 dias, professores e alunos tinham duas horas de atividades diferenciadas. Os
docentes eram organizados em grupos por ciclo de atuação, 1° e 2° ciclo (até 2019 os professores
do 6° ano eram incluídos no 2° ciclo) pela manhã. Dentro desses grupos, ainda havia uma
subdivisão por ano de atuação (1°e 2° ano, 3° e 4° ano, 5° e 6° ano). Definiu-se ainda que o grupo
que não estivesse em formação acompanharia as atividades das crianças com apoio dos auxiliares
educacionais. As atividades dos alunos eram planejadas no coletivo dos professores de cada ano e
consistiam em assistir um filme ou documentário sobre determinado tema que estava sendo
estudado pelos alunos, seguido de realização atividades relacionadas com o filme.
Em seguida, foi necessário definir os objetivos e o foco da formação. Buscamos promover
encontros no horário de trabalho com a participação de todos para estudo de texto que tratassem dos
temas que nos preocupavam no momento: alfabetização, avaliação e práticas de sala de aula, com
fins de possibilitar melhoria das práticas de ensino em sala de aula e, consequentemente, aumentar
os índices de aprendizagem dos alunos. Nestes encontros, não se discutiam questões administrativas
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e casos individuais de alunos, embora as dificuldades de cada turma fossem abordadas a todo o
momento, com o objetivo de levantar propostas de intervenção coletivas.
Em relação à prática docente, foi proposto o estudo de algumas abordagens de ensino que
possibilitassem uma maior apreensão dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados, dentre as
quais: elaboração de provas diagnósticas e sua aplicação, intervenções com alunos que
apresentavam dificuldades de aprendizagem e sequências didáticas a partir dos gêneros textuais.
As formações se dividiram em momentos práticos e teóricos por meio dos quais se buscava
refletir sobre as demandas da sala de aula, apoiados na experiência dos professores e nas teorias
estudadas. O letramento foi um tema recorrente, uma vez que todos os professores reconheciam a
necessidade de alfabetizar letrando, mas não tinham clareza na execução deste processo.
Recorrendo a obra de Magda Soares (2018), foi apresentado aos professores as ideias sobre a
alfabetização e o letramento, que segundo ela, são conceitos diversos, mas interligados. Para a
pesquisadora, a alfabetização e o letramento possuem facetas diversas que se sobrepõem e que não
podem ser consideradas em separado na prática docente. Para elucidar suas observações, Soares
(2018) apresenta três facetas possíveis,
A faceta propriamente linguística da língua escrita – a representação visual da cadeia
sonora da fala, faceta que neste livro se reservará a designação de alfabetização; a
faceta interativa da língua escrita – a língua escrita como veículo de interação entre as
pessoas, de expressão e compreensão de mensagens; a faceta sociocultural da língua
escrita – os usos, funções e valores atribuídos à escrita em contextos socioculturais,
estas duas últimas facetas consideradas neste livro, como letramento (SOARES, 2018,
p. 28-29).

Essas três facetas apresentadas pela pesquisadora foram o ponto de partida da análise dos
trabalhos realizados em sala e do planejamento de novas ações, pois no entender do grupo, tais
questões definiam bem o processo que se buscava compreender sobre a alfabetização e o
letramento. A continuidade do trabalho se deu com a apresentação dos conteúdos previamente
selecionados de acordo com as necessidades que os professores apresentavam: avaliação, uso do
livro didático, planejamento, alfabetização, letramento e jogos digitais, utilização Power Point e do
projetor multimídia.
A metodologia adotada fundamentou-se nos pressupostos teóricos da pesquisa ação, pois em
contextos educativos, ela possibilita aos professores refletirem sobre a própria prática, estimulando
o diálogo entre os participantes e a colaboração na troca de saberes. Segundo Engel (2000),
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa
tradicional, que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”. Como
o próprio nome já diz, a pesquisa-ação e a compreensão como parte da prática. É,
portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma
pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta. (ENGEL, 2000, p.11)

Os princípios da pesquisa ação possibilitaram o diálogo reflexivo sobre a prática docente e
a troca de saberes técnicos e teóricos. Assim, buscou-se envolver os docentes na pesquisa sobre as
teorias educacionais apresentadas e análise de atividades práticas realizadas pelos professores em
sala e propostas pela coordenação.
As formações duravam cerca de 2 horas para cada grupo sendo que, durante três dias, uma
coordenadora acompanhava o grupo e a outra atendia as demandas da escola, com revezamento das
funções de acordo com a experiência de cada uma de nós. Além da obra professora Magda Soares
(2018) foram escolhidos para nortear nossos estudos outras autoras, tais como: Gafieiro (2005),
Costa Val e Vieira (2005), Batista (2006) dentro outros. Na disciplina Matemática foram utilizados,
principalmente, os cadernos do PNAIC aproveitando a experiência de uma das coordenadoras como
orientadora deste programa. E ainda, a cada três meses havia um encontro coletivo com todos os
professores para discutir resultados e propor mudanças e permanências no projeto.
Houve uma mudança na prática da maioria dos professores, visível durante suas aulas, na
realização das atividades e nas avaliações apresentadas. As formações feitas dentro da escola
contribuíram para o enriquecimento do aprendizado coletivo dos professores e trouxeram para o
cotidiano da escola momentos de interação, estudo, compartilhamento de ideias e experiências.
Ainda há desafios a serem solucionados e a construção da proposta vem sendo desenvolvida
pelo coletivo. Atualmente, os grupos estão divididos por área de atuação em todos os turnos: área 1
(Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Inglês e Literatura) e área 2 (Matemática, Física,
Ciências, Biologia, História e Geografia). O texto de base utilizado na formação é o mesmo em
todos os grupos, mas as práticas e problematizações são de acordo com a demanda de cada grupo.
Pretendemos incluir nas próximas formações as metodologias ativas e o uso efetivo das
tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Há tecnologias que podem facilitar e
enriquecer esse processo e possibilitar o desenvolvimento pleno das competências, habilidades e
capacidades de nossos alunos. Haverá também a proposta de inclusão dos professores do 3º ciclo
nas formações, grupo esse diferenciado dos dois primeiros ciclos, considerando suas peculiaridades
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e demandas. Cabe ressaltar que as formações com os professores do 3º ciclo aconteciam, porém não
na mesma frequência que as do 1º e 2º ciclos.
PARA NÃO FINALIZAR
Quando demos o passo inicial para as formações percebemos, com grande satisfação, que
não poderíamos mais voltar atrás. O estudo contínuo é parte necessária na vida de qualquer
profissional e é nossa intenção que os profissionais da escola em que atuamos tenham esse espaço e
tempo garantidos.
Considerando de fundamental importância o investimento pessoal em seu desenvolvimento
profissional, buscamos incentivar os professores a participarem de outros espaços de conhecimento
oferecidas dentro e fora da Rede Municipal de Belo Horizonte. Entretanto, acreditamos que a
formação individual não é o suficiente para mudar a realidade da educação pública. É necessário o
esforço coletivo dentro dos espaços escolares que podem e devem ser também produtores de estudo
e trabalhos que possibilitem aprendizado aos professores.
Assim, possibilitando o desenvolvimento profissional do coletivo de professores, teremos
um corpo docente capaz de refletir de forma crítica e intervir nas ações pedagógicas com mais
segurança e consciência. Cumprindo a parte que realmente lhe cabe nesta intricada história da
educação pública brasileira e cobrando com clareza que os demais atores cumpram o seu papel.
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Resumo
A formação continuada dos professores da Educação Básica tem despontado na lista dos principais
problemas a serem enfrentados pelo sistema educacional público na atualidade. Professores e gestores
pontuam a dificuldade da participação de todos os docentes e da efetivação destes conhecimentos no
cotidiano da escola. Assim, este artigo busca apresentar nossa experiência na realização de um projeto
de formação continuada em serviço de professores do 1° e 2° Ciclo do Ensino Fundamental, iniciada
em 2016, em uma escola municipal de Belo Horizonte onde atuamos como coordenadoras
pedagógicas. A formação que relataremos aqui recebeu o nome de “Projeto Cineminha” e teve o
objetivo de oferecer aos 18 professores da instituição subsídios teóricos e práticos para seu
desenvolvimento profissional, entendendo aqui este conceito como uma construção coletiva de um
professor reflexivo, autônomo e capaz de promover mudanças no seu entorno. A fim de nos apoiar
teoricamente nesta inciativa recorremos a autores do campo educacional, tais como: Marcelo (1999),
Geglio (2003), Fernandes (2010), Placco, Almeida e Souza (2011) e Dutra e Mello (2013). A realização
deste projeto nos levou a confrontar vários desafios: organização da participação de todos os
professores, horários compatíveis com a jornada de trabalho, garantia da carga horária dos alunos,
seleção de temas relevantes para os professores, melhora no aprendizado dos alunos, etc. A
alfabetização e o letramento foram focos comuns de preocupação de todos os professores, as obras da
pesquisadora Magda Soares (2003, 2018), Rojo (2006, 2009), Batista (2006), Costa Val e Vieira (2005),
Cafieiro (2005) dente outros foram a base de nossos estudos, posteriormente outros temas e áreas de
conhecimento como a Matemática foram incorporados. Os resultados apontam uma melhora nos
índices de aprendizado dos alunos e uma equipe de professores atuantes de forma crítica e reflexiva nas
demandas da escola.
Palavras-chave: Formação Continuada; Desenvolvimento Profissional; Coordenação Pedagógica;
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, TRABALHO COLETIVO E ENFRENTAMENTO DO
FRACASSO ESCOLAR
Josiane Freitas da Silva – EMMC
Sandro Vinicius Sales dos Santos – UFVJM

INTRODUÇÃO
O presente artigo objetiva analisar como a coordenação pedagógica pode contribuir com o
desenvolvimento profissional de docentes de uma escola pública da Rede Municipal de Educação
de Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo como foco o enfrentamento do fracasso escolar em turmas
do 6º ano do Ensino Fundamental.
Trata-se de um estudo realizado em nível de especialização, fruto de curso de especialização
que se caracteriza como ação indutora construída pela Secretaria Municipal de Educação de Belo
Horizonte (SMED-BH) em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais (FaE-UFMG) e visa a formação continuada e em serviço de profissionais que atuam
nas escolas desse município. O curso de Especialização em Docência na Educação Básica
(LASEB), em sua sétima edição (2018/2019), disponibilizou 280 vagas para formação de
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profissionais da educação em sete áreas de concentração específicas, dentre as quais, ofertou-se,
pela primeira vez, 40 vagas para a área denominada Coordenação Pedagógica: sujeitos e práticas
do cotidiano escolar.
Tal curso possui metodologia que visa proporcionar situações de desenvolvimento
profissional de professores por meio de processos de reflexão, ação, reflexão na e
sobre a prática pedagógica que possibilitem transformações no cotidiano de docentes,
estudantes e da instituição como um todo. O desenvolvimento profissional é aqui
compreendido na acepção de um processo proativo, longitudinal e consubstanciado
por e entre profissionais da educação que transcende a dicotomia formação inicial e
formação continuada, realizando-se, na maioria dos casos, no próprio lócus de atuação
profissional (MARCELO, 2009).

No contexto de Belo Horizonte, a coordenação pedagógica vem, progressivamente,
constituindo-se como função de grande relevância no interior das instituições de ensino. No ano de
20183, as escolas da Rede Municipal de Educação (RME) de BH vivenciaram transformações
significativas no que tange à coordenação. Atualmente, alguns professores de uma mesma
instituição atuam em funções distintas, porém articuladas em prol da realização do trabalho
coletivo: coordenação de turno, coordenação pedagógica e coordenação pedagógica geral. Assim, o
fracasso escolar passa a ser responsabilidade de um coletivo maior e não apenas dos professores.
Por isso, indagamos: como a coordenação pedagógica pode contribuir com o corpo docente no
enfrentamento do fracasso escolar?
O estudo teve como objetivo geral analisar os modos como a coordenação pedagógica de
uma Escola Municipal de Belo Horizonte pode realizar o enfrentamento do fracasso escolar nas
turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. Mais especificamente, objetivou-se: i) analisar os índices
de retenção das turmas de 6º anos; ii) compreender os motivos das retenções dos alunos no referido
ano e; iii) analisar estratégias utilizadas por professores e pela coordenação pedagógica no
enfrentamento do fracasso escolar.
A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA FRENTE AO FRACASSO ESCOLAR
O fracasso escolar constitui temática há muito investigada na literatura acadêmica, pois “a
preocupação em resolver o problema do fracasso escolar já se fazia presente no início do século

3

Nesse ano, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) decreto que regulamenta a criação da
função comissionada de coordenação pedagógica geral, especificando as atividades nela desenvolvidas.
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XX, época em que se manifestava a necessidade de se abrirem novas vagas escolares” (SILVA,
2014, p. 17).
Charlot (2000) considera que a expressão “fracasso escolar” compreende, sobretudo, um
termo ambíguo, vago e, por vezes, contraditório. Esse autor considera que não existe o fracasso
escolar em si, mas “o que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares
que terminam mal” (CHARLOT, 2000, p.16). Na concepção do autor, essas situações são as que
devem ser analisadas e não o mistério acerca da expressão “fracasso escolar”.
Essa noção ambígua e controversa do fracasso escolar, tão difundida em nossos meios
educacionais, tem suas raízes nas “teorias da carência cultural”, introduzidas no Brasil
ao final da década de 1960 e início dos anos de 1970. Essas teorias colaboraram para a
construção de uma visão que culpabilizava os estudantes pelo malogro no processo
educacional, sobretudo dos alunos carentes, enfatizando que o fracasso escolar resulta,
na maioria das vezes, de fatores extraescolares (PATTO, 1988; ARROYO, 1992).

A partir da segunda metade da década de 1970, foi observada uma ruptura dessa concepção
e instaurou-se entre os profissionais da educação uma nova tendência: a de se explicar o baixo
rendimento dos estudantes através da ótica dos fatores intraescolares. Com isso, as escolas passaram
a considerar a existência de elementos em seus interiores que interferem na aprendizagem dos
estudantes e que colaboram para a reprovação, superando visões anteriormente presentes no
imaginário pedagógico de nosso país em que predominava ora argumentação acerca de uma suposta
psicologização do baixo desempenho dos alunos, ora a alegação da condição sociocultural dos
estudantes como determinante do desempenho aquém do esperado, enfatizando, outrossim, fatores
exclusivamente externos à escola na produção do fracasso escolar (PATTO, 1988).
Segundo Arroyo (1992), após o surgimento dessa tese, à escola foi atribuída a
responsabilidade do rendimento escolar dos educandos. Nos dizeres desse autor: “a escola voltou a
ser julgada como réu, culpada, responsável pelos produtos do fracasso ou sucesso escolar”
(ARROYO, 1992, p. 48). Contudo, ela não deixou de responsabilizar os alunos e suas famílias
pelos resultados. Com isso, na prática, ao invés de superar a perspectiva que atribuía aos estudantes
a responsabilidade pelo fracasso escolar, ela passou a ser associada à responsabilização do sistema
educacional (PATTO, 1988, p. 76). Consequentemente, compreendemos que tanto fatores
intraescolares quanto extraescolares exercem influência sobre o desempenho e sobre a
aprendizagem dos alunos.
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Nesse sentido, a coordenação pedagógica torna-se componente importante do cotidiano
escolar. Embora venha passando por processos de descaracterização e imprecisão de suas
atribuições nas instituições de ensino, tal cargo/função constitui elemento essencial no processo de
identificação, enfrentamento e superação do fracasso escolar. Apesar de historicamente se constituir
a partir de um percurso histórico de “descontinuidade e de difícil reconhecimento nas políticas
públicas brasileiras, o que afetou a constituição de sua identidade profissional” (FERNANDES,
2010, p.1), as atribuições da coordenação pedagógica delimitaram-se, entre outros fatores, no
entrecruzar da história do curso de pedagogia e da supervisão escolar. Origina-se, portanto, da
extinção de cargos de especialista – supervisor e orientador – processo que ocorreu
simultaneamente à reestruturação da organização escolar da década de 1980.
Na atualidade, a coordenação pedagógica se conforma, no contexto escolar, como
responsável direta pela construção de ações coletivas que visa dar conteúdo e forma ao projeto
político pedagógico das escolas. Incumbe-se, também, pelo acompanhamento, orientação e
aprimoramento do trabalho docente, por meio de organização de reuniões pedagógicas e pelas
experiências de formação continuada (PLACCO; SOUZA e ALMEIDA, 2012, p.758). No trabalho
cotidiano, necessita criar possibilidades de enfrentamento de problemas reais vividos por estudantes
e docentes no contexto escolar, criando alternativas para superação dos obstáculos emergentes no
processo de ensino e aprendizagem (FERNANDES, 2010).
Na RME-BH, existem funções de coordenação distintas atuando, concomitantemente, dentro
de uma mesma instituição de ensino. Atualmente, a divisão se baseia em: coordenação de turno,
coordenação pedagógica e coordenação geral. Dessas categorias, apenas a coordenação geral é
considerada como função comissionada, tendo em vista que o ocupante recebe gratificação
incorporada ao salário para exercê-la.
Assim, partimos do pressuposto de que se tanto fatores endógenos quanto exógenos ao
processo educativo têm efeito sobre as trajetórias dos estudantes, propostas de enfrentamento do
fracasso escolar se configuram como processos de desenvolvimento profissional docente, já que
podem desencadear “uma atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de
soluções” pelo corpo docente (MARCELO, 2009, p. 09). Para isso, a coordenação pedagógica pode
proporcionar situações que permitam a reflexão coletiva e possibilitem que os professores
construam formas de minimizar os níveis de evasão e retenção – processos que caracterizam o
fracasso escolar.
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PERCURSOS METODOLÓGICOS TRILHADOS NA INTERLOCUÇÃO COM OS/AS
DOCENTES
A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino de Belo Horizonte, Minas Gerais de
Ensino Fundamental, que atende estudantes em caráter regular e na modalidade Educação de Jovens
e Adultos. O trabalho de campo foi realizado no primeiro semestre de 2018, sendo que participaram
do estudo cinco profissionais: três professores, o coordenador pedagógico e o diretor da instituição.
Como dito, o estudo ora apresentado resulta do TCC produzido no âmbito do curso de
Especialização lato sensu em Docência na Educação Básica – ação indutora da PBH realizada em
parceria com a FaE/UFMG. Os trabalhos de conclusão de curso do LASEB constituem parte da
disciplina Análise Crítica da Prática Pedagógica (ACPP), que por sua dinâmica, caracteriza-se
como eixo de formação de cunho integrador já que, na última edição (2018-2019), foi realizada em
treze encontros presenciais distribuídos ao longo do curso.
A ACPP pressupõe posicionamento crítico frente à realidade ao passo em que também
proporciona aos/às cursistas um conjunto de ações que permitem experiências diversas de reflexão e
questionamento sobre o cotidiano escolar e o próprio fazer docente. É por meio dessa disciplina que
os/as docentes elaboram os planos de ação desenvolvidos nas escolas de Ensino Fundamental da
RME-BH.
Fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa (ALVESMAZZOTTI, 2000), essa disciplina permite que os/as cursistas vivenciem processos de ação,
reflexão, ação que demandam saberes da prática, comumente construídos por eles/as em diálogo
com os quadros teóricos do campo educacional, nas diferentes experiências produzidas no cotidiano
da ação pedagógica. Os dados resultantes de tal processo crítico-reflexivo fornecem elementos para
a elaboração do TCC.
O plano de ação realizado na instituição de ensino em tela foi desenvolvido em duas fases.
Na primeira etapa do trabalho de campo, foi realizada análise documental de diários escolares, que
ocorreu na secretaria da escola. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
(ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 168) com profissionais que atuam diretamente (professores) e
indiretamente (coordenadora e diretor) com as turmas do 6º ano do Ensino Fundamental.
A escolha por se pesquisar diários de turmas deveu-se ao fato de esse documento se
conformar como uma importante ferramenta de análise, tendo em vista que apresentam diversas
informações sobre os/as discentes. Neles, encontramos dados relevantes, tais como: data de
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nascimento, filiação, endereço, frequência, distribuição de notas e o resultado dos estudantes.
Foram analisados 12 diários de turmas de 6º anos, de 2016, 2017 e 2018, sendo 4 turmas de cada
ano. Esse recorte nos possibilitou levantar informações que puderam ser comparadas e analisadas
na pesquisa.
DESVELANDO O FRACASSO ESCOLAR
Nas escolas da PBH, os alunos do Ensino Fundamental podem ser reprovados por
frequência ou por desempenho. São considerados reprovados por frequência aqueles que tiverem
mais de 25% de faltas, podendo ocorrer do 1º ao 9º ano. Nesse caso, a situação pode ser revertida
apenas se o aluno conseguir obter desempenho acima de 60 pontos em todas as disciplinas, o que
possibilita que passe por um processo de reclassificação.
Já a reprovação por desempenho segue critérios distintos em cada ano do Ensino
Fundamental. As retenções, nesse caso, ocorrem apenas no 3º, no 6º e no 9º ano. No 3º ano, o aluno
fica retido apenas se obtiver pontuação abaixo de 60% nas disciplinas de Matemática e/ou Língua
Portuguesa. No 6º ano, a retenção ocorre se o discente também não atingir 60% em mais de 2
disciplinas, independente de qual seja. Já no 9º ano, o estudante é reprovado se obtiver menos de
60% em qualquer matéria4.
Os dados extraídos dos diários das turmas do 6º ano de 2016, 2017 e 2018 apontaram que o
desempenho insatisfatório foi o principal motivador para as retenções nos anos pesquisados, como
podemos observar no gráfico 1 (anexo).
Além de apontar o desempenho insatisfatório como a principal causa de retenção no 6º ano,
os índices revelaram aumento significativo na quantidade de alunos reprovados por desempenho em
2017, quando comparado a 2016. Em 2018, essa quantidade manteve-se, apresentando apenas 2
reprovações a menos. O total de retenções por frequência também se elevou em 2017, mas
apresentou a mesma quantidade no ano seguinte, 2018.
Ao analisarmos as fichas de avaliação dos estudantes, tivemos a possibilidade de identificar
em quais dessas matérias houve maior quantidade de reprovações. Os resultados apontaram que, no
período pesquisado, ocorreu variação entre as disciplinas com maior número de retenção (conforme
gráfico 2).
Importante destacar que, na PBH, o projeto de correção de fluxo direciona os alunos do 6º ano que apresentam
distorção idade-série muito elevada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
4
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Os resultados revelam que Matemática e Língua Portuguesa, quando analisados os três anos
em conjunto, são as disciplinas que mais reprovam no 6º ano. Contudo, não podemos desconsiderar
os índices de retenção dos outros conteúdos, sobretudo da área das linguagens, como Literatura e
Inglês, assim como Ciências e História, que também apareceram no topo das reprovações.
PROFESSORES E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DIANTE DA QUESTÃO DO FRACASSO
ESCOLAR
Tendo em vista que o fracasso escolar no 6º ano é uma questão na escola pesquisada e as
dificuldades de aprendizagem dos alunos são fatores que favorecem esse resultado, perguntamos
aos educadores como, coletivamente, eles/as poderiam construir formas de superação do problema.
Nas respostas, os participantes revelaram que a coordenação, juntamente com o coletivo de
professores, pode construir estratégias diversas.
Na visão dos participantes do estudo, a coordenação poderia atuar de modo mais eficaz junto
aos professores no enfrentamento do fracasso escolar. Os depoimentos revelam, também, que o
fator tempo demonstra ser um problema na instituição: os professores reclamam que o tempo
destinado para suas aulas é curto; que não há tempo para fazer intervenções individualizadas; que
falta tempo para se ouvir a comunidade escolar, assim como dialogar com ela; que falta tempo para
a equipe gestora monitorar o trabalho dos educadores; dentre outras situações. Ainda, segundo os
participantes da pesquisa, essas questões interferem no processo de ensino e aprendizagem dos
discentes.
Para Santos5, diretor da escola, o ocupante da função de coordenação deve promover e
ampliar momentos coletivos, situação na qual deve ouvir a comunidade escolar: pais, alunos,
docentes, funcionários; possibilitar que esses sujeitos compartilhem ideais, para que, juntos, sejam
capazes de construir estratégias de combate à evasão e retenção. Ele salienta a importância que o
coordenador possui, no ambiente da escola, principalmente no combate ao fracasso escolar.
Contudo, o diretor afirma que o ocupante dessa função encontra diversas limitações na execução de
suas funções, dentre elas, a fragmentação existente dentro das instituições de ensino.
Na perspectiva de Paulo, coordenador pedagógico, para que essa fragmentação seja
combatida no ambiente escolar, é necessário que haja tempo coletivo para realização de discussões
entre o grupo de educadores. Para ele, essa é também uma estratégia de enfrentamento do fracasso
Por questões de ordem ética, os nomes aqui apresentados são fictícios com intuito de preservar a confidencialidade e o
anonimato dos/as participantes.
5
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escolar. O entrevistado enfatiza que, em sua concepção, é preciso que o coordenador seja um
“fomentador e articulador de ações”, mas para isso, é necessário que ocorra encontros periódicos
com o grupo de trabalho, para que sejam pensadas soluções em conjunto e para que as ações de
prevenção do fracasso escolar sejam articuladas, aumentando assim as possibilidades de resultados
favoráveis:
“O coordenador deve e pode ser um grande fomentador e articulador de ações se ele
conseguir organizar o tempo com o coletivo. Outras experiências nossas aqui na
escola já mostraram que, em algum momento, quando o coordenador não reúne com o
grupo, parece que as ações ficam perdidas. Quando ele se reúne periodicamente, tem
uma costura permanente de ações, de resolução de conflito e de identificação de
problemas.” (Paulo, 12/07/2019)

Para Daniel, professor de ciências, o curto período que o docente passa com os estudantes
dificulta a identificação e a elaboração de estratégias de superação das dificuldades dos alunos.
Com isso, esse educador ressalta que a coordenação exerce uma função de extrema importância no
enfrentamento das reprovações dos alunos ao auxiliar os docentes na identificação das dificuldades
e na elaboração de atividades diferenciadas voltadas para esse grupo:
“Porque a coordenação, como trabalha diretamente com o professor, principalmente
na elaboração de atividades diferenciadas... porque se eu fico bloqueado com a minha
falta de tempo, pra pensar num planejamento para um determinado aluno, talvez a
coordenação consiga avaliar melhor esse aluno e pensar numa atividade que seja mais
específica, coisa que muitas vezes, trabalhando com

30 alunos, eu não consigo

identificar. E eu tenho essa dificuldade. Isso eu confesso” (Daniel, 08/07/2019).

O apoio e auxílio da coordenação no cotidiano escolar é citado também por Rosa, professora
de matemática, que considera essencial o apoio da coordenação aos professores no combate do
fracasso escolar. Segundo ela, para que essa ação seja possível, o coordenador necessita auxiliar os
docentes na criação de projetos, “tem que estar junto, abraçando a causa, abraçando os projetos,”
(Rosa, 09/07/2019).
Para os participantes da pesquisa, as melhores alternativas para o coordenador pedagógico
realizar o enfrentamento do fracasso escolar, juntamente com os professores, se baseiam em
melhorias da gestão do tempo, favorecendo a elaboração de projetos de intervenção com alunos e
auxiliando as ações que se encontram em execução.
O coordenador pedagógico exerce um papel primordial nos resultados referentes ao
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, assim como no processo de
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identificação, enfrentamento e diminuição do fracasso escolar. É salutar que ele
mobilize a equipe docente “procurando lidar com as contradições existentes dentro e
fora da escola, buscando introduzir práticas democráticas de coordenação” (PARO,
2000, p. 162).

De acordo com Paro (2000), o coordenador pedagógico é o sujeito que pode fazer uma
melhor administração do tempo vivido por estudantes e professores no contexto educacional. Nesse
sentido, é necessário que haja encontros coletivos entre os integrantes da comunidade escolar para
que possa ocorrer um melhor desenvolvimento do trabalho pedagógico, reverberando na melhoria
da aprendizagem (SILVA, 2014). Promover essas mudanças pode ser uma das estratégias utilizadas
pelo coordenador pedagógico no enfrentamento do fracasso escolar, tendo em vista que elas visam a
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
As intervenções, citadas diversas vezes pelos participantes da pesquisa, se conformam como
estratégias pedagógicas elaboradas com o objetivo de “intervir em uma situação determinada como,
por exemplo, dificuldades específicas apresentadas pelos estudantes” (SILVA, 2014, p.58). Para
que as intervenções tenham o efeito desejado, qual seja: combater as dificuldades de aprendizagem
dos alunos, a escola necessita
[...] levar em conta a individualidade de cada um de seus estudantes, não tratá-los
como se tivessem a mesma trajetória e de maneira uniforme, sendo que são
heterogêneos os seus percursos, e garantir a conquista das aprendizagens pelos
estudantes e, consequentemente, os índices de reprovação, que pode ser amenizada
com o uso dos recursos do projeto interventivo (SILVA, 2014, p. 76).

Em seus depoimentos, os docentes revelaram que realizam intervenções com os alunos
como estratégia para combater as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, mas que demandam
maior participação da coordenação nessas ações. Portanto, apoiar, mediar, incentivar os projetos de
intervenção realizados pelos professores, podem ser alternativas eficazes no embate do fracasso
escolar que demandam a mediação da coordenação pedagógica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do nosso ponto de vista, para além de ajudar a coordenação na criação de estratégias de
enfrentamento do fracasso escolar acreditamos que os dados levantados referentes às retenções
ocorridas nas turmas de 6º ano auxiliaram na compreensão dos motivos das reprovações na
instituição de ensino. Tais estratégias, quando produzidas coletivamente, desencadeiam processos
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de desenvolvimento profissional docente, implicando os professores na busca de soluções à questão
da aprendizagem dos estudantes, ampliando, desse modo, a qualidade dos processos educacionais
(MARCELO, 2009).
Além disso, para que a coordenação pedagógica possa realizar o enfrentamento do fracasso
escolar juntamente com o corpo docente, é necessário que os/as profissionais que atuam nesse
cargo/função tenham conhecimentos acerca desse tema. Para isso, é necessário explorar a literatura
do campo educacional sobre fracasso escolar, informando-se sobre o assunto, possibilitando
situações de caráter formativo que contribuam para que o grupo de professores crie estratégias mais
eficazes de combate à reprovação.
Para além da intervenção proposta, o estudo revelou que as análises dos diários de classes
demonstram as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, evidenciando as proporções de
retenção por frequência e aprendizagem, dentre outras nuances6, permitindo ao coordenador
pedagógico comparar, analisar e compreender acerca de como o fracasso escolar tem se apresentado
dentro da escola. Nesse sentido, os diários de classe, assim como outros elementos da escrituração
escolar, servem como elementos pedagógicos, tanto para coordenadores quanto para professores,
posto que permitem identificar problemas no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando aos
docentes traçar estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes.
Combater o fracasso escolar não constitui tarefa simples e, por isso, cremos que constantes
reflexões coletivas acerca do tema se fazem necessárias no interior das instituições de ensino. De
igual modo, a busca por estratégias para que esse objetivo seja alcançado torna-se essencial. Em
suma, consideramos a importância da coordenação pedagógica nesse processo, por ser um
cargo/função de atuação profissional de grande relevância no cotidiano escolar.
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ANEXOS
Gráfico 1. Motivos das Retenções – 2016, 2017

Fonte: arquivos de pesquisa
Gráfico 2. Retenções por Disciplina – 2016, 2017 e 2018

Fonte: arquivos da pesquisa.
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Resumo
O artigo versa sobre como a coordenação pedagógica pode mediar processos de enfrentamento do
fracasso escolar. O estudo teve como objetivo geral analisar os modos como a coordenação pedagógica
de uma Escola Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais; pode auxiliar os professores no
enfrentamento do fracasso escolar nas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. Mais
especificamente, objetivou-se: i) analisar os índices de retenção das turmas de 6º anos; ii) compreender
os motivos das retenções dos alunos no referido ano, além de; iii) analisar estratégias que podem ser
utilizadas por parte dos professores em parceria com a coordenação pedagógica no enfrentamento do
fracasso escolar. Desse modo, o quadro teórico produzido para o estudo compreendeu a coordenação
pedagógica como elemento articulador de situações que permitem o enfrentamento desse fenômeno
educacional. Do ponto de vista metodológico, o trabalho de campo foi realizado no primeiro semestre
de 2018 e contou com a participação de cinco profissionais que atuam na referida escola: três
professores, o coordenador pedagógico e o diretor da instituição. Serviram como instrumentos de
produção de dados: análise documental de diários escolares e entrevistas semiestruturadas com
profissionais da instituição. A leitura dos diários das turmas de 2016, 2017 e 2018, evidenciou
elementos importantes que caracterizam as dificuldades de aprendizagens dos estudantes. De igual
modo, as entrevistas revelaram que a coordenação pedagógica pode auxiliar o corpo docente na
produção de estratégias de identificação e superação dos baixos rendimentos dos estudantes. Para além
dos objetivos propostos, percebemos que os diários de classe são instrumentos ricos a serem
investigados e explorados pelo coletivo da instituição, possibilitando estratégias de enfrentamento do
fracasso escolar que podem desencadear processos de desenvolvimento profissional docente.
Palavras-chave: coordenação pedagógica; fracasso escolar; Ensino Fundamental; diários de classe;
desenvolvimento profissional docente.
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INTRODUÇÃO
A escolha de um curso de licenciatura, em especial para uma primeira graduação, nem
sempre vem acompanhada do prestígio social. Em nosso país, historicamente, tem-se uma
dicotomia entre bacharelado e licenciatura, sendo os bacharéis reconhecidos dentre as profissões
mais valorizadas e, por conseguinte, mais procuradas. Essa afirmação pode ser corroborada pelo
decréscimo de matrículas nos cursos de licenciatura.
A esse respeito, Gatti (2009, p. 152) vem alertando que se trata de “lugar secundário
ocupado pela formação de professores no modelo de universidade brasileira. Dentro desse quadro, a
formação de professores é considerada atividade de menor categoria e quem a ela se dedica é pouco
valorizado”. Todavia, há de se destacar que o menor interesse em cursar uma licenciatura não se
relaciona apenas às questões de prestígio e valorização.
Existem raízes mais profundas, as quais podem estar ligadas à denominada crise no fazer
pedagógico (ARANHA; SOUZA, 2013) e à crise na profissão docente (DINIZ-PEREIRA, 2011),
tais situações referem-se às dificuldades inerentes ao exercício da profissão de professor. Soma-se a
isso, uma crise mundial também quanto à formação desses profissionais (GATTI, 2013).
Vê-se que a profissão docente, para Aranha e Souza (2013), adentra uma crise sem
precedentes na história do nosso ensino. Trata-se de uma crise estrutural, pela própria organização
da formação de professores, seguida pela organização do campo de trabalho e, também, uma crise
social, no que diz respeito aos salários e prestígio. Diniz-Pereira (2011) igualmente discute sobre
conhecida crise na profissão docente e para este pesquisador não é possível assumir um estado de
crise na profissão sem relacioná-la com a variável formação inicial. Desta forma, assume-se que a
crise na profissão de professor é igualmente uma crise nos cursos de formação desses profissionais,
as licenciaturas.
A partir do breve exposto, o objetivo deste trabalho é discutir a identidade docente na
formação inicial da licenciatura em Ciências Biológicas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao abordarmos o conceito de identidade, deparamo-nos inicialmente, com um termo de
origem latina, que faz referência à desigualdade e continuidade. Para além da etimologia da palavra,
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a ideia de identidade é estudada por diversas perspectivas e neste artigo, aborda-se a identidade
profissional docente, em específico no âmbito das Ciências Biológicas.
Para tanto, é preciso compreender que a identidade profissional docente, conforme afirmam
Paganini-da-Silva e Mano (2018) tem em sua constituição aspectos individuais e coletivos. Nos
aspectos individuais, por exemplo, concentram-se as representações que os docentes, tanto em
formação como em atuação, têm da própria profissão. Vale dizer, que essas representações são
construídas no domínio coletivo, em interações desenvolvidas em um meio social. Assim,
certamente, as representações que a sociedade apresenta em relação a profissão influenciam na
constituição das ideias individuais.
Dessa forma, podemos dizer que a identidade profissional acontece de uma maneira dialética
entre processos individuais e coletivos. Nos limites desse estudo, ainda em fase inicial, nos
dedicamos a buscar respostas a respeito do quanto a formação inicial do professor de Ciências e de
Biologia contribui para a construção da identidade profissional docente.
Nóvoa (2017) defende que se faz necessário pensar a formação de professores como uma
formação profissional universitária, entendida como a formação para o exercício de uma profissão.
Para tanto, apresenta (p. 1114) que “se trata, no fundo, de responder a uma pergunta aparentemente
simples: como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a intervir como
professor?”. Obviamente, as perguntas são simples, já as respostas nem tanto, pois entende-se que a
busca por respondê-las, conforme anteriormente já apresentamos, perpassa diversas esferas.
Diante disso, o presente artigo se delineia de maneira bibliográfica, buscando conhecer a
produção de pesquisas que vem investigando a formação inicial em Ciências Biológicas, no que diz
respeito a aspectos ligados à constituição da identificação com a profissão de professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo realizado é de natureza qualitativa, empregando-se a pesquisa bibliográfica, na
qual buscou-se efetivar uma revisão da literatura acerca de trabalhos existentes que abarcassem a
temática identidade docente na formação do licenciado em Ciências Biológicas.
Para tanto, nas bases de busca Scielo e Banco de Teses e Dissertações da Capes, foram
efetuadas pesquisas com as seguintes palavras e termos-chave: identidade docente em Ciências
Biológicas, construção da identidade docente e formação de professores de Ciências e Biologia.
Optou-se por não definir um recorte temporal, assim, dos trabalhos encontrados com a busca e após
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a leitura dos resumos dos estudos encontrados, foram separados para melhor detalhamento aqueles
que faziam alusão à temática de pesquisa.
Os estudos encontrados foram organizados de acordo com seu objetivo, metodologia e
principais resultados, que serão apresentados em sequência.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Passemos a apresentação de alguns dos principais trabalhos encontrados que podem auxiliar
na compreensão da complexidade da formação docente e da construção da identidade profissional.
Furlani (1994) teve como objetivo apresentar as dificuldades e deficiências encontradas no
processo de formação do professor de Biologia, nos cursos de Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Santa Catarina. Para esse trabalho foram realizadas análises de documentos e aplicação
de questionários em docentes formadores e acadêmicos. Por meio de tais instrumentos, a autora
pode concluir que existe uma nítida contradição entre docentes formadores, no que diz respeito às
suas concepções sobre como deve ser um professor de Biologia e como realmente é a prática dos
mesmos em sala de aula, uma vez que o estudo revelou a pouca preocupação com a qualidade da
transmissão de conteúdos pedagógicos, privilegiando o bacharelado, através da ênfase dada as
atividades relacionadas ao campo da pesquisa. Já entre os licenciandos o estudo apontou
dificuldades relacionadas a questão estrutural do curso, por observarem a não existência de relação
entre as disciplinas durante o processo de formação, bem como uma inadequação dos conteúdos das
disciplinas universitárias com a realidade do ensino básico.
O trabalho realizado por Uliana (2011) objetivou-se em analisar a formação inicial e as áreas
de atuação profissional de egressos do curso de licenciatura Plena em Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Mato Grosso. Para a realização desse estudo foi feita uma análise da
formação inicial e das áreas da atuação profissional de egressos do curso de Ciências Biológicas da
UFMT, buscando estabelecer relações entre ambos e, posteriormente, foi aplicado um questionário
aos egressos e realizada uma entrevista com seis deles. Em linhas gerais, os resultados mostraram
que o foco da formação em Ciências Biológicas está relacionado ao ensino de conteúdo específicos
para os saberes da Biologia e não existe uma ênfase nos conteúdos pedagógicos, sendo assim, a
licenciatura é apresentada como uma formação que tem como base o bacharelado, formando
profissionais em um contexto de hibridismo, no qual se forma o licenciado em Ciências Biológicas
que pode atuar como biólogo e/ou como professor.
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Costa e Rezende (2014) realizaram um trabalho que teve como objetivo analisar a
construção da identidade docente em um curso a distância de licenciatura em Ciências Biológicas
de uma universidade privada. Para que fosse possível a análise da construção da identidade docente
foi realizada uma entrevista com um estudante que estava cursando o último semestre do curso de
Ciências Biológicas. Após a análise das respostas do estudante, as autoras puderam concluir que o
graduando justifica seu ingresso em um curso a distância pela possibilidade de manter a profissão
atual e que a profissão de Biólogo/Professor não correspondia com seus reais anseios profissionais,
além disso, o fato de o curso ter sido realizado a distância levou a uma fragilização da construção da
identidade docente.
Philipsen (2014) que teve como objetivo problematizar os sentidos de formação inicial de
professores privilegiados nos discursos dos professores formadores do curso de Ciências Biológicas
da Universidade Federal de Pelotas. Para a realização do estudo foram feitas análises do Projeto
Pedagógico (PP) e análises de entrevistas realizadas docentes do curso de licenciatura. A partir
destes, foi possível concluir que o currículo da licenciatura em Ciências Biológicas é híbrido, o
qual, de acordo com as particularidades de cada formador ora se articula a identidade docente,
direcionando os saberes, conhecimentos e experiências à docência, ora com a identidade de
Biólogo, direcionando saberes, conhecimentos e experiências à área da Biologia.
No que diz respeito as representações sociais dos estudantes Krützmann, Brant e Neto
(2019) realizaram um trabalho que teve como objetivo buscar as representações sociais de
estudantes do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria sobre suas
futuras profissões. Para que fosse possível a realização do trabalho, os autores desenvolveram e
aplicaram questionários nos anos de 2016, 2017 e 2018. Ao analisarem os questionários os autores
perceberam que a maioria dos estudantes eram mulheres e possuíam em média 22 anos de idade,
grande parte dos estudantes não trabalhava e buscava a formação em Ciências Biológicas
bacharelado. Com a realização do trabalho os autores concluíram que as representações sociais dos
estudantes diferem entre as profissões Biólogo e Professor, compreendendo que o professor não se
atrela às pesquisas e, portanto, não é um pesquisador.
Ao analisarmos os diferentes trabalhos apresentados, nota-se que a formação do professor de
Ciências e Biologia, ainda é marcada pela dicotomia entre licenciatura e bacharelado, de modo que
os conteúdos ligados aos saberes pedagógicos e ao exercício da docência ainda são percebidos,
tanto por professores formadores, quanto pelos acadêmicos, como algo desconectado do curso, sem
ligação com os saberes específicos e com as pesquisas desenvolvidas na universidade. Nesse
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sentido, optar pela docência torna-se algo secundário para os licenciados em Ciências Biológicas,
revelando a pouca identificação com a profissão docente.
CONCLUSÕES
No estudo de revisão bibliográfica apresentado, fica indicada a fragilidade da formação de
professores de Ciências e Biologia em nosso país, uma vez que esta vem deixando lacunas na
formação do licenciado em Ciências Biológicas, no que diz respeito a apresentar e problematizar
elementos que se ligam à construção da identidade profissional docente.
Um desses elementos, presentes nos trabalhos apresentados, é a constante dicotomia entre
bacharelado e licenciatura, colocando a primeira em local de prestígio. Assim, mesmo nos cursos
que formam biólogos professores, existe um maior destaque as disciplinas e atividades mais
próximas à profissão de biólogo em detrimento de conteúdos e reflexões sobre a docência.
Sabemos que não é o fato de termos um maior número de disciplinas ditas “pedagógicas”
que trará mudança neste cenário, entretanto, defendemos que aproximações constantes e reflexivas
com a educação básica, ao longo de toda formação dos licenciados podem constituir-se como
caminhos para um processo formativo consciente com as possibilidades e limites da profissão de
professor.
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Resumo
Este estudo busca investigar as licenciaturas em Ciências Biológicas, em específico a partir do
questionamento de quais elementos tais cursos vêm oferecendo para a constituição da identidade
docente, isto é, de que maneira as licenciaturas contribuem para identificação do sujeito com a
profissão e para a reflexão de seu papel social e profissional, enquanto professor de Ciências e Biologia
na educação básica. Para tanto, foi empregada uma pesquisa bibliográfica no portal Scielo e no Banco de
Teses e Dissertações da Capes, acerca de trabalhos que abarcaram elementos que compõem a
identidade docente na formação do licenciado em Ciências Biológicas. As palavras e termos-chave para
a identificação dos trabalhos foram: identidade docente em Ciências Biológicas, construção da
identidade docente e formação de professores de Ciências e Biologia. Optou-se por não realizar um
recorte temporal e, assim, os estudos encontrados foram organizados de acordo com seu objetivo,
aspectos metodológicos e principais resultados. Na análise dos diferentes trabalhos, neste texto
apresentados, tornou-se possível notar que na formação inicial do professor de Ciências e Biologia, os
conteúdos ligados aos saberes pedagógicos e ao exercício da docência ainda são percebidos pelos
acadêmicos e até mesmo por seus professores formadores como algo desconectado do curso,
demonstrando que muitas vezes as licenciaturas se revelam como bacharelados. Por conta disso, os
licenciados em Ciências Biológicas possuem pouca identificação com a profissão docente e, em geral,
os graduandos não revelam o desejo de exercer a docência. Ademais, este estudo sugere a fragilidade da
formação de professores de Ciências e Biologia, uma vez que vem deixando lacunas no processo
formativo, sobremaneira, no que diz respeito a apresentar e problematizar elementos, de forma
sistemática e intencional, intrínsecos à construção da identidade profissional docente.
Palavras-chave: Formação inicial de professores; Ciências Biológicas; Identidade profissional docente.
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INTRODUÇÃO
Desde os últimos anos do século XX convivemos com a crescente intervenção da tecnologia
em nosso dia a dia. Essas novas tecnologias são de grande relevância para o futuro das escolas, dos
professores, dos estudantes e da relação pedagógica estabelecida no contexto educacional. Desta
forma, as mudanças mobilizadas pelo avanço científico e tecnológico, refletidas nas relações
sociais, políticas e econômicas e, por consequência, em nossas salas de aulas, pressupõem uma
cultura de aprendizado que possibilite a construção do conhecimento de forma estimulante,
significativa e motivadora para fazer frente à realidade escolar que vivenciamos, como afirma
Moran:
A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do professor. As
tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O
papel do professor - o papel principal - é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a
relacioná-los, a contextualizá-los (2013, p. 23).

Outro fato relevante, apontado por Zenti (2000), são as frequentes queixas dos professores
em relação às dificuldades em lidar com os estudantes que apresentam esse novo perfil, com pouca
motivação para interagir no ambiente de sala de aula. Por outro lado, encontramos queixas dos
estudantes em relação às aulas, retratadas como não interessantes e centradas em metodologias
expositivas e descontextualizadas da realidade, ou seja, o professor parece desmotivado e, muitas
vezes, não busca estratégias alternativas para ensinar. Assim, a investigação aqui descrita visa
contribuir com a prática docente a partir da seguinte questão de pesquisa “Qual a percepção dos
educandos em relação à motivação docente e a linguagem, enquanto condição para a mediação
pedagógica em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental?” O estudo discute algumas
temáticas atuais relacionadas à necessidade da ruptura paradigmática na relação de ensino e de
aprendizagem, no sentido da superação da visão reducionista da aprendizagem, através da
reestruturação das aulas tradicionais, geralmente pouco significativas e desinteressantes para os
estudantes, ou seja, a educação bancária, Freire (1994).
REFERENCIAL TEÓRICO
Motivação e aprendizagem
A educação é um processo permanente e contínuo que o ser humano estabelece consigo
mesmo, com o seu semelhante e com o mundo. Por isso, a educação não pode ser vista somente
como um processo individual, mecânico e de transferência de conhecimento. Nesse contexto,
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Tardif (2002, p. 54) discorre a respeito dos saberes docentes para a mediação pedagógica,
defendendo que o saber docente é um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes das
instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana”,
remetendo, assim, à necessidade de formação continuada dos professores para dar conta de um
ofício tão complexo e dinâmico como o ensino. Segundo Pozo (2002, 138) “aprender implica em
mudar e a maior parte das mudanças em nossa memória precisa de uma certa quantidade de prática,
aprender e, principalmente, de modo explícito ou deliberado, supõe um esforço que requer altas
doses de motivação, no sentido mais literal ou etimológico, de “mover-se para” a aprendizagem.
Para Bunzeck (2001), os professores poderão criar e fazer opções por metodologias de ensino que
venham a mobilizar a motivação dos seus estudantes, tornando assim o espaço de sala de aula mais
dinâmico, dialógico e afetivo. Cabe, portanto, ao docente buscar meios didáticos e pedagógicos para
promover no aluno uma motivação que desenvolva no mesmo o sentido do prazer em aprender
através das múltiplas possibilidades que as disciplinas oferecem, de forma que se sinta tocado a
motivar-se intrinsecamente. A partir desta perspectiva é importante que o professor se reconheça
como mediador Vygotsky (1987), buscando métodos para desenvolver no aluno o gosto pelas
disciplinas escolares e aprendizagem.
A linguagem nos processos de ensino e de aprendizagem
As contribuições de Vygotsky (1987) clarificaram a compreensão do pensamento e da
linguagem como processos interdependentes, desde o início da vida. Para o referido autor, a relação
entre homem e mundo é uma relação mediada pela cultura, através de seus signos que são
internalizados, produzindo novos conhecimentos, e por isso a premissa de que somos sujeitos sócio
histórico, através os conceitos de Zona de Desenvolvimento Real, Zona de Desenvolvimento
Proximal e Zona de Desenvolvimento Potencial nos proporcionou a compreensão da constituição
dos sujeitos a partir de mediadores, sendo que considera a linguagem, como artefato cultural,
responsável por esta mediação. Assim, um docente, que está em constante formação, trabalhando
com públicos de diferentes idades, fases da vida e emoções, precisa saber empregar a sua linguagem
em suas múltiplas dimensões para poder atingir de forma satisfatória seu público. O professor em
sala de aula deve empregar inúmeros recursos valiosos da linguagem. Porém, o uso vocal da
linguagem deve ser uma poetização da palavra cotidiana, a qual se transforma a partir do ato
performativo. Ou seja, os professores transformam a palavra do cotidiano, com a finalidade de
marcar o seu significado. (LAROSSA, 2002)
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DESENVOLVIMENTO
A pesquisa realizada, inserida no paradigma naturalístico, de natureza aplicada e com teor
qualitativo (MINAYO, 2009) foi desenvolvida na modalidade de pesquisa participante e apoiou-se
nos pressupostos teóricos de Thiollent (2011) e Gil (2012). Para a realização da pesquisa, foi
selecionado como campo de investigação o Colégio Sagrado Coração de Jesus da cidade de Bento
Gonçalves –RS, tendo em vista a atuação de um dos autores como docente no referido espaço
escolar. Para buscar respostas à questão norteadora da investigação, foi selecionada uma turma do
nono ano do Ensino Fundamental, composta por vinte e seis estudantes do referido campo de
investigação, identificados numericamente para preservação do sigilo. De acordo com as
características metodológicas da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados foram um
questionário estruturado aplicado aos vinte e seis estudantes da escola-campo de investigação e uma
carta elaborada pelos estudantes. O questionário foi disponibilizado aos estudantes utilizando a
ferramenta “Forms”. Para responder ao questionário, os estudantes foram ao laboratório de
informática da referida escola no dia 24 de junho de 2019. Os dados coletados foram analisados a
partir da técnica Análise Textual Discursiva (MORAES, 2013).
IV ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise textual discursiva (MORAES, 2013) das vozes dos participantes da investigação
culminou com a emergência de quatro categorias de estudo: os saberes e fazeres docentes:
movimentos que mobilizam a aprendizagem em sala aula, motivação docente e aprendizagem; a
comunicação em sala de aula: diálogos e aprendizagem e vivências da relação professor e aluno:
sala de aula espaço para aprendizagens significativas, descritas a seguir:
Os saberes e fazeres docentes: movimentos que intensificam a mediação pedagógica em sala aula
Essa categoria focaliza a atuação dos professores no exercício de suas funções e, na prática
de sua profissão, em que desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Saberes esses, que segundo Tardif (2002), são elementos constitutivos
da prática docente. Nesse viés, buscou-se ouvir os educandos em relação ao professor ideal e sua
prática, bem como as qualidades de uma boa mediação pedagógica e sua influência no interesse em
relação às disciplinas em curso. Assim, ao serem questionados sobre “Quais as principais
qualidades demonstradas pelo professor que ministra a(s) referida(s) disciplina(s) e que na sua
opinião a(s) torna(m) mais interessante(s)?”, o educando de número 9, afirmou: “Os professores
demonstram muita empatia, carinho e motivação para nos ensinar de forma divertida, mas focada,
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não se interessam não só pelo nosso aprendizado, mas também pelo nosso pessoal, se importam
com como nos sentimos e o que sentimos em relação a eles”. Nesse mesmo sentido o educando
número 11 destacou: “A alegria de cada um que é muito contagiante, empolgação, o amor que
cada um tem por sua profissão e também o carinho e o laço que cada um cria com seus alunos.”
As falas dos educandos remeteram à estreita relação entre a postura do professor e a percepção do
educando em relação à disciplina ministrada. Ou seja, a partir da abertura, empatia, motivação e
interação do professor junto à classe, no desenvolvimento das aulas, é unânime a compreensão dos
referidos educandos em relação às ações que os docentes podem utilizar como recursos de
aproximação de seus estudantes no intuito de transformar a sala de aula para um local prazeroso e
de ensino.
Motivação docente e aprendizagem
Considerando o foco da investigação, esta categoria emergiu das questões que contemplaram a
motivação docente e sua relação com a aprendizagem. Assim, ao serem questionados sobre “Você
acredita que a motivação do professor influencia na comunicação para ensinar? Justifique sua
resposta”, o educando de número 11 afirmou: Claro, acredito que essa motivação desperta, e muito
o interesse do aluno, porque ele pode encontrar exemplos da matéria ensinada em sua vida
cotidiana e também entender o conteúdo e encará-lo de uma forma mais normal e até realizar as
provas de uma forma mais tranquila, já que o entendimento do conteúdo será mais fácil e mais
interessante. No mesmo sentido complementou o educando 12: Sim. Em minha opinião, os
professores despertam o interesse dos alunos com diferentes formas de aplicar o conteúdo,
tornando a aula dinâmica e muito mais interessante. As afirmações dos educandos ratificam a ideia
de que a atuação do professor está intimamente ligada ao processo de ensino e de aprendizagem,
destacando que a renovação diária, a resiliência pessoal e também a afetividade são aspectos
fundamentais na mediação pedagógica.
A comunicação em sala de aula: diálogo e aprendizagem
Considerando que a linguagem oral é o principal instrumento de comunicação, no contexto
investigado, esta categoria focaliza o estudo de que uma boa dicção atrelada a uma fluente
oralidade, desperta o interesse e a motivação dos estudantes. Nesse sentido os educandos foram
questionados sobre “Você acredita que a motivação do professor influencia na comunicação para
ensinar? Justifique sua resposta”. O educando 3 comentou: Sim, pois sempre há maneiras diferentes
e dinâmicas de explicar um assunto, obviamente que se o assunto abordado é um pouco maçante a
aula não fica tão divertida, mas explicando de um jeito extrovertido deixa o assunto pelo menos um
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pouco mais legal. Nessa mesma linha de pensamento, o educando nº 8 enfatizou: Se o professor se
demonstrar incentivado a passar o conhecimento com entusiasmo, o conteúdo aparentemente difícil
será mais fácil entendimento do aluno. As respostas dos educandos reiteram que o estímulo
extrínseco necessário para a motivação é desencadeado através da linguagem, um dos aspectos
fundamentais de nossa vida, pois é por meio dela que nos socializamos, construímos
conhecimentos, organizamos nossos pensamentos e experiências, ingressamos no mundo.
Vivências da relação professor e aluno: sala de aula espaço para aprendizagens significativas
Com a intencionalidade de promover a escuta dos educandos no sentido que pudessem se
expressar apontando como, na sua visão, deveria ser uma boa aula, enquanto um importante espaço
para a motivação de aprendizagens, ao final do questionário, os mesmos foram convidados à escrita
de uma pequena carta destinada a professores. Nesse viés, destacamos a escrita do educando 6 de
forma muito conclusiva responde: Uma boa aula é uma aula em que o professor é animado e
receptivo, carismático e comunicativo. É uma aula em que o professor explica bem e consegue
transmitir o conteúdo para as aulas. Que não fica na mesmice e nos ensina de diferentes formas e
ângulos. É uma aula cativante em que o professor consegue cativar o aluno não só com sua
inteligência e conhecimento, com sua alegria e vontade de ensinar também. Uma aula em que o
professor passe a confiança necessária que os alunos precisam para acreditarem em si mesmo,
acreditarem que conseguem aprender o conteúdo e ir bem na matéria. Precisa ter reciprocidade,
em que o aluno respeite o professor e deixe ele transmitir o conhecimento, e em que o professor
respeite os alunos e seu tempo e aprender. As respostas dos educandos estão imbuídas de uma
“sede” por aulas dinâmicas, diferenciadas, inovadoras, permeadas pela afetividade, diálogo,
interação em que o professor não é apenas o mediador do conteúdo cognitivo das diferentes áreas
do conhecimento, mas sim, um amigo, alguém tão feliz e motivado pelo que faz, contagiando e
criando o tão importante laço entre professor e aluno, proporcionando o aprendizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando o objetivo de investigar a relação existente entre a motivação docente e a
linguagem, enquanto condição para a mediação pedagógica através da investigação realizada é
possível afirmar que, de fato, a motivação docente exerce uma forte mediação no desenvolver das
aulas, tornando o ambiente muito rico e propício à produção do conhecimento. As vozes dos
educandos apontaram que a motivação docente faz com que o profissional se expresse de forma
clara e objetiva inspirando nos estudantes segurança e desempenho, nos processos de ensino e de
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aprendizagem. Para complementar, fica evidente a relação entre os aspectos da linguagem que
determinam a qualidade desta relação professor e educandos na mediação pedagógica. Constatou-se
que a performance do educador é detalhadamente observada pelos estudantes, bem como, que o
emprego dos instrumentos da linguagem que abrangem um vasto gestual e posicionamento físico,
pode fazer toda a diferença na tão importante criação de laços com os educandos a ponto de
entender suas necessidades para mediar as aulas de acordo com as características dos educandos. Os
conhecimentos construídos validam a importância da presente pesquisa à medida que pode
contribuir com os avanços da pesquisa em educação, embora o texto aqui apresentado seja apenas
um recorte da investigação realizada.
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Resumo
O presente texto apresenta a sistematização do estudo cujo objeto de pesquisa foi a motivação docente.
A investigação descrita, inserida no paradigma naturalístico, de cunho qualitativo, lançou mão da
metodologia da pesquisa participante e exploratória Thiollent (2011) para buscar respostas ao problema
de pesquisa “Qual a percepção dos educandos em relação à motivação docente e a linguagem, enquanto condição para a
mediação pedagógica em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Sagrado Coração de Jesus da
cidade de Bento Gonçalves –RS?”. A coleta de dados para o estudo proposto ocorreu a partir da realização
de questionários estruturados a vinte e seis educandos do nono ano do Ensino Fundamental da referida
escola. Os questionários aplicados foram analisados a partir dos princípios da análise textual discursiva
(MORAES, 2013), aliados a estudos bibliográficos com enfoque nos seguintes autores: Moran (2013),
Vygotsky (1987), Larrosa (2002) e Tardif (2002), entre outros. A análise textual discursiva dos dados
coletados propiciou a emergência das seguintes categorias: os saberes e fazeres docentes: movimentos que
intensificam a mediação pedagógica em sala aula; motivação docente; a comunicação em sala de aula: diálogo e
aprendizagem e vivências da relação professor e aluno. Os dados analisados apontaram para a motivação
docente como elemento fundamental de uma aula prazerosa e significativa, através da ressignificação da
relação pedagógica em sala de aula. A investigação permitiu, ainda, a constatação de que a motivação de
um docente desencadeia uma série de condições que propiciam a aprendizagem através de aulas
dinâmicas que inspiram trocas de saberes, potencializando os processos de ensino e de aprendizagem;
mostrou que, a comunicação e a linguagem clara e objetiva, aliadas às tecnologias contemporâneas,
ampliam a performance do docente para despertar a motivação dos educandos, qualificando assim a
relação pedagógica e a aprendizagem.
Palavras-chave: motivação docente, aprendizagem, mediação, linguagem.
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O DESENVOLVIMENTO DOCENTE DE UM
PROFESSOR DE FÍSICA NO PROCESSO CÍCLICO DE
ELABORAÇÃO-APLICAÇÃO-REELABORAÇÃO (EAR)
DE SEQUÊNCIAS DE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO
Adriana Aparecida da Silva – UFJF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado a partir da análise das reflexões de um professor de Física quando
da participação em um curso de extensão promovido pelo Grupo de Estudos em Práticas
Experimentais em Ciências (GEPEC/UFJF), bem como de duas versões de Sequências Didáticas
(SD) por ele produzidas. Apresentamos, então, a investigação realizada sobre as contribuições que o
procedimento SD pode oferecer no desenvolvimento de um professor de Física.
O texto está dividido nas seguintes seções: esta introdução, seguindo-a a fundamentação
teórica, os procedimentos metodológicos, a apresentação e discussão dos resultados; finalmente, as
conclusões. O trabalho é embasado teoricamente no conceito de desenvolvimento docente
(MARCELO, 2009) numa dimensão crítica-reflexiva (ANDRÉ, 2016), viabilizado ao longo do
processo cíclico de Elaboração-Aplicação-Reelaboração (EAR) de SD (GUIMARÃES; GIORDAN,
2013).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O DESENVOLVIMENTO DOCENTE E A REFLEXÃO
CRÍTICA
Segundo Marcelo (2009), a perspectiva do desenvolvimento docente tem como característica
a superação da "(...) tradicional justaposição entre formação inicial e formação contínua dos
professores" (MARCELO, 2009, p. 9), tendo um sentido de processo, de evolução e de
encadeamento. Apontamos como relevantes as seguintes características descritas pelo articulista:
O professor é visto como um prático reflexivo, alguém que é detentor de
conhecimento prévio quando acede à profissão e que vai adquirindo mais
conhecimentos a partir de uma reflexão acerca da sua experiência;
O desenvolvimento profissional é concebido como um processo colaborativo, ainda
que se assuma que possa existir espaço para o trabalho isolado e para a reflexão
(MARCELO, 2009, p. 10 – 11 – grifos nossos).

Considerando as diferentes possibilidades de conceituação de reflexão, neste trabalho,
tomamos a realizada por André (2016) para reflexão crítica:
(...) refletir criticamente significa se debruçar sobre o próprio trabalho para poder
entender aquilo que está sendo feito, ponderar sobre o que é bom, sobre os acertos e o
que é preciso mudar para obter melhores resultados (ANDRÉ, 2016, p. 19).
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A concepção do desenvolvimento profissional preconiza que fatores tais como "(...) o
salário, a carreira, as condições de trabalho, o clima institucional, as relações de poder, as formas de
organização do trabalho pedagógico” (ANDRÉ, 2016, p. 32), devem ser considerados como
elementos que influenciam o trabalho cotidiano do professor.
O trabalho docente deveria ser pautado na reflexividade sobre o fazer, num processo de
construção e reconstrução identitária. Entendemos, apoiados em Guimarães e Giordan (2013), que o
professor ao realizar o processo cíclico de EAR da proposta de ensino estará em processo de
pesquisa e aprendizado, atuando reflexivamente. Como consequência, ocorrerá uma contribuição
(...) de forma significativa para o desenvolvimento profissional do professor, podendo
ainda promover inovação das práticas por eles desenvolvidas em sua atividade
docente. A melhoria do instrumento de ensino (SD) é um resultado do processo, mas o
motivo que constitui os sistemas de atividades do Processo EAR é a aprendizagem
docente

acerca

da

organização

do

ensino

vinculado

a questões

de

aprendizagem, sempre desenvolvidas segundo seu contexto sociocultural específico
(GUIMARÃES; GIORDAN, 2013, p. 7).

A partir dessas premissas, apresentamos a análise dos dados gerados por um professor
participante do curso de extensão, a partir da elaboração de uma SD do tipo Sequência de Ensino
por Investigação (SEI) de acordo com a concepção de Carvalho (2013).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Analisamos qualitativamente, na perspectiva interpretativista (SACCOL, 2009), o corpus
produzido por um professor de Física que participou de um curso de extensão realizado pelo
GEPEC/UFJF em meados de 2019. O curso foi organizado em dois encontros presenciais aos
sábados, com as discussões realizadas gravadas em áudio e com a duração total de 8h. Nesse
intervalo, uma quinzena de atividades não presenciais foi desenvolvida, objetivando a realização da
SEI no ambiente educativo.
O professor, cujo trabalho é apresentado, foi selecionado em função de sua escolha em
produzir um material para o Ensino Superior, diferenciando-o dos demais colegas e aguçando o
nosso olhar.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir de um questionário inicial respondido pelos professores-cursistas, identificamos que
o professor, o qual chamaremos pelo nome fictício de José, é licenciado em Física, tem menos de
10 anos de atuação docente e, destes, 3 anos na atual escola. Atuava com o nível do Ensino
Fundamental II, em uma escola particular, na qual receberia orientações pedagógicas de sua
supervisora. O conteúdo escolar, em suas palavras, era trabalhado majoritariamente com o uso do
quadro negro e giz, slides e datashow, livro didático e experiências.
No primeiro encontro do curso de extensão, foram realizadas quatro tarefas principais,
visando a elaboração da primeira versão de uma SD de tema à escolha do professor, a vivência de
uma atividade e a formalização dos princípios teórico-metodológicos da perspectiva do EI e a
reescrita da SD inicial, então sob a perspectiva de uma SEI.
Em função da proposta de analisarmos o processo cíclico EAR, restringimo-nos a apresentar
a discussão a partir do material produzido pelo professor ao final do primeiro encontro. Entendemos
que este produto se caracteriza como o elemento da elaboração (E) da SD. José definiu as
seguintes questões problematizadora e motivadoras para a SD, as quais trabalharia sob a ótica do
ensino investigativo:
Questão problematizadora: Como se explica a deformação do ar pela distância num
ventilador?
Questões motivadoras: (a) O que o ventilador faz? (b) O que está entre o ventilador e
você? (c) Quais propriedades físicas consegue observar? (d) Quais são os fatores que
você consegue mudar?

Embora, durante todo o processo de elaboração da SD ao longo do primeiro encontro do
curso, tenha sido evidenciado um crescimento potencial na SEI desenvolvida, a proposta aqui
descrita indica que a função das questões problematizadora e motivadora não ficou clara. Esse
entendimento que apresentamos foi reforçado pelas falas de José durante o segundo encontro
presencial, o qual será abordado posteriormente neste texto.
Para a verificação das hipóteses pelos estudantes, o professor deveria construir previamente
dois cubos, com mesma altura, mas com áreas de base distintas, utilizando materiais como tule
(para as faces) e palitos de churrasco (para as arestas). Contando ainda com um cooler, os
estudantes realizariam um experimento que “consiste em uma dinâmica em que o aluno precisa
fazer sair do objeto (cubo ou paralelepípedo), o maior número de [bolinhas de] isopor (grande e
pequena)”.
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Na quinzena seguinte ao primeiro encontro, coube aos professores-cursistas realizarem a
aplicação (A) das SD em seus respectivos ambientes de trabalho. Nesse período, eles receberam o
suporte digital da equipe de professores do GEPEC. José optou por realizar a etapa de aplicação
junto à turma de termodinâmica do curso do Mestrado Profissional Nacional de Ensino de Física
(MNPEF), uma vez que sendo aluno da disciplina, tinha a demanda de realizar uma aula com uma
temática do conteúdo estudado - difusão.
O segundo encontro presencial do curso de extensão foi destinado ao compartilhamento das
vivências dos professores sobre a aplicação das SD, à discussão sobre processos avaliativos na
modalidade da avaliação formativa e à reelaboração (R) da SEI. Passamos a apresentar as
reflexões de José desenvolvidas coletivamente no cerne do grupo de professores-cursistas e os
elementos que indicam a reelaboração da SD.
José, quando solicitado a relatar seu trabalho ao grupo, afirma:
O tema do meu trabalho foi difusão, né? Só que assim, eu modifiquei um pouco sobre
o planejamento. (...) porque naquele dia, a gente formula uma coisa. Depois, quando a
gente pega [o] experimento e vê realmente como funciona, a gente tem um
amadurecimento também.

Vemos, na primeira fala do professor, o processo de reflexão crítica como definido por
André (2016). José, ao olhar para o próprio trabalho, ponderou que fez modificações entre o que
planejou e o que executou, num processo de aprimoramento da prática. Ele afirmou ainda que
embora tenha organizado a atividade para ser realizada nos moldes do EI, o tempo disponível para a
sua aplicação o levou a repensá-la e realizá-la como uma demonstração investigativa. No mesmo
âmbito, o professor esclareceu a necessidade de adotar um “plano B” e modificar um dos materiais
previamente listado para a realização da experimentação, em função de não ter um cooler com a
voltagem adequada. Claramente, as condições sociais e estruturais do ambiente educativo atuaram
nos processos de reflexão e tomada de decisão desse professor, como também nos assevera André
(2016).
Em particular, destacamos o processo de reelaboração da pergunta problematizadora da SEI.
Ao ser solicitado que a retomasse a pergunta para o grupo de colegas, José a elaborou oralmente da
seguinte maneira: “a pergunta seria: ééé... qual éééé... qual estrutura que sairia mais objeto de lá e
por quê? E quais são os componentes físicos presentes aqui?”. Nos chama atenção, o elemento
linguístico éééé do trecho em análise, que denota a hesitação do professor para a elaboração oral da
pergunta. Segundo Cavalcante e Melo (2006), tal elemento linguístico caracteriza a tentativa de
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organização do discurso oral do interlocutor ou as suas inseguranças. Parece-nos que havia uma
dificuldade na construção dessa pergunta, ainda que a atividade já tivesse sido aplicada.
A partir do processo de mediação realizado a seguir pela professora coordenadora do curso
de extensão, elementos indicados na pergunta foram melhor explorados pelos professores. Esse
movimento levou ao envolvimento efetivo de outros 3 professores-cursistas, tanto na utilização do
aparato, quanto nas explicações coletivas dos processos experimentais, que culminaram com a
construção da seguinte questão problematizadora por uma das professoras deste subgrupo: “Como
você tira as bolinhas [das caixas de tule] sem colocar a mão?”. José reagiu surpreso e satisfeito à
pergunta elaborada e posteriormente, a adotou na reelaboração da SD.
Retomando uma vez mais a SEI inicialmente elaborada por José no primeiro encontro
presencial, lemos que sua proposta experimental “consiste em uma dinâmica em que o aluno precisa
fazer sair do objeto (cubo ou paralelepípedo), o maior número de [bolinhas de] isopor (grande e
pequena)”. Fica evidente que a pergunta problematizadora elaborada pela professora-cursista já
havia sido proposta em grande medida por José, como objetivo da experimentação. Porém, somente
no processo de reflexão coletiva com os demais colegas, ela foi de fato construída, reescrita e
posteriormente adotada por ele na SD final.
Foi também no processo de enunciação da sua proposta e discussão em grupo, que o
professor-cursista, explicitou o que chamou anteriormente de “componentes físicos” presentes na
experimentação. A saber: (i) o tempo para que as bolinhas saíssem das caixas de tule, (ii) a altura e
(iii) a área da base do aparato adotado, (iv) o tamanho e (v) a estrutura molecular. Sobre esta, José
fez uma adequação ao longo de sua explicação, ao modificar a variável densidade inicialmente
citada, levando-nos a perceber que ele detalha as explicações e conceituações das variáveis físicas
que julgou pertinentes de serem exploradas com a atividade. Exemplificamos com o excerto a
seguir:
E tem a densidade da bolinha também. A densidade, não. De acordo com a estrutura,
né? A estrutura molecular. Como a gente falou sobre difusão, então estrutura falar
atômica. Então, cada uma tem um tamanho de átomo diferente, então vai fazer
quantificação, tá?

Quanto ao nível de ensino, os professores-cursistas discutiram se e como a SD definida por
José poderia ser também trabalhada com estudantes do Ensino Médio. Os exemplos da tinta guache
em água e do perfume no ar foram suscitados especificamente no âmbito da discussão desta
transposição do ensino da difusão para a educação básica. É interessante observarmos que o

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

402

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

professor manteve a proposta de trabalho com estudantes de graduação na sua proposta final de SD.
Entretanto, inseriu as questões motivadoras a partir dos exemplos sugeridos quando da discussão da
contextualização da difusão no Ensino Médio.
Em síntese, a SD reelaborada por José teve como novas questões problematizadora e
motivadoras após o movimento de reflexão coletiva:
Questão problematizadora: Como tirar o maior número de bolinhas de isopor dos
recipientes sem utilizar as mãos?
Questões motivadoras: (a) Já observou o que acontece com a tinta guache quando cai
na água? e (b) Você sente mais o odor do perfume de perto ou de longe? Por que isso
acontece?

Observamos ainda que a orientação sobre a experimentação na primeira versão da SD é
muito sucinta, podendo dificultar a realização da atividade por outros professores caso não
conheçam o experimento em pauta, enquanto há um claro detalhamento do trabalho a ser realizado
na SD reelaborada. Porém, essa orientação aos professores é marcadamente prescritiva no que se
refere às ações que devem ser executadas pelos estudantes, o que se contrapõe às premissas teóricas
que norteiam o EI, no qual não cabem roteiros do tipo “receita de bolo” para a realização da
experimentação.
CONCLUSÕES
Este trabalho investigou as contribuições que o procedimento SD, realizado na perspectiva
de um processo cíclico de Elaboração-Aplicação-Reelaboração (EAR), pode oferecer ao
desenvolvimento de um professor de Física. As SD foram elaboradas no âmbito de um curso de
extensão oferecido a professores pelo GEPEC/UFJF e que primou pelo trabalho reflexivo-críticocolaborativo.
Compreendemos que o trabalho colaborativo desenvolvido, em particular no subgrupo
constituído por 4 professores-cursistas, foi fundamental para a reelaboração da SD. Através da
reflexão crítica coletiva, o professor sujeito desta investigação empreendeu a reconstrução das
questões problema e motivadoras. Parece-nos que, embora já presentes em grande medida no
repertório do professor, apenas o debate com os colegas possibilitou um desvelamento concreto da
relação entre a experimentação e o objetivo da atividade de EI. Expressamos nossa preocupação de
que atividades de cunho investigativo sejam realizadas posteriormente ao estudo dos aportes
teóricos do EI por parte dos professores, para que não incorram no risco de tomarem as orientações
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apresentadas como roteiros fechados. Esses roteiros, ao serem utilizados, inibiriam o nível de
liberdade intelectual dos estudantes.
Concluímos que ações formativas futuras com professores em exercício, considerando o
processo EAR, são necessárias para que as propostas de intervenções didático-metodológicas no
âmbito do Ensino de Física possam ser mais eficazes e considerem as condições sociais e estruturais
da educação escolar, bem como tais condições influenciam o trabalho concreto do professor.
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Resumo
Este trabalho objetivou analisar as contribuições que o procedimento Sequência Didática (SD) pode
oferecer ao desenvolvimento de um professor de Física, no contexto de um curso de extensão
promovido por um grupo de estudos colaborativo, em uma universidade pública de Minas Gerais.
Apoiados teoricamente na perspectiva do desenvolvimento docente, numa dimensão crítica-reflexiva,
analisamos os dados produzidos por um dos onze professores participantes do curso. As SD foram
elaboradas adotando o processo cíclico de Elaboração-Aplicação-Reelaboração (EAR).
Metodologicamente, utilizamos, como instrumentos de coleta de dados, a audiogravação das discussões
realizadas em uma roda de conversa durante o segundo encontro do curso e duas versões de SD
produzidas pelo sujeito de pesquisa. Os resultados mostram que a reflexão desenvolvida, em particular
o trabalho colaborativo realizado no subgrupo constituído por quatro professores-cursistas, foi
fundamental para a reelaboração final da SD analisada. Através da reflexão crítica coletiva, o professor
sujeito desta investigação empreendeu a reconstrução das questões problema e motivadoras de uma
Sequência de Ensino por Investigação (SEI), considerando elementos tanto conceituais quanto
contextuais relativos ao objeto de ensino escolhido. A teorização sobre os elementos fundantes das
etapas de uma SEI, realizada no primeiro encontro do curso, mostrou-se fundamental para a etapa de
reelaboração da SD. Concluímos que ações formativas futuras com professores em exercício,
considerando o processo EAR, são necessárias para que as propostas de intervenções didáticometodológicas no âmbito do Ensino de Física possam ser mais eficazes e considerem as condições
sociais e estruturais da educação escolar, bem como sua influência no trabalho concreto do professor.
Palavras-chave: Desenvolvimento docente; Reflexão crítica; Processo cíclico de ElaboraçãoAplicação-Reelaboração; Ensino por Investigação.
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Resumo
O objetivo deste painel é discutir sobre o desenvolvimento profissional docente do professor que
ensina matemática nos diferentes níveis de ensino sob perspectivas diversas. Os textos abordam
memórias, práticas docentes e formação dos professores participantes de investigações. Os dois
primeiros artigos utilizam, para produção de dados, uma entrevista narrativa e o último apoia-se no
biograma. O primeiro trabalho, intitulado “Memórias do percurso formativo no ensino de
matemática”, busca compartilhar memórias do percurso formativo de professores e de uma futura
professora que contam momentos dos tempos de sua escolarização no processo de ensino da
matemática na educação básica e superior. A análise dos dados possibilitou discutir a formação e a
identidade docente, ressaltando aspectos de seus passados pessoais e profissionais, seus conflitos e suas
experiências. “Experiências formativas de práticas de ensino com a matemática na educação básica e
superior” é o segundo trabalho em que as autoras tiveram como objetivo narrar e refletir sobre as
práticas docentes vivenciadas em aulas de matemática na educação básica e superior, a partir das
narrativas de experiências formativas de professoras e de uma futura professora. Os dados fizeram
emergir experiências formativas e significativas reveladas em suas práticas de ensino a partir da
articulação dos saberes pedagógicos, curriculares e experienciais e das vivências de situações e
acontecimentos que se tornaram significativas ao longo da trajetória profissional. Por fim, o artigo
“Formação do professor que ensina matemática: o que contam os biogramas sobre os processos
formativos?” refletiu sobre elementos que contribuíram para o desenvolvimento profissional de um
grupo de professores que atuam em diferentes etapas do ensino. As análises evidenciaram a
singularidade da formação de cada um que é permeada tanto por ações individuais quanto coletivas.
Dessa forma, esperamos que este painel possa contribuir com as discussões sobre o desenvolvimento
profissional do professor que ensina matemática.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional; Entrevista narrativa; Memórias; Práticas docentes;
Formação de professores.
MEMÓRIAS DO PERCURSO FORMATIVO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Neila Maria de Almeida Tomé – SE/Juiz de Fora
Ellen Ravaglia Lomeu – SE/Muriaé

INTRODUÇÃO
Recentes estudos têm enfocado a importância das memórias na constituição de pesquisas de
cunho narrativo na área da formação de professores. Tais enfoques buscam humanizar as pesquisas
e resgatar as identidades pessoais e profissionais que emergem dos relatos compartilhados pelos
professores, suas marcas, vivências, experiências, aspectos positivos ou negativos de seu percurso
formativo.
Os relatos das memórias da matemática no percurso formativo possibilitam reflexões sobre a
formação e a prática docente que “faz reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a
qualidade face à quantidade, a vivência face ao instituído” (NÓVOA, 1995, p. 18). Essa vivência
foi possível a partir das memórias narradas pelos cinco participantes da pesquisa que contaram
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momentos dos tempos de sua escolarização no processo de ensino da matemática na educação
básica e superior.
Corroborando com Bolívar, Domingo e Fernández (2001), os relatos de formação dos
participantes contribuem para determinados projetos e práticas dos professores e de uma futura
professora, ao narrar sua autobiografia pessoal e profissional, sendo um meio propício para as
mudanças do fazer docente.
A escolha pela vivência da pesquisa narrativa partiu do interesse de um grupo de pesquisa
em aprofundar-se sobre esta metodologia que propiciou um entrelaçamento de memórias e histórias
que se completaram e se tornaram significativas para todo o grupo que foi se apropriando dos
aspectos que lhes eram relevantes e se incumbiram de (re)visitar suas vivências, práticas e
identidades docentes.
O narrador no desvelar do “eu” e no encalço do discurso se torna interlocutor presente
inteiramente na relação trazida ao narrar para registrar, para organizar pensamentos, para se
perpetuar. Ou ainda, de acordo com Fontoura (2017, p. 190), “o processo de narrar situações
vividas e experiências mergulha o professor num movimento de recriação dos sentidos atribuídos a
estas vivências e experiências, aprofundando-as e esclarecendo-as”.
A partir de narrativas contadas pelo grupo em novembro de 2019, gravadas em áudio com o
consentimento dos participantes, realizamos as transcrições para serem analisadas qualitativamente.
Buscou-se enxergar o sujeito por trás do aluno que um dia foi ou do profissional que se formou em
um contexto de conflitos e não linearidades. Trechos significativos das falas transcritas de cada
participante foram utilizados para discutir as sessões seguintes que refletem sobre a formação e a
identidade docente, destacando seus passados pessoais e profissionais, seus conflitos, suas
experiências, apontando modos e formas como aprenderam e como se constituíram educadores
matemáticos.
MEMÓRIAS COMPARTILHADAS: FALANDO DE CADA UM E DE TODOS
Narrar para além de um tipo textual tem se tornado assim, uma maneira de falar de si, de
seus contextos de forma natural, mas ainda se pode afirmar, por ter elegido as memórias nesta
pesquisa, que as experiências individuais e coletivas podem ser lembranças, hábitos, modos de
formação, que o “narrador retira da experiência o que ele conta” (BENJAMIN, 1993, p. 201).
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A potencialidade do trabalho com as narrativas provoca, segundo Cunha (1997), mudanças
imensas na percepção de ver o outro e a si mesmo. Ao ouvir o outro, nos ouvimos ao mesmo tempo
e debruçando-se, lançamos a teoria sobre a experiência vivida.
Durante as entrevistas e a escrita, ao rememorarmos os acontecimentos do passado, segundo
Souza e Nascimento (2017, p. 224): “importa ressaltar a implicação desses sujeitos nas suas
próprias narrativas de tal forma que passado, presente e futuro se imbricam e constituem um todo
que lhes dão sentido e lhes atribuem uma identidade”. As lembranças que obtivemos revelam o que
destacam esses autores.
Para iniciar a entrevista e envolver os participantes na viagem passado, presente e futuro,
fizemos a opção por uma leitura deleite, prática esta vivenciada também ao longo de nossa
formação que incorporamos nos diferentes ambientes educativos que atuamos.
Elegemos a leitura deleite do livro “Caixinha de guardar o tempo”, de Roscoe (2012), para
iniciar o compartilhamento das memórias dos cinco participantes da pesquisa, com a duração de
duas horas. Com o apoio de slides, além do suporte do livro, imagens e textos alimentavam o
porvir. Buscou-se motivar o relato de experiências do percurso formativo com a matemática na
educação básica e superior.
Essa história infantil que tem Sofia como protagonista incitou o grupo a falar de um tempo
que foi, mas que se presentifica em elementos e desenhos, lembranças e escritas de sonhos
guardados. A estrutura poética da história nos dá ritmo e leveza para nos aproximarmos do nosso
passado, surgindo, então, as narrativas de forma bem descontraída.
Segundo Nacarato e Moura (2017), a entrevista narrativa foi idealizada por Fritz Schütze
como um dispositivo para compreender os contextos em que as biografias foram construídas. Os
fatores que produzem mudanças motivam as ações dos portadores da biografia, dando vazão a
textos narrativos por meio de histórias pessoais, sociais e coletivas. Em seguida, destacamos breves
excertos que nos dão pistas sobre as experiências que conduziram à docência e suas escolhas.
O professor universitário entrevistado, Antônio, revela na sua memória “a questão da
reprodução que perpassou por toda a sua experiência com a matemática durante a educação básica
como no ensino superior”. Durante seus relatos, deixa claro que ao entrar na universidade
tinha expectativa de ver o conteúdo de matemática do ensino médio de modo mais profundo e
quando percebeu, desde o primeiro momento do curso, teve apenas demonstrações que o fez quase
desistir do curso. Tais práticas que ainda prevalecem nesse curso devem ser repensadas, pois pouco
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acrescentam na formação do futuro professor. Uma possibilidade seria refletir sobre disciplinas e
procedimentos tão cristalizados na formação docente, incluindo mais pressupostos teóricos e
práticos nesse percurso formativo.
Embora Nacarato, Mengali e Passos (2009) discutem sobre a formação de professores que
ensinam matemática nos anos iniciais de escolarização, podemos fazer um paralelo com a formação
no curso de matemática vivenciada pelo professor universitário. As autoras apontam problemas na
estrutura do currículo e uma ênfase demasiada em metodologias e ausência de fundamentos teóricos
sobre as práticas de ensino dos conteúdos matemáticos. Aspectos estes também evidenciados na
licenciatura em Matemática e que merecem atenção em todas as etapas de ensino.
Na análise da narrativa de suas memórias, Antônio deixa claro que na sua formação teve a
oportunidade de refletir sobre suas práticas, e hoje suas atividades vão além das aulas no curso de
Pedagogia e Matemática numa universidade pública. Atua também na formação continuada de
professores no curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática nos Anos Iniciais,
acreditando e investindo numa melhor articulação entre as áreas de ensino. Narrar e analisar a si
mesmo modifica uma prática, ou melhor, cria uma consciência da prática futura e dos seus modos
de transmissão de saberes “como forma de evidenciar aspectos para pensar e discutir, aprimorar e
(re)viver uma docência significada” (FONTOURA, 2017, p. 192).
Retomar processos históricos e culturais foi um dos pontos destacados por uma estudante do
curso de Pedagogia de uma universidade pública do estado de Minas Gerais, Ana, relatando suas
memórias em relação ao ensino de matemática. Ela compartilhou as suas memórias do processo de
ensino vivido na relação com uma professora que tinha por hábito recorrer aos aspectos da história
da matemática a fim de ilustrar ou melhorar a aprendizagem nas aulas. As memórias são para a
narradora tal como nos fala Roscoe (2012, p. 16), algo que “que podia pescar qualquer tempo e
plantar na lembrança tudo o que ela queria”. Dessa forma, as aulas de matemática eram prazerosas e
a professora tornou-se significativa para ela e os colegas que, naquele momento, faziam a difícil
transição dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais.
As memórias desse relato representam o conhecimento da humanidade que era retomado
durante as aulas da professora a fim de levar o aluno a perceber as construções dialéticas dos
objetos e sujeitos na sociedade, buscando assim novos significados e elementos do ensino da
matemática nas suas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
No fragmento da narrativa de Cláudia, uma doutoranda em educação de uma universidade
pública que atua como professora na educação básica e superior - “E aí lá na sala de aula lembrava
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do professor” - podemos constatar o quanto tendemos a repetir memórias de práticas de ensino que
foram percebidas pela narradora como positivas, “tornando a formação mais significante”
(FONTOURA. 2017, p. 193).
Essas experiências foram ampliadas nos processos formativos dessa professora e serviram
de base para suas futuras incursões nas práticas em grupos de formação de professores ao longo de
sua vida profissional até os presentes dias. Pode-se notar sua preocupação em superar experiências
tidas como tradicionais e pouco eficientes: “Por isso que eu fui buscando aperfeiçoar [...] para
tentar vivenciar no processo de ensino-aprendizagem em matemática. Tentar apresentar a
matemática em outra perspectiva”.
Tardif (2012) afirma o quanto professores continuam a aprender com a própria prática, na
interação com outros professores e com os formadores de professores, sejam eles novatos ou
experientes, seja de modo informal ou durante um processo de formação continuada ou em
contexto. Assim, tais memórias além de narrativas são processos de formação identitários de um
grupo de professores e pesquisadores, de práticas docentes e processos de desenvolvimento
profissional.
Bolívar, Domingo e Fernández (2001) confirmam o que as memórias dessa professora
deixam emergir: o quanto a investigação narrativa pode ser por si só formativa dando sentido ao
trabalho docente e a seus contextos de atuação.
Trazendo marcas de um ensino tradicional que viveu na década de 1980 com vistas a
abertura de uma nova possibilidade na relação de ensino e aprendizagem no ensino da matemática é
o que denotam as memórias da professora e coordenadora pedagógica, Larissa, da rede municipal
de ensino de Juiz de Fora. Ela nos relata que por não ter dificuldade em matemática se destacava e
ajudava os colegas de sala. Já enquanto estudante no ensino superior se recorda de uma prática
interessante envolvendo a interdisciplinaridade entre Ciências e Matemática, utilizando em uma
aula o tema “Abelhas”. Foi, no entanto, uma experiência isolada o que confirma a dificuldade de
práticas nesse formato no cotidiano da escola.
Gallet e Megid (2016) apontam que a interdisciplinaridade apesar de tão mencionada não
consegue ainda ser tratada como prática de ensino corriqueira. Apesar disso, ainda não é vista como
um campo de pesquisa, evidenciando-se apenas como uma prática circunstancial de saberes que
busca romper com a fragmentação dos conhecimentos.
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Segundo a professora e coordenadora pedagógica, Mariah, “as aulas de matemática não
eram nem um pouco diferentes”. Em seu relato, observou-se que nas primeiras lembranças
apresentadas ela demonstra ter criado expectativas em relação ao processo de ensino e
aprendizagem de uma determinada escola a qual ingressaria. Em seguida, revela que vivenciou
práticas semelhantes às anteriores.
Prado e Soligo (2005, p. 6) afirmam que as falas ditas pelo narrador que protagoniza a
memória “é também um pouco confessional, apresentando paixões, emoções, sentimentos inscritos
na memória”. De suas memórias, ela cita as listas de exercícios e a prova avaliativa. Ao falar da
prova, ela expressa o sentimento de estresse que sentia, pois a média do colégio que estudava era 7
e a prova continha 5 questões, portanto, se errasse duas questões na avaliação o estudante já não
teria média para aprovação.
Ela afirma que não havia facilidade nas aulas de matemática enquanto aluna, mas sempre
conseguiu as notas necessárias para não reprovar. Contudo, ela relata que na graduação houve
mudança em sua maneira de enxergar os processos metodológicos do ensino e que isso se deu
devido a uma professora específica e, assim, ela reconheceu que essa memória de sua formação
refletiu atualmente em sua prática como coordenadora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de pequenos fragmentos de narrativas que puderam ser analisados neste artigo,
consideramos o poder das mesmas na constituição identitária dos pesquisadores - professores desse
grupo. (Re)visitando suas experiências constituintes de suas memórias de vida escolar, percebe-se o
quanto essas foram influenciadoras e ao mesmo tempo superadoras de práticas vivenciadas e
constitutivas de suas vidas profissionais atuais.
Dessa forma, o processo de narrar ou escrever sobre suas memórias pode ser entendido
como uma das formas de minimizar o fracasso escolar à medida em que incide na formação
docente, buscando a superação da fragmentação do fazer pedagógico.
Tardif (2012) reitera que é no exercício da profissão, no contato com a realidade, que se
estabelece a formação profissional do professor. Quanto mais significativa e sólida se constituir,
mais benefícios à educação poderá promover.
Em todas as narrativas, o objeto comum analisado foi a capacidade de utilizar da memória
de práticas vivenciadas enquanto estudantes, para o auxílio e a criticidade das práticas de ensino.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

411

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Lembrar que além de professores, antes fomos estudantes e de alguma maneira marcados
por práticas inovadoras ou não. O que fazemos com esses fatos memoráveis é o que pode afetar no
processo formativo docente, assim, a memória é influente aliada para tal processo.
Assim, com as cores, dores, formas ou deformações, nossas memórias individuais se unem a
de outros que vivenciaram processos de aprendizagem e de formação semelhantes ou não, mas que
carregam sempre a capacidade no dizer de Lowenthal (1998) de que ao relembrar o passado
possamos construir um sentido identitário do que fomos e do que somos agora.
Clandinin e Connelly (2015), ao analisar narrativas, afirmam o seu poder na reconstituição e
na investigação das pesquisas. As memórias que emergem destas pesquisas são assim, memórias
partilhadas que não pertencem a um só sujeito, mas ao serem recontadas se unem a tantas outras,
constituindo uma teia de relatos capaz de potencializar mudanças nas práticas escolares e seus
percursos formativos.
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Resumo
Este artigo compartilha memórias do percurso formativo de professores e de uma futura professora
que contam momentos dos tempos de sua escolarização no processo de ensino da matemática na
educação básica e superior. Narrar para além de um tipo textual tem se tornado assim, uma maneira de
falar de si, de seus contextos de forma natural, mas ainda se pode afirmar, por ter elegido as memórias
nesta pesquisa, que as experiências individuais e coletivas podem ser lembranças, hábitos, modos de
formação que podem ser ressignificados. Os relatos das memórias da matemática no percurso
formativo possibilitam reflexões sobre a formação e a prática docente de um grupo de professores e
pesquisadores que compartilham momentos dos tempos de sua escolarização no ensino da matemática
na educação básica e superior durante os processos de desenvolvimento profissional. Buscou-se
enxergar o sujeito por trás do aluno que um dia foi ou do profissional que se formou em um contexto
de conflitos e não linearidades. Trechos significativos das falas transcritas de cada participante, advindas
de uma entrevista narrativa, foram utilizados para discutir sobre a formação e a identidade docente,
destacando seus passados pessoais e profissionais, seus conflitos, suas experiências, apontando modos e
formas como aprenderam e como se constituíram educadores matemáticos. As memórias que emergem
desta entrevista são memórias partilhadas que não pertencem a um só sujeito, mas ao serem recontadas
se unem a tantas outras, constituindo uma teia de relatos capaz de potencializar mudanças nas práticas
escolares e seus percursos formativos. (Re)visitando as experiências constituintes de suas memórias de
vida escolar percebe-se o quanto essas foram influenciadoras e ao mesmo tempo superadoras de
práticas vivenciadas e constitutivas de suas vidas profissionais atuais.
Palavras-chave: Memórias; Narrativas; Formação docente; Percurso formativo.
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE PRÁTICAS DE ENSINO COM A MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR
Sandra Alves de Oliveira – UNEB, CMAJO
Fabiana Polessa Cardoso – SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
Sendo “a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque” (BONDÍA,
2002, p. 24), as reflexões teóricas sobre as narrativas biográficas propiciaram a compreensão “da
investigação narrativa como uma subárea dentro do amplo guarda-chuva da pesquisa qualitativa,
mais especificamente como investigação experiencial” (BOLÍVAR; DOMINGO; FERNÁNDEZ,
2001, p. 18-19, tradução nossa), e da entrevista narrativa como um instrumento metodológico
interativo a ser utilizado na recolha dos dados biográficos, conforme destacam esses autores. O
objetivo de investigação e a questão norteadora da pesquisa biográfico-narrativa é “o que revelam
narrativas de práticas de ensino de matemática vivenciadas por professoras e por uma futura
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professora da educação básica e superior?” e orientaram o entendimento e a interpretação de
experiências formativas das práticas de ensino com a matemática compartilhadas em uma entrevista
narrativa realizada com cinco participantes.
A vivência desse momento possibilitou “pensar sobre as experiências” compartilhadas pelas
cinco participantes da entrevista narrativa que experienciaram “situações e acontecimentos” com as
práticas de ensino em matemática “que se tornaram significativos” sem precisar provocá-los e
outras que foram criadas com o propósito de “fazer experiências” (JOSSO, 2004, p. 51). Essas três
modalidades apresentadas pela autora foram analisadas nas narrativas das participantes da pesquisa.
Moreira e David (2007, p. 42) refletem sobre a prática, destacando que a mesma produz
além dos saberes, “uma referência com base na qual se processa uma seleção, uma filtragem ou
uma adaptação dos saberes adquiridos fora dela, de modo a torná-los úteis ou utilizáveis. Mas será
que a prática ensina tudo?” Entendemos que não. Mas deve ser tomada como ponto de partida da
ação docente, sendo problematizadora e mobilizadora de diferentes saberes (pedagógicos,
disciplinares, curriculares e experienciais).
Esses saberes refletidos por Tardif (2010, p. 39), “são elementos constitutivos da prática
docente” que serão discutidos na apresentação e análise das narrativas das participantes desta
pesquisa que buscou narrar e refletir sobre as práticas docentes vivenciadas em aulas de matemática
na educação básica e superior, a partir das narrativas de experiências formativas de professoras e
futura professora.
CAMINHOS TRILHADOS NA INVESTIGAÇÃO
A metodologia de investigação utilizada neste trabalho é qualitativa e interpretativa
(BOGDAN; BIKLEN, 1994), com enfoque biográfico-narrativo (BOLÍVAR; DOMINGO;
FERNÁNDEZ, 2001), tendo por base a entrevista narrativa, realizada com a participação de quatro
professoras e uma estudante/futura professora.
De acordo com Bolívar, Domingo e Fernández (2001, p. 121, tradução nossa), “num sentido
amplo, pode-se entender que, no fundo, toda pesquisa qualitativa é de fato uma pesquisa narrativa”
que se revela de forma significativa “no meio do viver e do contar, do reviver e recontar, as
experiências que compuseram as vidas das pessoas, em ambas perspectivas: individual e social”
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 51). Neste trabalho, contamos as histórias das práticas
docentes do grupo participante desta pesquisa.
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A entrevista narrativa foi realizada com a participação do grupo que “permite, então, que
emerjam as sensibilidades e caminhos socialmente construídos” (BOLÍVAR; DOMINGO;
FERNÁNDEZ, 2001, p. 161, tradução nossa), por meio da escuta da narrativa do outro que
propiciará a rememoração dos momentos experienciados na sua trajetória profissional para
compartilhar no grupo.
Para a realização da entrevista narrativa, seguimos alguns momentos propostos por esses
autores no desenvolvimento desse instrumento metodológico da pesquisa. No primeiro momento,
planejamos a entrevista, considerando o tempo de duração, o número de participantes, quem do
grupo atuaria como mediador para apresentar e explicar os propósitos, objetivos e tempo de
compartilhamento das narrativas no grupo, estabelecendo um diálogo interativo entre as
participantes. Os autores ainda destacam a ética na realização da entrevista, visto que alguns
princípios éticos devem ser esclarecidos/negociados no início para proteger e preservar a
privacidade, direitos e interesses do narrador. O anonimato ou não (de acordo com a manifestação
do entrevistado), e os próprios direitos sobre sua voz também devem fazer parte desse acordo
(BOLÍVAR; DOMINGO; FERNÁNDEZ, 2001). Os nomes das participantes da pesquisa (Rita,
Beatriz, Maria, Ana e Bruna) são fictícios, para preservar sua privacidade.
No segundo momento, realizamos a entrevista narrativa, numa sessão com a duração de 1h
36min, em que as participantes puderam apresentar abertamente, em um relacionamento
interpessoal, práticas de ensino de matemática vivenciadas na sua trajetória profissional. A
mediadora desse instrumento metodológico interviu em alguns momentos para obter dados e
significados sobre a pesquisa. No desenvolvimento da entrevista “é muito importante saber ouvir a
história construída pelo indivíduo, e que, em princípio, não deve ser interrompido, [...] para não
causar perda de conexões iniciais significativas” (BOLÍVAR; DOMINGO; FERNÁNDEZ, 2001, p.
167, tradução nossa).
O terceiro momento, a interpretação da entrevista narrativa, aconteceu com a coleta das
informações que foram gravadas em áudio e, posteriormente, a transcrição pela mediadora. Os
textos transcritos de cada participante foram encaminhados via e-mail para analisarem as
transcrições, acrescentando ou excluindo dados apresentados na narrativa. Somente duas
professoras fizeram algumas alterações na narrativa. Após a confirmação do texto transcrito,
procedemos à análise dos dados considerando o problema e objetivos da pesquisa. A interpretação
baseou-se nos dados narrativos, possibilitando assim a apresentação dos resultados da investigação
neste trabalho.
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POSSIBILIDADES PARA REVIVER E RECONTAR AS PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS
FORMATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Reviver e recontar os momentos experienciados nas práticas docentes em matemática no
encontro em grupo realizado no dia 21 de outubro de 2019, oportunizou às professoras e à estudante
do curso de Pedagogia “parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; [...] falar sobre o que nos acontece” (LARROSA, 2002,
p. 24) para refletir sobre as experiências formativas vividas e contadas pelo grupo.
Os saberes mobilizados nessas práticas docentes são plurais, envolvendo “os vários saberes
de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes
profissionais (compreendendo as ciências da educação e a pedagogia) e os da experiência”
(TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 216).

Nos fundamentos da prática docente esses

saberes devem ser instigados pelo professor.
Não pretendemos, neste artigo, apresentar os significados atribuídos por esses autores em
relação a todos esses saberes. Somente as reflexões referentes aos saberes pedagógicos, curriculares
e experienciais que serão analisados nas narrativas.
Os saberes pedagógicos, conforme Tardif (2010, p. 37), “apresentam-se com doutrinas ou
concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo”. Esses
saberes podem contribuir com as práticas docentes, visto que “estão contidos elementos
extremamente importantes, como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a
experimentação metodológica” (PIMENTA, 2008, p. 27).
Na história vivida e contada da sua trajetória profissional, a professora Rita compartilha uma
experimentação metodológica desenvolvida no ano de 2013, com a construção do Laboratório de
Ensino da Matemática na escola que atua como professora de matemática do 6° ao 9° ano do ensino
fundamental. E a professora Bruna narra a intencionalidade da História de Sadako no
desenvolvimento do projeto “Origami na construção do pensamento geométrico”, no ano de 2003,
na turma do 6° ano.
Para Tardif (2010, p. 38), “os saberes curriculares [...] correspondem aos discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os
saberes sociais por ela definidos e selecionados”. Os professores buscam utilizar na sua prática
pedagógica esses saberes para orientar as atividades do seu planejamento.
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Nas experiências revividas e recontadas pelas professoras, percebe-se a articulação dos
saberes curriculares tanto com os saberes experienciais quanto com os saberes pedagógicos. A
professora Ana vivenciou esses saberes na realização da dinâmica “expressando sentimentos em
relação à matemática”, na turma do curso de Pedagogia do Departamento de Educação de
Guanambi, Campus XII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no primeiro semestre de
2015, no componente curricular “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da
Matemática”.
Em relação aos saberes experienciais, Tardif (2010, p. 38-39) destaca: “finalmente, os
próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem
saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses
saberes brotam da experiência e são por ela validados”. No compartilhamento dos saberes
experienciais, numa turma do 1° ano do ensino fundamental, no ano de 2017, a estudante Beatriz
narra uma prática de estágio no acompanhamento às atividades desenvolvidas pela professora de
matemática de um Colégio de Aplicação. Essa estudante/futura professora revela que “o estágio, e
em particular as regências, são momentos muito intensos de aprendizagem da docência”
(CARNEIRO; PASSOS, 2018, p. 163).
Corroborando com Melo (2005, p. 38), “as possibilidades de apropriação e de produção de
saberes docentes – necessários à inovação curricular – por parte dos professores dependem
fundamentalmente da melhoria de suas condições intelectuais e materiais de trabalho docente”. Ao
narrar sua prática docente com a matemática, a professora Maria destaca que a apropriação dos
materiais propostos no Pacto possibilitou aos professores participantes da formação em matemática,
no período de 2014 a 2017, as possibilidades de inovação curricular, inserindo na prática de ensino
dessa disciplina o desenvolvimento de jogos, a partir das vivências nos encontros formativos desse
programa.
Narrar experiências da prática docente contribui ao desenvolvimento profissional do
professor e a aprendizagem docente. Para Mizukami (2006, p. 214), “os processos de aprender a
ensinar, de aprender a ser professor e de desenvolvimento profissional são lentos, iniciam-se antes
do espaço formativo dos cursos de licenciatura e se prolongam por toda a vida”. A escola e outros
espaços formativos são importantes para a prática e formação docente.
Nesse sentido, “ter experiências, fazer experiências e pensar sobre as experiências” (JOSSO,
2004, p. 51) proporcionam reflexões sobre os fundamentos teóricos e metodológicos utilizados no
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos ensinados e os conhecimentos necessários que o
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professor precisa ter para ensinar, para que os estudantes possam aprender. Essas três modalidades
foram elaboradas por esse autor, para compreensão da construção da experiência.
No processo de transcrição das entrevistas narrativas das participantes e posterior leitura e
análise dos dados, utilizamos essas três modalidades, apresentando o “ter, fazer e pensar sobre as
experiências” compartilhadas pelas cinco participantes da pesquisa, nos momentos vividos e
contados no grupo de estudos, por meio das possibilidades de reviver e recontar as histórias do
percurso formativo.
O estudo e a vivência da investigação biográfico-narrativa, “oferece um terreno para
explorar os modos como se concebe o presente, se pode ver o futuro e acima de tudo se conceituam
as dimensões intuitivas, pessoais, sociais e políticas da experiência educativa” (BOLÍVAR;
DOMINGO; FERNÁNDEZ, 2001, p. 19, tradução nossa), construída nas interações consigo mesmo
e com os outros, nos espaços formativos de encontros e aprendizagens, estabelecidos por uma
relação dialógica.
A experiência dialógica, segundo Freire (2001, p. 81), “é fundamental para a construção da
curiosidade epistemológica. São constitutivos desta: a postura crítica que o diálogo implica; a sua
preocupação em apreender a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos dialógicos”. A vivência
dessa experiência foi compartilhada nas práticas de ensino de matemática das professoras e futura
professora com a utilização de roda de conversa, conto de história, construção do laboratório de
matemática, montagem de um mercadinho na sala de aula e a construção de jogos matemáticos. Na
seção a seguir, essas práticas serão descritas.
UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E SABERES REVELADOS NAS
PRÁTICAS DOCENTES EM MATEMÁTICA
De acordo com Tardif (2010, p. 39), “os saberes são elementos constitutivos da prática
docente” que se articulam com a formação experiencial do professor no seu fazer pedagógico, por
meio da reflexão sobre a própria prática e do “saber teórico-prático da realidade concreta em que os
professores trabalham” (FREIRE, 1996, p. 155), assumindo com seriedade, rigorosidade, alegria,
curiosidade, competência, disponibilidade, dentre outros saberes necessários à prática docente,
destacados por este autor.
Esses saberes perpassam as práticas de ensino de matemática experienciadas pelas
participantes da pesquisa, revelando nas narrativas as três modalidades apresentadas por Josso
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(2004): ter, fazer e pensar sobre as experiências, e os saberes pedagógicos, curriculares e
experienciais conceituados por Tardif (2010) e outros autores.
No excerto, a seguir, da narrativa da estudante Beatriz, percebe-se o ter experiências nas
vivências relatadas na narrativa que se tornaram significativas, sem precisar provocá-las, visto que
acompanhou uma professora de matemática no Colégio de Aplicação, em 2017, no
desenvolvimento de uma prática de estágio na turma do 1° ano do ensino fundamental.
Era o aniversário do mascote de João, e a gente fez uma festa para ele. Trabalhamos as
receitas e matemática financeira, no sentido que a gente montou um mercadinho na
sala e com o dinheiro daquele jogo Banco Imobiliário separamos os ingredientes que
íamos usar nas receitas e eles fizeram o que iam comprar. Então, uma pessoa ficava no
caixa, uma das bolsistas, e eles escolhiam. Cada criança tinha uma quantidade de
dinheiro e eles escolhiam o que iam comprar e a gente perguntava, fazia os
questionamentos: Então, você vai ter quanto de troco, se você tem tanto x reais e você
gastou x? Qual vai ser seu troco? Fazia essas perguntas, eles adoraram. Foi uma aula
muito legal e eles se envolveram bastante.

Essa experiência formativa possibilitou-a reflexões significativas sobre a prática de ensino
de matemática que contribuiu para a compreensão do processo de resolução de problemas
matemáticos utilizando o dinheiro, na compra feita no mercadinho montado na sala de aula. Além
de “dar um problema numa folha de papel com tudo muito abstrato. Isso dificulta um pouco a
aprendizagem da criança. A compra no mercadinho foi real para eles. [...] Eles pegaram o
dinheiro e compraram, eles pediram, eles tiveram essa experiência” que proporcionou à
estudante/futura professora aprendizagens e experiências significativas com a matemática na
educação básica. Nesse sentido, “[...] processos de aprender e ensinar e aprender a ser professor
começam a ser construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada”
(MIZUKAMI, 2006, p. 216), ao longo do percurso formativo.
No fragmento da narrativa da professora Rita verificamos o fazer experiências mediante as
práticas de situações e acontecimentos criados pela professora em aulas de matemática do 6° ao 9°
ano do ensino fundamental, no período de 2013, ao trabalhar com o Laboratório de Ensino da
Matemática, após a conclusão do curso de Especialização em Novas Tecnologias no Ensino da
Matemática que a mesma destaca: “aprendi várias coisas e também a utilizar o laboratório”.
[...] comecei a trabalhar desde o início do ano com o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, eu fui
montando esse laboratório com as próprias crianças e o material reciclado que tinha. E
aí as atividades eram desenvolvidas: construí o ábaco com casca de ovo, palitinho,
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macarrãozinho colorido para trabalhar as operações matemáticas no 6º ano, que eles
não sabiam também, a leitura e a posição. Como ensinar isso que o professor já estava
ensinando, falando na prática. Então, eu trabalhei muito essa parte de jogos, essa parte
de montar, de manipular, de construir, fazendo o aluno a refletir.

A formação continuada propiciou à professora experienciar a construção do Laboratório de
Ensino da Matemática, buscando envolver os estudantes no processo de ensino e aprendizagem
desse componente curricular, conforme relata Rita: “Eles tiveram um envolvimento, foi muito bom.
No final do ano eu tive depoimento de aluno que no início não gostava de matemática e depois
aprendeu a gostar de matemática e se tornou melhor aluno de matemática”.
De acordo com Nacarato (2013, p. 25), “o professor é o agente de seu próprio conhecimento,
assumindo o compromisso de formação permanente e busca pelos espaços em que possa aprender e
ampliar seu repertório de saberes”. No compartilhamento da sua prática de ensino de matemática, a
professora revela a importância da formação permanente e da ampliação dos saberes necessários à
prática docente, assim como a professora Maria que enfatiza na sua narrativa a importância da
experiência formativa no PNAIC de matemática, salientando a “possibilidade de como a
matemática foi inclusiva dentro do Pacto e da perspectiva da matemática como prática de inclusão
no ciclo de alfabetização (1° ao 3° ano)”, possibilitando a ampliação do repertório de saberes dos
professores que tiveram a oportunidade de participar dos encontros formativos desse programa.
No trecho da narrativa da professora Bruna, observamos o pensar sobre as experiências que
“diz respeito não a uma experiência, a uma vivência, particular, mas a um conjunto de vivências
que foram sucessivamente trabalhadas para se tornarem experiências” (JOSSO, 2004, p. 54),
levando em consideração a experiência formativa na sua trajetória profissional, evidenciando o
curso de Especialização em Educação Matemática realizado no ano de 2003, que a fez elaborar um
projeto de pesquisa sobre a modelagem matemática para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
que contribuiu no aprofundamento teórico e prático sobre o trabalho com origami na turma do 6°
ano do ensino fundamental.
E foi nessa busca que eu me encontrei pesquisando um pouco mais sobre as
dobraduras de papel que é o origami e daí surgiu o projeto que eu realizei com os
meninos em 2003, na turma do 6° ano. Neste estudo procurei refletir sobre as
seguintes questões: como promover o ensino e a aprendizagem da matemática em um
contexto geométrico através da construção e da manipulação de objeto, levando o
aluno à construção do pensamento geométrico através do trabalho com origami.
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Esse projeto durou três meses mais ou menos, e eu dei o nome de “Origami na
construção do pensamento geométrico”, aonde eu fiz o trabalho interdisciplinar com
História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. O projeto foi
apresentado para os meninos por meio de uma história muito interessante que é a
história sobre a menina Sadako e o pássaro da sorte.

Essa prática de ensino propiciou à professora a ampliação dos conhecimentos teóricos e
práticos no processo de ensino e aprendizagem da matemática e a percepção na compreensão “que
a matemática escolar pode ser abordada de forma lúdica, sem perder a seriedade e o seu
propósito: que é ensinar matemática”, conforme destaca Bruna na sua narrativa. As ações
experienciadas na sua prática docente, numa relação dialógica entre os estudantes do 6° ano,
permitiram-na “compreender melhor seu próprio processo de desenvolvimento profissional, visto
numa perspectiva de formação contínua” (MELO, 2005, p. 37).
Como as narrativas advêm “do viver, contar, recontar e reviver de nossas experiências
pessoais” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 107), a professora Ana conta experiências da sua
prática de ensino de matemática, numa turma do curso de Pedagogia do Campus XII/UNEB, no
primeiro semestre de 2015, no componente curricular “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do
Ensino da Matemática” que possibilitaram “pensar sobre as experiências, tanto aquelas que tivemos
sem procurá-las (modalidade a), quanto aquelas que nós mesmos criamos (modalidade b)” (JOSSO,
2004, p. 51) no percurso formativo.
A vivência da dinâmica “expressando sentimentos em relação à matemática”, criada pela
professora Ana e vivenciada nas aulas desse componente curricular no dia 23 de março de 2015,
teve como objetivo compartilhar sentimentos em relação à matemática na sua trajetória estudantil,
por meio de desenhos e escrita de uma frase sintetizando a produção. Na entrevista narrativa essa
docente compartilhou seis desenhos e respectivas frases de estudantes do curso de Pedagogia,
destacando que os sentimentos foram compartilhados numa roda de conversa realizada nessa turma.
No conto da narrativa da prática de ensino em matemática na educação superior, a professora relata:
O compartilhamento dos desenhos e das frases criadas pelas estudantes do curso de
Pedagogia na roda de conversa foi um momento muito importante, porque elas
puderam revelar a importância da matemática no dia a dia, a presença da matemática
nas atividades realizadas no cotidiano, como a matemática é incrível, a matemática
está ao meu redor, eu vejo a matemática como infinita. Mas elas relataram também
dificuldades com a matemática, evidenciando fortemente nos desenhos e nas frases as
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operações matemáticas e que não conseguiram compreender o processo das operações,
quais os sentidos e significados.

Essa experiência formativa proporcionou-a reflexões sobre o processo de ensino e
aprendizagem da matemática na trajetória estudantil das estudantes, e o quanto é importante a
relação dialógica na exposição crítica (FREIRE, 2001) das atividades vivenciadas na formação
docente. O desenvolvimento dessa atividade no curso de Pedagogia possibilitou à professora
discutir coletivamente com as estudantes as lacunas existentes no percurso formativo em relação
aos conhecimentos teóricos e práticos de matemática; como ensinar o que não conseguiu aprender;
o curso de licenciatura não dá conta de suprir todas as dificuldades compartilhadas, tendo somente
um componente curricular com a carga horária de 60 horas-aula. Por isso, a importância da
formação contínua para aprofundamento da formação teórico-metodológica.
Nessas narrativas, constatamos a articulação entre a prática docente e os saberes
pedagógicos, curriculares e experienciais dos professores (TARDIF, 2010), nos fazeres pedagógicos
e nas aprendizagens vivenciados nas aulas de matemática na educação básica e superior.
Nesse sentido, as participantes da pesquisa revelaram esses saberes ao trazer as
problematizações no momento da vivência da matemática financeira no trabalho com compra e
venda no mercadinho e no jogo Banco Imobiliário; ao resolver tarefas investigativas apresentadas
no Laboratório de Ensino da Matemática, por meio do desenvolvimento de diferentes estratégias; ao
participar da formação matemática do PNAIC foi possível conhecer os jogos dos cadernos,
construí-los e inseri-los na prática pedagógica; ao construir as figuras no trabalho com origami
foram surgindo várias comparações e também alguns conceitos intuitivos, como o de semelhança,
simetria e reta, que foram discutidos utilizando o lado lúdico e a beleza do origami; ao compartilhar
os sentimentos em relação à matemática por meio da vivência da dinâmica que proporcionou
reflexões sobre a formação matemática e as aprendizagens ao longo do percurso formativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como a “pesquisa narrativa é uma forma de experiência narrativa” (CLANDININ;
CONNELLY, 2015, p. 49), as práticas de ensino de matemática narradas pelas participantes da
pesquisa possibilitaram-nas refletir e questionar sobre a própria prática em matemática e os modos
de aprender e ensinar esse componente curricular na atuação como professora na educação básica
ou superior. As situações experienciadas em aulas de matemática proporcionaram-nas reflexão
crítica sobre a prática desenvolvida na relação com os fundamentos teóricos e práticos desse
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componente curricular e do exercício da reflexão prática-teoria-prática, construído no percurso
formativo do grupo participante da entrevista narrativa.
Contar sobre as próprias experiências formadoras, segundo Josso (2004, p. 48, grifo da
autora), “é, pois, de certa maneira, contar a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais
e socioculturais, o valor que se atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser
psicossomático”. Nas narrativas compartilhadas, as participantes atribuíram valor e significado às
vivências nas suas trajetórias pessoais e profissionais e nos percursos formativos. Revelaram
experiências coletivas nas relações consigo mesmo e com os outros, no desenvolvimento de práticas
de ensino de matemática na educação básica e superior, e na formação matemática do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que propiciaram reflexões sobre os sentidos
de suas experiências formativas e aprendizagens que permearam as práticas docentes vivenciadas.
As narrativas contadas pelas professoras e por uma futura professora revelam o ter, fazer e
pensar sobre as experiências e os saberes pedagógicos, curriculares e experienciais vivenciados no
desenvolvimento das práticas de ensino de matemática e nos processos formativos que se tornaram
significativos e contribuíram para o desenvolvimento profissional das participantes desta pesquisa.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo narrar e refletir sobre as práticas docentes vivenciadas em aulas de
matemática na educação básica e superior, a partir das narrativas de experiências formativas de
professoras e de uma futura professora. O objetivo de investigação e a questão norteadora da pesquisa
biográfico-narrativa é “O que revelam narrativas de práticas de ensino de matemática vivenciadas por
professoras e por uma futura professora da educação básica e superior?” e orientaram o entendimento
e a interpretação de experiências formativas das práticas de ensino com a matemática compartilhadas
em uma entrevista narrativa realizada com cinco participantes, no encontro do dia 21 de outubro de
2019. As análises das narrativas permitiram compreender as experiências formativas e significativas
reveladas pelas quatro professoras e uma estudante do curso de Pedagogia de uma universidade pública
ao revelarem nas suas práticas de ensino a importância da articulação dos saberes pedagógicos,
curriculares e experienciais e das vivências de situações e acontecimentos que se tornaram significativas
no processo do ter-fazer-saber sobre as experiências ao longo da trajetória profissional. As práticas de
ensino em matemática proporcionaram reflexões sobre os fundamentos teóricos e metodológicos
utilizados no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos ensinados e os conhecimentos
necessários que o professor precisa ter para ensinar, para que os estudantes possam aprender. Nas
narrativas compartilhadas, as participantes atribuíram valor e significado às vivências nas suas trajetórias
pessoais e profissionais e nos percursos formativos que propiciaram reflexões sobre os sentidos de suas
experiências formativas e aprendizagens que permearam as práticas docentes vivenciadas.
Palavras-chave: Experiências; Formação; Matemática; Narrativas; Trajetória profissional.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA: O QUE CONTAM OS
BIOGRAMAS SOBRE OS PROCESSOS FORMATIVOS?
Jane Maria Braga Silva – UFJF
Dayselane Pimenta Lopes Rezende – UFJF
Reginaldo Fernando Carneiro – UFJF

INTRODUÇÃO
Quando começa o desenvolvimento profissional de um professor? Na formação continuada,
na formação inicial? Quando está atuando na escola? Identificamos esse desenvolvimento em um
currículum vitae? Como nos tornamos o professor que somos? E como nos damos conta desse
processo? Tomar consciência dos processos formativos nos permite reinventar a escola?
Os questionamentos acima fazem parte de muitos grupos de professores que se reúnem para
fazer e pensar o processo educativo, seja dentro da sala de aula, seja na compreensão e/ou na
proposição de políticas públicas e ainda na definição de muitos currículos de cursos de formação de
professores que atuam ou atuarão nos diversos níveis de ensino.
Falar sobre o professor, sua prática e sua formação, requer considerá-lo como protagonista
do processo e um dos meios para “dar vozes e ouvidos” é a utilização da abordagem narrativa de
pesquisa qualitativa. Assim como Passos (2018, p. 183-184), compreendemos que
Narrar a respeito de sua trajetória de formação faz com que professores revelem
aprendizagens e também determinadas atuações didáticas que lhe são marcantes. Esse
processo de reflexão pedagógica lhes permite compreender as consequências de sua
atuação, criar novas estratégias de ensino; revela-nos indícios de seu desenvolvimento
profissional. Quando uma pessoa produz narrativa ela pode destacar situações
positivas ou negativas e reforçar influências que têm muitos significados.

Consideramos o que somos e o que fazemos ao contar nossas histórias, ou seja, ao relembrar
os eventos, revistar as memórias e ao compartilhá-las com outros colegas e/ou pesquisadores.
Quando o fazemos em grupo, alimentamo-nos também das lembranças de nossos pares ou ainda
ressignificamos no tempo presente a partir de um outro interlocutor. Mais que uma abordagem de
pesquisa, as narrativas podem ser consideradas um meio de intervenção na medida em que
colaboram para a consciência e para a análise de como construímos nosso conhecimento, quais as
influências e contextos de nossas escolhas.
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Se conseguirmos responder as questões iniciais apresentadas, podemos reelaborar ações,
fazer escolhas mais conscientes, lutar, elaborar e participar de políticas de formação articuladas e
consistentes que favoreçam a ação docente e o aprendizado dos alunos.
É comum falarmos e ouvirmos relatos de influências de familiares e de professores na
definição da profissão docente, fatores externos e internos que interferem na escolha da profissão
desde muito cedo.
Nas últimas décadas, optamos pela terminologia desenvolvimento profissional, entendendo
que ele inicia muito antes de um curso de graduação, situando nesse desenvolvimento também os
processos de formação inicial que acontecem na educação básica e na graduação, como também a
formação continuada, podendo ser considerada em cursos de pós-graduação, seminários, palestras,
grupos de estudos, reuniões pedagógicas nos ambientes escolares, entre outros lócus e recursos,
contudo não se limita a essa formação mais institucionalizada. Para Marcelo (2009, p. 9-10),
O conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de evolução e continuidade que,
em nosso entender, supera a tradicional justaposição entre formação inicial e formação
contínua dos professores [...] O conceito de desenvolvimento profissional docente tem
vindo a modificar-se na última década, motivado pela evolução da compreensão de
como se produzem os processos de aprender a ensinar. Na revisão da investigação que
se tem feito em torno do desenvolvimento profissional docente, Villegas-Reimers
(2003) mostra que nos últimos tempos se tem vindo a considerar que este é um
processo a longo prazo, que integra diferentes tipos de oportunidades e de
experiências, planificadas sistematicamente, de forma a promover o crescimento e
desenvolvimento profissional dos professores.

Corroborando com o autor, entendemos que o processo de se tornar professor envolve
múltiplos fatores de ordem individual e coletiva identificado, muitas vezes, em suas narrativas.
Também que não há uma finitude nesse processo, pois os desafios da profissão, o contexto, as
crenças pessoais vão interferir diretamente na constituição do ser docente.
Muitas vezes, diante de perguntas sobre a profissionalização, por exemplo, por que, quando
e como escolhemos a profissão docente, ou ainda, quais os principais desafios e conquistas da
profissão, nos colocamos em dúvida de por onde começar a narrar essa trajetória.
Em um grupo de pesquisa, com professores da educação básica e da universidade,
propusemo-nos a colocar em prática a leitura e reflexões realizadas sobre a pesquisa narrativa e seus
instrumentos. Dessa forma, decidimos realizar uma entrevista narrativa e tivemos algumas questões
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orientadoras: “Em quais circunstância optou pelo magistério? Por que fez a opção pelo seu curso?”;
“Indique e comente desafios, conquistas e perspectivas de sua trajetória docente” e “Comente sobre
formações continuadas de que participou. Quais contribuíram para seu desenvolvimento
profissional?”
Para situarmos e organizarmos as entrevistas narrativas sobre o desenvolvimento
profissional, fizemos a proposição ao grupo de junto com esse momento também utilizar o
biograma que poderia ser preenchido concomitante ou entregue depois. Neste artigo,
apresentaremos e discutiremos apenas alguns dados que emergiram do biograma.
Esse instrumento de produção de dados, foi-nos apresentado durante o estudo da obra de
Bolívar, Domingo e Fernandez (2001) como elemento da pesquisa narrativa e identificamos sua
potencialidade tanto para a análise e devolutiva dos dados de entrevistas como também para sua
produção.
Adotamos, portanto, a perspectiva de Bolívar, Domingo e Fernandez (2001) quanto a esse
recurso enquanto uma estrutura gráfica e cronológica dos acontecimentos que auxiliam nos
registros (e nas análises) de acontecimentos que têm estruturado a vida e a carreira, bem como sua
valoração na trajetória profissional. Para os autores, o biograma constitui
Uma forma inicial de análise de um relato de vida profissional e mediante a
elaboração de um mapa de sua trajetória, que conjugue os acontecimentos e a
cronologia. A confecção de biogramas da vida profissional permite representar as
trajetórias individuais como encadeamento cronológico de situações administrativas
diversas, compromissos institucionais adquiridos, cargos ocupados, atividades
formativas realizadas e descontinuidades experimentadas, assim como outros
acontecimentos de relevância sofridos ao longo da vida e da carreira. (BOLÍVAR;
DOMINGO; FERNANDEZ, 2001, p. 177).

Compreendendo a potencialidade do biograma, passamos a explorar e evidenciar elementos
que contribuíram para o desenvolvimento profissional de um grupo de professores que atuam em
diferentes etapas de ensino, refletindo sobre as marcas individuais e coletivas que narram e que
destacam em seus registros.
O INSTRUMENTO BIOGRAMA
Após alguns estudos apoiados em Bolívar, Domingo e Fernandez (2001) e em Sá e Almeida
(2004), adaptamos um modelo de biograma para a produção de dados, análise e devolutiva de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

427

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

entrevistas. Destacamos que ele foi utilizado junto com a entrevista narrativa de um grupo com
cinco professores em dois momentos de aproximadamente duas horas cada, com o intervalo de uma
semana.
Organizamos o instrumento em seis colunas: a primeira denominada “fases” indicou três
aspectos a serem contemplados: a formação inicial, a formação continuada e o ano de 2019. Embora
compreendemos o desenvolvimento profissional como um contínuo, sem justaposição de formação
inicial e continuada, utilizamos essas expressões na intenção de localizar os acontecimentos e os
significados que os professores dão a cada uma dessas categorias visto que também são expressões
mais comuns ao grupo.
Na segunda coluna “cronologia”, solicitamos a indicação dos anos que as formações e
eventos aconteceram, o objetivo foi também relacionar com o contexto maior podendo identificar as
marcas individuais com as marcas coletivas da profissionalidade. A terceira coluna indicava “idade
vital”, o registro de quantos anos tinham quando do acontecimento descrito. Na quarta “idade
profissional”, a intenção foi indicar o tempo de atuação no magistério quando da formação ou
evento destacado. Na quinta “acontecimento”, solicitamos o registro de forma sucinta dos
acontecimentos importantes da vida profissional e das formações realizadas. E, finalmente, na sexta
coluna denominada “valoração”, o professor devia registrar de forma breve o valor (o significado)
que o deu ao acontecimento.
A opção dos entrevistados foi de entregar o biograma preenchido depois, o que aconteceu
cerca de um mês após as entrevistas. Dúvidas quanto ao significado dos termos foram sendo
esclarecidas nos momentos de exploração e preenchimento do mesmo, tanto durante as entrevistas
quanto em sua finalização e entrega.
Observamos que, ao ouvir as narrativas de seus pares, alguns professores foram
acrescentando anotações em seus biogramas. Expressões do tipo “é mesmo”, “comigo também foi
assim”, “tinha me esquecido desse aspecto”, “também fiz essa formação”, foram sendo usadas ao
longo das entrevistas e evidenciando as potencialidades desse instrumento junto com a entrevista
para produzir, organizar e narrar os acontecimentos e significados desse grupo de professores. Essa
prática auxiliou na organização das informações e, portanto, da narrativa.
Ainda ao levar o biograma para casa e entregá-lo posteriormente, pôde pensar sobre a
valoração, o significado daqueles acontecimentos narrados. Intensifica-se com esse instrumento a
mobilização para uma maior compreensão, com o auxílio de seus pares, seu percurso profissional,
retomando suas escolhas e as influências que recebeu, bem como reconhecendo alguns aspectos que
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o fez ser o professor que é. Esse instrumento permitiu identificarmos alguns elementos comuns de
ordem individual e outros de ordem coletiva que contribuíram para a constituição do ser docente.
AS MARCAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE INCIDEM NO DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Apoiamos em algumas reflexões de Marcelo (2009) que ao abordar as relações entre
passado e futuro no desenvolvimento profissional docente destaca que esse desenvolvimento vai se
construindo na medida em que os docentes ganham experiência, sabedoria e consciência
profissional. Observamos no biograma os significados que hoje os professores dão aos
acontecimentos na sua trajetória profissional e as influências da escola, das reformas e contextos
políticos, bem como de suas crenças e valores sobre o que e como ensinam.
Destacamos alguns excertos dos biogramas para exemplificar essas marcas, transcrevendo
alguns acontecimentos e os significados dados pelos docentes. Três professoras participantes
descreveram as razões pelas quais tiveram interesse na profissão docente.
Alice explicitou que “sempre existiu o desejo de ser professora desde a infância. A profissão
estava presente em todas as brincadeiras”, mesmo fator que despertou o interesse em Jaqueline que
“brincava de escolinha e ajudava aos colegas de turma”.
Por outro lado, Sara descreve que foi “desejo do meu pai e da minha mãe em ser professora”
e também para “ser uma professora diferente das que tive nos anos iniciais do ensino fundamental”.
Esse instrumento conta-nos sobre as escolhas profissionais ligadas as opções de ensino
médio (magistério ou científico), de cursos de graduação (Pedagogia e Matemática), e um deles há
indicação também das primeiras experiências profissionais situada nessa formação inicial,
ampliando o lócus da formação inicial. Aborda também que as brincadeiras infantis estavam ligadas
ao universo da docência e que a influência de familiares perpassa por mais de uma experiência.
Além disso, contam das insatisfações e dos modos de resistências às práticas discentes de uma
matemática sem sentido o que motivou a buscar alternativas e ser uma professora diferente daquelas
que marcaram sua trajetória nos anos iniciais.
Contam muito mais, apresentam muitas possibilidades de compreensões sobre o que
atravessa a constituição de cada professor de forma singular e ao mesmo tempo nos auxilia na
identificação de aspectos comuns presentes nas diferentes trajetórias. Ainda potencializa a
organização das narrativas, situando os acontecimentos no tempo, espaço e nas relações
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estabelecidas. Além de nos reconhecermos na fala de um outro, relembramos processos de
conquistas como a alegria no acesso à universidade pública, ao concurso público, ações ameaçadas
pela atual conjuntura política brasileira, por isso torna-se necessário contar nossas histórias e se
situar nelas atrelando vida e experiência – passado, presente e futuro. A estrutura do biograma
permite uma organização mais visual facilitando as relações entre as singularidades e as
regularidades no desenvolvimento profissional.
Ao fazermos a leitura dos biogramas, observamos que todos os participantes da pesquisa
buscaram diferentes ambientes formativos, ou seja, ao entrar em sala de aula sentiram necessidade
de buscar outros conhecimentos além da formação inicial. Mesmo Alice que ainda estava cursando
a licenciatura em Pedagogia, já havia participado de congressos, grupo de pesquisa e teve a
experiência como bolsista de monitoria e de treinamento profissional. Os excertos a seguir
evidenciam a participação em cursos de pós-graduação e em grupos de pesquisa e estudos.
Roberto que é professor do ensino superior indicou que buscou “participar em cursos de
formação continuada, mestrado e doutorado por vontade de continuar estudando e de fazer
pesquisa”. Além disso, ainda hoje continua buscando diferentes formações de acordo com as
necessidades de seu trabalho na universidade, como um curso de Especialização em Educação
Infantil e de Contação de Histórias.
De acordo com Nádia, o mestrado fez com que, “cercada das perspectivas de Vygotsky,
Bakhtin e Benjamim - fortes teorias vivenciadas neste momento na educação, brasileira pude
pesquisar sobre a realidade das memórias de professores de ensino superior quais e como suas
vivências e experiências foram determinantes na sua escola em ser professor”.
Já para Sara, o Mestrado em Educação promoveu uma “reflexão sobre a minha formação e
prática pedagógica e incentivo para publicação dos resultados da minha pesquisa e dos relatos das
minhas experiências na educação básica e superior”.
Segundo Jaqueline, o doutorado a fez buscar a investigação sobre o Pacto pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) – que a levou a ter “vontade de refletir sobre a formação e a prática que
[devem] andar juntas e que o PNAIC foi muito bom para mim, Pró-Letramento também, pelo
formato presencial e pelo material”.
Evidenciando outros espaços formativos em que os professores participaram e que tiveram
influência em seu desenvolvimento profissional, destacamos programas do Ministério da Educação
e também grupos de pesquisa. Para Nádia, o “início de atividade como orientadora de estudos no
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PNAIC [a fez] repensar a prática na alfabetização e letramento com as professoras alfabetizadoras
na rede municipal”. Essa mesma participante também apontou que sua participação em um grupo
de estudos e pesquisas foi importante para sua formação: “Participação em um grupo de estudos
desde 2015. Marco de possibilidade de revisitar teorias, ressignificar experiências profissionais e
possibilitar um diálogo entre teoria e prática”.
Assim como Nádia, Jaqueline também indicou que participou de vários programas de
formação como PNAIC, Pró-Letramento, Salto para o Futuro e que fez com que tivesse contato
com “textos informativos, textos teóricos e práticos sobre a sala de aula, especificamente, em
matemática”. Essas formações permitiram-na a “ampliação do olhar, muitas aprendizagens, saí de
uma ideia de fração para cinco ideias; aprendizagens com o grupo de profissionais e retorno para
a sala de aula mais fortalecida, colocando em prática o que foi estudado”.
A busca por programas de pós-graduação, programas de formação de professores e grupos
de estudos e pesquisas indica a responsabilidade dos professores e a iniciativa de desenvolvimento
profissional que não se encerra na formação inicial, mas que evidencia que a formação continuada
deve ser constante e em diferentes espaços formativos. Dessa forma, concordamos com o
explicitado por Marcelo e Vaillant (2009, p. 75), que o desenvolvimento profissional tem
“conotação de evolução e continuidade que supera a tradicional justaposição entre formação inicial
e aperfeiçoamento de professores”.
Percebemos que a participação dos professores nesses diferentes espaços possibilitou a
aquisição de conhecimentos, inclusive matemáticos, que não tinham e reflexões sobre a docência e
a prática profissional. Fez também com que continuassem a procurar novos saberes que surgiram da
necessidade de seu trabalho.
Dessa forma, os biogramas permitiram acesso às informações importantes sobre os
participantes da pesquisa que revelaram aspectos do desenvolvimento profissional docente à medida
que eles apresentaram significados em relação à sua formação tanto inicial quanto continuada,
incluindo perspectivas sobre sua trajetória enquanto estudantes da educação básica.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Compreendemos que o desenvolvimento profissional docente se inicia ainda durante a vida
escolar do estudante, perpassando a formação inicial e continuada do professor. Assim, esta
pesquisa revelou fatores que influenciaram a escolha pela profissão docente e a importância da
participação em diferentes espaços formativos.
As narrativas dos professores sobre a escolha, desafios e conquistas na profissão docente,
nos apresentam possibilidades de compreender a constituição e desenvolvimento profissional do
professor de maneira singular. Essas possiblidades podem ser identificadas no biograma de forma
cronológica, de acordo com o tempo de experiência no magistério, com os eventos de formação,
bem como os acontecimentos que foram marcantes e decisivos em suas trajetórias. Nesses
acontecimentos, identificamos algumas regularidades, ou seja, alguns elementos comuns a profissão
que tendem a contribuir mais ou menos para o aprimoramento dos modos de aprender e ensinar.
É importante destacar que a constituição da profissão não se dá de forma individual. Nos
biogramas, fica evidenciado a importância da coletividade para a constituição desse profissional,
principalmente quando em início de carreira.
A análise das narrativas dos fatos da formação e do desenvolvimento profissional dos
professores, utilizando o biograma, nos permitiu situar no espaço e tempo e evidenciar as
experiências como professor desde o início da formação. Esse processo constitui uma possibilidade
de desenvolvimento, pois ao tomar consciência de como nos tornamos o professor que somos, nos
instrumentalizamos para ações futuras, podendo inclusive reinventar a escola.
O biograma, utilizado nesta pesquisa, junto com as entrevistas, como instrumento de
organização, produção e devolutivas de dados, foi importante porque permitiu-nos apreender
informações que explicitaram significados atribuídos pelos professores ao seu processo de
desenvolvimento profissional. Ao explorá-lo no grupo, compartilhando as experiências e os
registros, apoiando na memória coletiva e ainda ao levá-los para casa, foi possível pensar mais
especificamente

nos

significados

daqueles

acontecimentos

narrados,

sendo,

portanto,

autoformativo. Por isso, destacamos a relevância desse instrumento na pesquisa narrativa em
diferentes momentos.
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Resumo
A formação do professor que ensina matemática nos diferentes níveis escolares está presente em
debates e em discussões nas pesquisas da área de Educação Matemática. Dessa forma, este artigo
procura reforçar as reflexões tendo como objetivo discutir sobre elementos que contribuíram para o
desenvolvimento profissional de um grupo de professores que atuam em diferentes etapas do ensino.
Na perspectiva da pesquisa narrativa utilizamos, para produção e para análise de dados, o biograma
com um grupo de cinco professores – Alice, Jaqueline, Nádia, Roberto e Sara. O biograma é um
esquema que pode conter informações sobre a trajetória dos professores unindo os acontecimentos e
os significados atribuídos pelos mesmos, além de uma cronologia que auxilia na compreensão de
contextos ora singulares, ora comuns. Assim, apresenta-se o uso deste recurso para potencializar a
organização da narrativa, dos registros e das análises dos acontecimentos que estruturaram a trajetória
profissional dos professores. Nesse sentido, a análise dos dados evidenciou a singularidade da
formação de cada um que é permeada tanto por ações individuais quanto coletivas. Além disso, os
professores explicitaram diversos fatores que influenciaram a escolha pela profissão docente, como as
brincadeiras quando eram crianças, a vontade de ser um professor diferente do que tiveram na escola e
o incentivo dos pais. Também indicaram a busca por formação continuada com a participação em
diferentes programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), o PróLetramento e o Salto para o Futuro, a realização de mestrado e doutorado e a participação em grupos
de estudos e pesquisas que fez com que adquirissem novos conhecimentos e refletissem sobre aspectos
da escola e da prática de sala de aula.
Palavras-chave: Formação de professores; Desenvolvimento profissional; Biograma.

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

433

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

O SUCESSO NA PROFISSÃO DOCENTE: FORMAÇÃO,
DIDÁTICA E A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE
PROFISSIONAL
Caroline Arantes Magalhães – IFSP
Fernanda Oliveira Costa Gomes – SMESP
Elaine Gomes Matheus Furlan – UFSCar

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel compreende três pesquisas no âmbito da formação docente e inserção profissional,
destacando algumas tensões e muitas perspectivas para o sucesso profissional. O objetivo principal é
contribuir para ampliar o debate sobre a carreira docente e trajetórias de professores no que tange as
práticas vivenciadas e que destacam aspectos de superação, motivando a permanência na profissão. A
Educação básica é o foco de discussão, desde a perspectiva dos estágios na formação dos futuros
professores e o acompanhamento de docentes supervisores e coformadores no ambiente escolar, assim
como o destaque para a fase inicial da carreira docente, seja no ensino fundamental ou médio,
destacando aspectos que os professores iniciantes valorizam e reconhecem como importantes para a
motivação profissional, o sucesso e a manutenção na profissão. As três pesquisas, desenvolvidas em
âmbito de doutorado, focalizam as práticas na realidade escolar, a percepção e a reflexão dos
professores, os mecanismos de socialização, sobrevivência e opção para continuarem, com prazer e
empenho na realização do trabalho docente. A partir de discussões sobre a desvalorização docente, em
busca de diálogo em meio de insurgências e necessitando de ampliação de políticas que destaquem a
importância do profissional da educação, os resultados analisados e apresentados aqui, com o apoio dos
referencias teóricos e metodológicos na perspectiva sociológica e crítica, possibilitam contribuir com o
campo da Formação de Professores, destacando uma perspectiva positiva e possível para a manutenção
da carreira docente. Os desafios continuam, mas além de destacar dificuldades, perspectivas negativas e
de abandono da profissão, há a necessidade de emergir, também, possibilidades e perspectivas de
continuidade. A luta continua, mas rumo ao sucesso!
Palavras-chave: sucesso; práticas exitosas; carreira docente; educação básica.
SUCESSO NA CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO: DISPOSIÇÕES
ESTRUTURANTES DA AUTORIDADE PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE BIOLOGIA
Caroline Arantes Magalhães – IFSP

INTRODUÇÃO
Este artigo é parte das análises da tese de doutorado que tratou de investigar as experiências
dos professores de Biologia das Escolas de Educação Básica (EEB) em seus papeis de
coformadores durante períodos de supervisão de estágio curricular supervisionado (ECS). Tais
experiências, quando compartilhadas com os alunos-estagiários sob sua tutela, revelaram seus
potenciais como matriz de conhecimentos oferecidos aos licenciandos de Ciências Biológicas em
distintos aspectos. Contudo, neste caso particular, é apresentada apenas parte das análises realizadas
sobre a prática pedagógica de professores de Biologia participantes do estudo empírico original. O
enfoque deste artigo está na detecção e análise do esquema disposicional dos educadores que
possivelmente está relacionado ao reconhecimento de suas práticas exitosas relativas ao exercício
da autoridade.
A sociologia da experiência de François Dubet e o conceito de habitus de Pierre Bourdieu
foram importantes ferramentas na análise de ações dos sujeitos e das demonstrações de disposições
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que possuem em face dos trabalhos em sala de aula (expressão de gostos, costumes, valores,
práticas, escolhas, manifestações de suas estruturas cognitivas) e viabilizaram, a identificação e
compreensão dos conhecimentos oferecidos aos alunos estagiários, que são resultados da história
social e da experiência profissional de cada indivíduo.
Os processos sociais desenvolvidos no ambiente escolar e o estágio supervisionado
considerado como “[...] um momento de socialização no qual os alunos aprendem a se comportarem
como professores” (MARCELO, 1999, p. 103) constituem bons argumentos sobre a relevância em
conhecer as características de um professor de Biologia da Escola de Educação Básica (EEB) bem
como sua relação com o licenciando sob sua tutela no momento de estágio. Em geral, nesses
momentos formativos, espera-se proporcionar ao aluno da licenciatura, um contato com a profissão
na direção de que, gradativamente, ele se compreenda como um profissional da escola. Ele é levado
a experimentar regência de aulas, a assistir o professor responsável pelas turmas e a iniciar um
relacionamento com professores, alunos, diretores, coordenadores e outros sujeitos que participam
do ambiente escolar. Sua posição o coloca numa situação de aprendiz da estrutura, da organização
escolar, do trabalho docente em seus múltiplos aspectos, da carreira, entre outros tantos pontos.
Dessa forma, o propósito deste estudo está em realizar uma análise sociológica de três
professores em exercício, aos quais são confiados alunos-estagiários e cuja experiência profissional
exitosa é matriz constituinte dos conhecimentos necessários à formação de licenciandos.
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
A fim de alcançarmos o objetivo de detectar e analisar a natureza das contribuições
formativas que o professor da EEB pode fornecer a um licenciando em Ciências Biológicas em
situação de estágio, é necessário que ele seja compreendido como um campo particular de
conhecimento pedagógico em que se estudam: os fenômenos do ensinar e aprender a profissão
docente e a educação escolar como uma prática social. É dentro dessa perspectiva de compreensão
do estágio como conhecimento com caráter epistemológico próprio, que se pode superar o
entendimento de que seu objetivo se resume à prática ou aplicação de um arcabouço técnicoinstrumental apropriado durante as disciplinas de didática (PIMENTA, 2010).
Concebendo, portanto, o estágio como momento teórico de formação, ele é o tempo
reservado à aproximação do licenciando com a realidade, mediado por intervenções do professor
orientador (formador). O aluno em situação de estágio passa então a se aproximar do professor da
escola básica em sua ação profissional nas múltiplas dimensões que ela abarca. É através de suas
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observações, de dados levantados, de seus registros sobre as práticas do professor supervisor, das
relações entre ele e os demais profissionais da escola, com os pais ou com a sociedade em geral,
que o licenciando após interpretação, análise, discussão e reflexão poderá formular referências para
suas próprias práticas. São esses aspectos diretamente relacionados às ações dos professores das
escolas básicas que
[...] favorecem que os estagiários formulem suas representações a respeito do que
significa assumir-se como futuro docente, na medida que propiciam o alargamento de
suas compreensões conceituais a respeito de como ensinar e aprender (ALMEIDA,
2014, p. 30).

Deste modo, o conceito bourdiesiano de habitus foi escolhido como perspectiva teórica
desta análise sociológica porque o estágio possibilita aprendizagens que muitas vezes não resultam
de teorizações, mas surgem de improvisos e se mantêm por meio de preservações de atitudes
comportamentos e ações validadas por determinado grupo, no caso, os professores de Biologia da
EEB ao ocuparem a posição de coformadores durante a supervisão de estágio.
É importante ressaltar que se parte do princípio de que o ator social não é nem o indivíduo
isolado, consciente e reflexivo, e nem o sujeito mecanicamente determinado, absolutamente aderido
a seu papel social. Cada indivíduo seria caracterizado tanto por um conjunto de experiências
socialmente construídas em que “não há adequação absoluta da subjetividade do ator e da
objetividade do sistema” (DUBET, 1994, p. 96), quanto pelas determinações sociais de seus
comportamentos, representações e discursos, tendo em vista que a socialização realiza a
incorporação de habitus já que “ [...] é um mecanismo de interiorização da exterioridade [...]”
(BOURDIEU, 1996).
Essa construção do mundo com um sentido individual recoberto pelo social, uma atividade
cognitiva pautada na razão, tem três características: o agente não está totalmente socializado, pois
há registros múltiplos contínuos; parte da subjetividade com perda da adesão à ordem do mundo ao
mesmo tempo subjetiva e interindividual e é crítica na relação com o outro. Essa relação entre a
subjetividade e as relações sociais como duas dimensões da ação que constituem as lógicas da ação
pautam diferentes formas de construção e reconstrução também do habitus, tendo em vista que as
disposições não são mecânicas ou deterministas, e sim plásticas. Dessa forma, as práticas e
representações dos agentes não são totalmente determinadas socialmente, tendo em vista que as
escolhas não resultam totalmente do produto de obediência a regras sociais tampouco são
plenamente livres. Contudo, a geração, organização e combinação de esquemas internos são
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regulados por um habitus de classe, que influencia diretamente a forma como serão articuladas as
lógicas de ação.
O PERCURSO INVESTIGATIVO
Foram selecionados três professores de Biologia que supervisionavam o ECS de
licenciandos do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de São Paulo (campus São Paulo). Esses docentes eram reconhecidos pelos alunosestagiários como bem-sucedidos. Eram vistos como bons exemplos de autoridade em sala de aula e,
a partir dessa constatação, suas práticas profissionais se tornaram objeto de investigação. A intenção
era que o próprio ECS seguisse os pressupostos de uma pesquisa em que os alunos-estagiários, após
coleta, interpretação, análise, discussão e reflexão, pudessem formular referências para suas
próprias práticas a partir das experiências de seus coformadores.
Os dados observacionais foram coletados a partir dos cadernos de campo dos licenciandos.
Eles dispunham de diversos indicadores (grelha analítica) os quais direcionaram as observações
durante o período de estágio. Em função do referencial teórico utilizado, também foi importante ter
algumas informações que indicassem particularidades do percurso histórico e social dos professores
supervisores para se conseguir compreender, pelo menos em parte, a origem dos esquemas que
orientavam suas ações e, consequentemente, o conhecimento por eles oferecido aos estagiários.
Para tal, realizamos entrevistas semiestruturadas abrangendo também perguntas sobre: situação
econômica e cultural dos supervisores e seus familiares atualmente e na infância; nível de
escolarização dos familiares e suas profissões; características da formação escolar em nível básico e
superior dos entrevistados e de seus familiares e sobre sua situação profissional atual.
DISPOSIÇÕES RELACIONADAS À AUTORIDADE PEDAGÓGICA
Como resultado da coleta de informações pudemos traçar um perfil dos três professores
participantes. O professor chamado A, tem 53 anos de idade, 25 de experiência profissional e
trabalha em escolas públicas estaduais e municipais na cidade de São Paulo. A professora L tem 45
anos de idade e 15 de experiência docente e atualmente trabalha na esfera pública na formação
profissionalizante de nível médio assim como a Professora N. Esta docente tem 39 anos e 6 de
experiência profissional. Todos os participantes consideravam-se de classe média baixa ou baixa
durante a infância. De forma geral, as respostas dadas pelos professores quanto ao padrão
socioeconômico pregresso e atual indicam ou a manutenção de uma determinada condição (no caso
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do professor A) ou a ascensão econômica (professoras L e N). Sabidamente, todos são professores
de Biologia e são todos licenciados. Pudemos detectar que aspectos subordinados às condições
sociais e materiais de suas vidas se expressaram na forma de suas escolhas profissionais:
circunstâncias sociais e econômicas em alguma magnitude desviaram os sujeitos de seus desejos
iniciais na direção da docência. Verificou-se que a disciplina escolar de Biologia foi a maneira que
os participantes encontraram dentro de seus repertórios sociais de se relacionar com conhecimentos
acadêmicos da área biológica ou da saúde e a identificação de cada um (quando na condição de
alunos) com seus professores de Biologia ocorreu por intermédio do fazer pedagógico, em que as
questões relativas aos métodos mobilizaram afetos e criaram um esquema empático de autoridade:
aluno-conhecimento-método-professor.
A partir dos dados das observações e entrevistas relativas aos aspectos do trabalho diário
com o ensino de Biologia, foi possível notar que as práticas de L, A e N apontam o método como
destaque de suas ações
“E aí a briga com o celular é uma briga constante. Eu resolvi trazer o celular pra
dentro da sala de aula e junto com o professor de informática eles criaram um
aplicativozinho de Biologia e tal... que era uma ideia de uma escola do Rio de Janeiro”
(Professora L)
“Eu não uso muito o livro didático... Acho até que os textos são bons. Uso um pouco
dos exercícios também. O problema é que tenho no primeiro ano gente com muito
déficit de aprendizado... como acontece com alguns alunos que ainda não sabem ler e
escrever direito. Aí eu acabo montando slides e eles fazem apresentação oral”
(Professor A)
“Porque pra mim as coisas tem que ter sentido. Pra mim, como pessoa. Se as coisas
não fazem sentido, não entra. E eu acho que me identifico muito com o aluno nesse
sentido. Então eu tento colocar de uma maneira engraçada. Então um Bob Esponja,
um filme do Starwars, qualquer coisa... e dá certo! (risos)” (Professora N)
“De deixar o aluno escolher a forma como quer ser avaliado...É... eu deixo livre. Nós
vamos aprender sobre fotossíntese, então tá bom. Como você quer mostrar pra mim
que você aprendeu esse conteúdo? Tem o básico. O básico eles precisam me mostrar,
né. Então eu faço assim olha... Eu não deixo totalmente livre. Eu dou algumas opções.
É um gibi? É um fanzine? É um vídeo que vocês querem fazer? É uma experiência? É
um seminário? É prova? Tem aluno que gosta de fazer prova! Por incrível que pareça!
(Professora N)
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A partir dos trechos anteriores, podemos detectar que os atores se mostram dispostos a
incorporar elementos ou adequar suas práticas em relação ao universo dos educandos ou mesmo a
particularidades de certas turmas, explicitando uma faceta de seu habitus que é estruturador de
disposições refletidas nas escolhas pedagógicas. De maneira aparentemente semelhante às suas
experiências quando alunos, suas práticas foram utilizadas com a intenção de mobilizar afetos e
também de gerar empatia com seus educandos. Mas, o esquema empático que relatam praticar,
coloca o método como norteador da ação pedagógica, muito mais que a relevância educativa e
social dos conhecimentos biológicos. Dessa forma, o esquema que atualmente conduziria seus
trabalhos seria: aluno-método-conhecimento-professor. Nesse caso, portanto, papel do professor
não foi de mediador de um projeto educacional pelos conteúdos, mas pelo método. A partir disso,
podemos relacionar parte da autoridade pedagógica desses professores com a pedagogia tecnicista
pois “ (...) o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor
e o aluno posição secundária (...)” (SAVIANI, 2007, p. 380). O conceito de autoridade pedagógica
é definido em função das formas como as pedagogias tradicional, moderna e tecnicista
caracterizaram a autoridade do professor. Na pedagogia tradicional, a aquisição de conhecimentos
por parte do aluno só poderia ocorrer caso ele internalizasse a disciplina necessária para que se
comportasse de acordo com as normas colocadas pelo professor. Já a pedagogia moderna coloca a
estruturação da autoridade pedagógica sobre o processo de reconstrução e reorganização das
experiências do alunado e não pela imposição das experiências educacionais do professor,
unicamente de acordo com sua perspectiva. Na pedagogia tecnicista, a relação professor-aluno
incorpora um ethos instrumentalista, em que os educadores ficam relegados à condição de
executores de um plano de educação, que não mais conta com sua perspectiva porque é definido por
especialistas (SAVIANI, 2007). Ou seja, foi possível identificar durante as observações que os
procedimentos didáticos eram resultado de opções estratégicas (lógica de ação estratégica)
evidenciadas pela disposição dos agentes em conhecer o contexto dos alunos do Ensino Médio, o
que suscitou o aparecimento de uma nova forma de equilíbrio de poder na relação professor-aluno,
que também estava fundamentada na busca de instrumentos (recursos e estratégias) capazes de
seduzir a juventude em alguma medida. Essa sedução foi, em muitas situações, mediada pela
incorporação de recursos tecnológicos aos esquemas de aula porque
Na sociedade atual, a tecnologia se transforma em modus vivendi, ou seja, numa força
produtiva cujo espírito se dissemina de modo imanente não só na produção dos
objetos, como também nas próprias relações humanas (ZUIN, 2015, p.757).
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Pudemos também observar que, de modo intencional e estratégico, as adequações ou ajustes
no trabalho pedagógico a partir da incorporação de elementos da cultura jovem e da cultura digital,
subsidiaram a construção de suas autoridades pedagógicas para além daquela conferida pela posição
institucional que ocupam.
Segundo Cândido (1978), existem diferentes mecanismos que sustentam os agrupamentos
dentro da escola. Quando se refere à autoridade, afirma que ela se estrutura na “faculdade
socialmente reconhecida de mandar” e quando associada à “irradiação insubstituível da
personalidade”, se constitui em liderança (CANDIDO, 1978, p. 120). De acordo com esse autor, a
autoridade do professor dentro do ambiente escolar se fundamenta em idade, posição e força. A
primeira reside no fato de ser portador de uma soma maior de experiência cultural, colocando o
educador à frente dos alunos. A posição, como elemento mais geral, varia de acordo com o
reconhecimento dos grupos de origem do aluno (família, classe, etc.) e a força remonta a
disponibilidade de elementos de repressão e punição de que dispõem os docentes (CANDIDO,
1978).
No caso dos professores participantes desse estudo, idade e posição são elementos
tacitamente presentes em suas autoridades. Contudo, a maneira como usam do elemento força difere
do esquema tradicional (de repressão e punição) e estão relacionadas às disposições detectadas em
suas ações. Ou seja, a força como componente da autoridade desses profissionais decorre de um
esforço pessoal em reconhecer e incorporar elementos da cultura jovem em associação à sedução
mediada pelos métodos.
Aparentemente esses sujeitos buscaram desenvolver o mesmo tipo de autoridade e liderança
que seus professores de Biologia exerciam quando eram alunos. Agora, no papel de professores,
acabam também criando um esquema empático com os educandos só que mediado mais pelo
método que pelo conhecimento biológico. Outrossim, consideramos que prevalecem ações
estratégicas em que, de alguma forma, os atores abdicam de procedimentos tradicionais de
repressão e punição na condução de uma aula ou mesmo de uma avaliação, em favor de um
trabalho mais conciliador e menos desgastante em termos de conflitos.
De acordo com Falsarella (2017), relações conflituosas são inerentes à escola já que
[...] escola é lugar de troca e de convivência humana. Além disso, a escolarização,
sendo um direito, é também uma imposição às crianças e adolescentes, da qual não
podem furtar-se. Trata-se de uma relação em que professores e alunos não podem
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escolher-se por afinidades e dificilmente podem retirar-se frente a dificuldades
relacionais (FALSARELLA, 2017, p. 156).

Mas, da mesma forma que as disposições estruturantes da autoridade que foram detectadas
nesta investigação são consideradas positivas por estarem na direção de superar ou amenizar
conflitos e dificuldades relacionais entre professor-aluno, o entendimento que se tem sobre as
relações sociais que se desenvolvem com o jovem no ambiente escolar foi superficial no sentido de
ser uma compreensão pouco crítica e pouco articulada à realidade da escola pública.
“As primeiras turmas eram maravilhosas! Parece que está decaindo muito. Sabe
assim... com essa área tecnológica... Eles não estão sabendo lidar com isso.”
(Professora N)
“É... é tudo muito complicado ... a escola tem vários vieses... aí...tem droga rolando,
tem violência, tem apatia, tem aquele que tem a falta de perspectiva... e a gente tem
que lidar com isso direto, sabe. E que o professor fala e o aluno ouve...e não é assim.
Sabe, eles contestam muito as coisas, entendeu?” (Professor A)
“ Entendo que o desinteresse dos estudantes pelo conhecimento e pelos estudos seja
um dos grandes empecilhos. Eu tenho que lutar contra o desinteresse o tempo todo.”
(Professora L)

Para que consigamos nos aproximar das prováveis explicações para o conflito que cada
agente expressa em relação à necessidade de reconhecimento da cultura dos jovens e suas
disposições já incorporadas (durante sua história social), é interessante reconhecer características da
trajetória de vida dos sujeitos e articular isso com o dilema da diferença de sentidos atribuídos às
suas experiências escolares e a de seus alunos. Quando a professora L coloca que está “sempre se
questionando em como fornecer algo que os estudantes não querem”, fica evidente a diferença de
sentido dada aos conteúdos escolares de Biologia para seus alunos de cursos técnicos integrados ao
médio e o valor que ela própria atribuía aos conhecimentos dessa área mas, também é importante
recuperar a ideia de que não somente a professora L, como todos os demais agentes são originários
de famílias cujo ethos de ascensão social se deu por meio da escolarização e da valorização dos
estudos. Daí a existência de um ressentimento (E que o professor fala e o aluno ouve...e não é
assim. Sabe, eles contestam muito as coisas, entendeu?”) de que as condutas sociais e até mesmo
morais dos jovens com quem lidam são muito distintas de suas próprias experiências como alunos
(aí...tem droga rolando, tem violência, tem apatia, tem aquele que tem a falta de perspectiva....).
Essa análise leva à constatação de que os atores acabam por ter suas expectativas frustradas quando
esperam de seus alunos e da escola uma “reprodução” do modelo por eles vivido:
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“Mas a escola é bem diferente! A escola hoje em dia é muito diferente daquela que a
gente cursava. A escola é muito dinâmica, a escola muda, né. É... as realidades são
outras. Se eu pegar por exemplo a minha época que eu era aluno e hoje... ou a época
de dez anos atrás, de cinco anos atrás, é totalmente diferente... não adianta”. (Professor
A)
“Mas eu acho que eu já estou cansada de dar murro em ponta de faca. Você tá ali mas
você consegue uns 10 na verdade. O resto dos 30 não quer nada com nada. Aí você
fala: É uma preparação, uma doação que você faz. Você perde tempo... tempo entre
aspas (gesticula fazendo sinal de aspas) na questão social vamos dizer assim. Você se
abstém de um final de semana com festa, sei lá, qualquer coisa, pra se dedicar num
projeto novo, num trabalho... isso vai chamar a atenção deles pra de repente, acontecer
aquela coisa de... frustração. É de frustração. (Professora N)

Esse ressentimento e frustração expressos nas falas desses professores, podem ter sido
usados como gatilhos, ou molas propulsoras (disposições) que geraram ações de aproximação com
o universo cultural e social dos alunos mesmo que em oposição ao seu. Essa problemática persiste à
medida que os professores não conseguem lidar, de forma crítica, com a incompatibilidade existente
entre a cultura jovem e a cultura escolar já que esses alunos “[...] trazem consigo tudo o que eles são
como classe e como cultura” (FANFANI, 2000, p. 2).
Assim, por mais que os professores de Biologia participantes desse estudo expressem suas
opiniões sem indícios de reflexões criteriosas, as disposições detectadas nesses sujeitos, trouxeram
referências positivas para as práticas dos futuros profissionais como pôde ser verificado em excertos
dos relatos dos licenciandos:
“Essa experiência nos permitiu pensar a docência para além das aulas e perceber que o
engajamento e aprendizado dos alunos está diretamente relacionado ao empenho do
professor em promover um espaço de respeito, comunicação e coerência dentro da
sala de aula, além de proporcionar situações de aula mais dinâmicas.”
“Percebi que os professores precisam dialogar mais com os alunos, conhecê-los
melhor e saber quais são suas expectativas para que assim, o professor possa usar
estratégias diversificadas e atingir a maior parte dos alunos.”
“A possibilidade de construir uma relação muito respeitosa e amigável facilita a
condução das aulas e a participação dos estudantes nas atividades propostas, o que
permite que os conteúdos sejam trabalhados de maneira mais eficaz.’ (Cadernos de
pesquisa dos alunos-estagiários – grifo nosso)
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Diante disso, a observação de situações educativas reais nas Escolas de Educação Básica
continua a ser um dos elementos fundamentais da formação de professores quando se concebe o
estágio como momento teórico de formação e como o tempo reservado à aproximação do
licenciando com a realidade, mediado por intervenções do professor orientador (formador). O
sentido formativo do estágio poderia ser ampliado a partir do reconhecimento do papel de
coformação que tem o educador da escola básica e a partir de sua contribuição intencional,
consciente e refletida, na formação de profissionais propositores e executores de ações
transformadoras da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola básica e as relações que nela se desenvolvem constituem uma infinidade de objetos
de estudo à medida em que cada olhar teórico de uma investigação corresponde a um objeto
específico de estudo (CANÁRIO, 1996). É no seu ambiente físico - nas salas de aula, corredores,
nas salas de professores - que o aluno em situação de estágio e seu professor supervisor constroem a
profissão. É na escola e na relação com o professor que o acompanhará nessa trajetória, que muito
será ensinado a esse futuro profissional. Por essa razão, a observação de situações educativas reais
na EEB continua a ser um dos elementos fundamentais da formação de professores. Se modelos de
prática profissional constituem polos de referência indispensáveis, é importante que sejam
analisados, “desmontados” antes de serem assumidos ou rejeitados de forma consciente e crítica.
Os resultados e análises aqui apresentados, são um pequeno recorte da realidade escolar do
ensino de Biologia e, por isso, devemos ser capazes de reconhecer que não há apenas um “modelo”
de autoridade, mas um número grande de possibilidades resultantes de um determinado profissional
com suas disposições e experiências, em interação com variáveis de uma situação. Os três docentes
(A, L e N), apesar de terem trajetórias profissionais e experiências distintas, mostraram pouca
variabilidade interindividual em suas disposições, deixando aparentes características e
conhecimentos da prática profissional ligados ao método como mecanismo de mediação da relação
professor-aluno e da incorporação de elementos da cultura juvenil como estruturantes de suas
autoridades pedagógicas.
Este cenário de pesquisa, reforça a condição que o estágio curricular obrigatório para
licenciaturas tem de produzir conhecimento sobre a relação escola-universidade, aluno-professor,
orientador-estagiário-supervisor, entre tantos outros.

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

444

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios Supervisionados na Formação Docente:
Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Cortez, 2014. 156 p.
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. 231 p. Tradução: Mariza
Corrêa.
CANÁRIO, Rui. O papel da prática profissional na formação inicial e contínua de professores. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, 1., 2001, Brasília. Anais... . Brasília: Mec/sef, 2001. v. 3, p. 152 160. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/vol1a.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2017.
CANDIDO, Antônio. A estrutura da escola. In: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, Marialice M. Educação e sociedade. Rio
de Janeiro: Nacional, 1978. p. 107-128.
DUBET, François. Sociologia da Experiência. Lisboa: Instituo Piaget, 1994. 282 p.
FALSARELLA, Ana Maria. Relação professor aluno, disciplina / indisciplina. In: MARIN, Alda Junqueira; BUENO,
José Geraldo Silveira. A escola fundamental e a didática: a produção acadêmica e sua contribuição para o ensino.
Araraquara: Junqueira&marin, 2017. p. 153-179.
FANFANI, Emilio Tentini. Culturas jovens e cultura escolar. In: SEMINÁRIO SOBRE ESCOLA JOVEM: UM NOVO
OLHAR SOBRE O ENSINO MÉDIO., 1., 2000, Brasília. Seminário. Brasilia: Mec, 2000. p. 1 - 19. Disponível em:
<portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CultJoEsc.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2017.
MARCELO GARCIA, Carlos. Formação de professores para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999. 272
p.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 9. ed. São Paulo: Cortez,
2010. 200 p.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
ZUIN, C. A. S. A autoridade pedagógica em tempos de cultura digital. Educação e Filosofia, v. 29, n. 58, p. 745 - 769,
jul./dez. 2015. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/26187/18047>.
Acesso em: 21 jan. 2020.

Resumo
A observação de situações educativas reais nas Escolas de Educação Básica é um dos elementos
fundamentais da formação de professores quando se concebe o estágio como momento teórico de
formação e como o tempo reservado à aproximação do licenciando com a realidade escolar. A sociologia da
experiência de François Dubet e o conceito de habitus de Pierre Bourdieu foram importantes ferramentas na
detecção e análise do esquema disposicional de professores de Biologia da escola pública, que são
reconhecidos por suas práticas exitosas relativas ao exercício da autoridade em sala de aula. Os sujeitos
participantes buscaram desenvolver o mesmo tipo de autoridade e liderança que seus professores de
Biologia exerciam quando eram alunos e atualmente, no papel de professores, acabam também criando um
esquema empático com os educandos. Outrossim, consideramos que prevalecem ações estratégicas em que,
de alguma forma, os atores abdicam de procedimentos tradicionais de repressão e punição na condução de
uma aula ou mesmo de uma avaliação, em favor de um trabalho mais conciliador e menos desgastante em
termos de conflitos. Apesar de terem trajetórias profissionais e experiências distintas, os sujeitos mostraram
pouca variabilidade interindividual em suas disposições, deixando aparentes características e conhecimentos
da prática profissional ligados ao método como mecanismo de mediação da relação professor-aluno. Os
resultados apresentados, são um pequeno recorte da realidade escolar do ensino de Biologia e, por isso,
devemos ser capazes de reconhecer que não há apenas um “modelo” de construção de autoridade, mas um
número grande de possibilidades resultantes de um determinado profissional com suas disposições e
experiências, em interação com variáveis de uma situação. A partir das análises feitas nessa pesquisa,
reconhecemos e reforçamos a condição que o estágio curricular obrigatório para licenciaturas tem de
produzir conhecimento sobre a profissão docente.
Palavras-chave: Professor da escola básica; Habitus; Autoridade; Biologia, Estágio.
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PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS DE PROFESSORAS INICIANTES EM SALAS DE
RECUPERAÇÃO PARALELA
Fernanda Oliveira Costa Gomes – SMESP

INTRODUÇÃO
A discussão sobre a temática ‘professores iniciantes’ tem crescido modestamente nos
últimos anos, no Brasil e no mundo. A curiosidade sobre o tema surgiu, particularmente, no ano de
2012, quando iniciei os estudos no mestrado em Educação. Durante esse período pesquisei sobre as
dificuldades didáticas dos professores em início de carreira. Ao término da pesquisa outras questões
surgiram, outras curiosidades com relação a esse tema.
É real o fato de que tudo que é novo tende a ser desafiador. O trabalho nas escolas públicas
ou particulares, no Brasil não é tarefa simples ou fácil, pois são inúmeros os desafios enfrentados
pelos professores no exercício de sua função. Mas, o que me chamou atenção foi o fato de que
embora muito seja falado sobre tais dificuldades existem professores que conseguem, mesmo no
início de carreira, obter sucesso na profissão. Reitero aqui, que o conceito bem-sucedido se
configura num sentido pedagógico, portanto, o professor bem-sucedido consiste naquele
profissional que consegue alcançar os objetivos do trabalho docente, considerando ainda, que o
objetivo do trabalho docente consiste no aprendizado e desenvolvimento do seu aluno.
Partindo deste ponto, a seguinte questão foi levantada: Diante das dificuldades próprias da
profissão docente, já bastante estudadas, quais são os procedimentos ou estratégias de ensino que os
professores iniciantes considerados bem-sucedidos utilizam para alcançar os objetivos de sua
profissão? Para responder a tal questionamento foram utilizados dois instrumentos de coleta de
dados, sendo eles: a entrevista e a observação em sala de aula.
Participaram da pesquisa três professoras iniciantes, são elas: Alice, Sofhia e Júlia (nomes
fictícios). As três professoras cederam uma entrevista e aceitaram a presença da pesquisadora em
sala de aula para realizar as observações. Para este artigo serão apresentados somente os dados
sobre o trabalho das professoras Alice e Sofhia, pois a intenção neste momento é aprofundar a
discussão sobre o trabalho docente desenvolvido em salas de recuperação paralela.
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REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa teve como bases teóricas três autores: Huberman (1992), Pierre Bourdieu (1994,
1996, 2012, 2013) e Alda Junqueira Marin (2005, 2005b). Dos estudos de Huberman foram
utilizados os conceitos de exploração e estabilização. O autor desenvolveu um estudo sobre o ciclo
de vida profissional dos professores, onde desenvolve os conceitos de sobrevivência (choque da
realidade), descoberta, exploração, estabilização. De acordo com esse autor são estas as fases
vividas pelos professores no início de carreira. Huberman também apresenta as fases que podem ser
vividas num período intermediário da carreira. Sendo elas: estabilização, diversificação e a fase de
questionamento. Já no que se refere a fase final da carreira docente o autor identifica as fases de
serenidade e amargura, desinvestimento sereno ou amargo. Considerando o objeto de estudo da
pesquisa os conceitos que foram utilizados na pesquisa foram os conceitos que permitem
compreender e analisar o início de carreira, portanto, foram utilizados os conceitos de exploração e
estabilização.
De acordo com Huberman (1992) a exploração é o momento em que o professor explora
suas condutas, ações, atividades, métodos, portanto, é o momento em que o profissional docente
inicia as suas primeiras experiências. Entende-se que é nesta fase que o professor explorará “um
mundo desconhecido”. Torna-se comum os erros e acertos neste momento, resultantes das
tentativas e experimentações de práticas e posturas no exercício de sua função. Sendo que os
acertos serão, provavelmente, práticas estabilizadas, ou seja, práticas mantidas nas ações de seu
trabalho. Do contrário, se alguma ação foi alcançou o êxito será descartada.
Portanto, a fase de exploração é definida por Huberman como
uma opção provisória, em proceder a uma investigação dos contornos da profissão,
experimentando um ou mais papéis. Se esta fase for positiva passe-se a uma fase de
estabilização, ou de compromisso. (HUBERMAN, 1992, p. 37)

Já a fase de estabilização define-se como o momento em que
As pessoas centram a sua atenção no domínio das diversas características do trabalho,
na procura de um setor de focalização ou de especialização, na aquisição de um
caderno de encargos e de condições de trabalho satisfatórias e, em vários casos, na
tentativa de desempenhar papéis e responsabilidades de maior importância ou
prestígio, ou mais lucrativas. (HUBERMAN, 1992, p. 37)
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Tais conceitos foram imprescindíveis para a pesquisa, pois permitiu a análise das práticas
das professoras iniciantes, possibilitando identificar como se dá o momento de exploração e quais
conhecimentos sobre a profissão foram estabilizados.
A fase de início de carreira é para muitos professores um momento de solidão, angústia e
choque de realidade, sendo assim consiste num momento difícil e que traz dificuldades para o
desenvolvimento do trabalho do professor. Mas, o que dizer de professores que mesmo em
situações adversas conseguem desenvolver um trabalho bem-sucedido? O que tem estes professores
que mesmo no início de carreira conseguem desenvolver um trabalho cujo objetivo é alcançado?
Com a finalidade de obter respostas foi utilizado na pesquisa o conceito de habitus que
permitiu identificar as disposições dos professores frente aos desafios próprios da profissão.
De acordo com o sociólogo francês o habitus pode ser definido como
sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturados das
práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares”
sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem
supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias
para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora
de um regente. (BOURDIEU, 1983, p. 61).

Os estudos de Bourdieu levam-nos a compreensão de que o habitus é desenvolvido desde o
momento inicial da vida de um indivíduo e poderá influenciar suas decisões. O conceito de habitus
foi importante para identificar e analisar as disposições que influenciaram nas tomadas de decisões
das professoras que foram pesquisadas
como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de
apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas, que permitem resolver
os problemas da mesma forma, e às correções incessantes dos resultados obtidos,
dialeticamente produzidas por esses resultados. (BOURDIEU, 1983, p. 65).

Por fim, foram utilizados os estudos sobre didática de Marin (2005) para elucidar e analisar
as práticas das professoras iniciantes. Desde 1980 a autora centrou esforços nos estudos sobre
didática, evidenciando características dos estudos didáticos nos domínios do ensino e pesquisa.
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Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas as anotações da autora que discorre
sobre as diferentes faces da didática. De acordo com Marin a didática tem as seguintes feições:
a feição inacabada consiste em um permanente processo de construção dado que seu
objeto constitui um desafio constante na elaboração de um corpo de conhecimentos
próprios. As feições operativas, interventiva, orientadora das práticas diárias da
Didática são conceituadas como áreas promissoras, capazes de contribuir, quer para
sistematização de conhecimento sobre quais são as ações e operações do complexo
processo de ensinar, e de que forma elas revelam transformações de conhecimentos
para servir a certas funções e condições pessoais e materiais necessários, quer para
compreensão de quais regras ou normas regem tais processos, tanto na sua
investigação quanto no seu ensino. Feição crítica, reflexiva caracteriza a Didática nos
estudos contra os dogmatismos e ideias superadas dos saberes puramente intuitivos ou
míticos, ou ainda, quando os estudos partem de diferentes pontos problemáticos para o
processo de ensinar e aprender sobre o trabalho do professor. A feição criativa se
apresenta quando a Didática se propõe à construção de projetos, objetos e formas de
atuar sobre a realidade, desdobrando ou convertendo conhecimentos (sobre a sala de
aula, o professor e os alunos) em elementos fundamentais do know how necessário ao
professor. A feição de eficiência é esperada da Didática, seja para interferir no
trabalho do professor em serviço transformando-o, seja para melhor preparo dos que
pretendem se dirigir ao magistério. Em suma: é preciso “saber fazer bem”. Já a feição
dialética das perspectivas investigadora e formadora é pressuposto da forma como são
concebidas. (MARIN, 2005 p. 175-177)

No decorrer das análises dos dados o conceito de feições da didática auxiliou na
identificação das práticas bem-sucedidas das professoras, permitindo a análise das estratégias,
conhecimentos e superação das dificuldades enfrentadas pelas professoras iniciantes no exercício de
sua função.
A PESQUISA
A pesquisa se iniciou a partir da revisão de literatura (Mapeamento) de pesquisas já
realizadas no Brasil sobre a temática ‘professores iniciantes’. Tal procedimento se fez necessário
para identificar a relevância e pertinência da pesquisa sobre a didática de professores bemsucedidos. No mapeamento foi possível identificar que as pesquisas abordavam aspectos como: a
socialização entre os pares, os aspectos didáticos na profissão docente, dificuldades na profissão,
superação das dificuldades, a formação e o curso de formação de professores. Os trabalhos que
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foram selecionados permitiram ampliar os conhecimentos e discussões sobre a fase inicial da
profissão docente, entretanto não traziam aspectos do trabalho dos professores de forma a visualizar
as práticas de maneira detalhada. Portanto, partindo desta compreensão se confirmou a importância
de adentrar a sala de aula para melhor compreender as ações, práticas e resultados do trabalho
realizado pelos professores iniciantes, nas salas de aula de escolas públicas, da cidade de São Paulo.
Após a aprovação do projeto de pesquisa, de realização de leituras para embasamento
teórico, se iniciou a busca por professores que aceitassem participar da pesquisa. A seleção dos
professores ocorreu por indicação de diretores e profissionais da educação que indicaram
professores com perfil necessário para participar da pesquisa. Considerou-se como professor
iniciante os profissionais com até cinco anos de experiência, e no que diz respeito ao termo bemsucedido, considera-se os profissionais que conseguiram desenvolver um bom trabalho junto aos
seus alunos, levando os discentes ao desenvolvimento integral de suas capacidades escolares.
Encontramos três professoras que se encaixaram no perfil e que aceitaram participar da
pesquisa. A partir de então, se iniciou as observações em sala de aula e as entrevistas com as
professoras.
O objetivo da pesquisa consistiu em identificar junto aos professores bem-sucedidos no
início de carreira as disposições presentes nas estratégias e características das ações didáticas para
alcançar os objetivos de sua função no âmbito da sala de aula e superar as dificuldades próprias da
docência, e também, analisar de maneira detalhada os recursos e ações didáticas utilizadas pelos
professores iniciantes.
A hipótese da pesquisa consistiu na afirmativa de que a formação no ensino superior é
essencial para o sucesso no desenvolvimento do trabalho docente, aliado às facetas do habitus
desenvolvido pelo indivíduo em outras circunstâncias na composição de disposição da área didática
a partir de saberes contribuindo para o desempenho profissional do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos para a coleta de dados foram: a observação e entrevistas. Os dados
coletados por meio das observações foram organizados em forma de cenas, que proporcionou a
compreensão da dinâmica das aulas, já as entrevistas permitiram identificar aspectos do habitus das
professoras. Optou-se por instrumentos que permitissem a visualização das ações, práticas e
compreensão das professoras com relação a sua própria atuação no exercício da função docente.
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As observações se iniciaram no mês de Junho de 2017 e se estenderam até o mês de Maio de
2018. Já as entrevistas aconteceram gradativamente nos horários de HÁ (Hora atividade), que são
horas específicas dentro do horário das aulas reservadas aos estudos, planejamento, preenchimento
de diários eletrônicos e outras atividades próprias da função das professoras.
A observação das aulas possibilitou a análise e identificação, de quais aspectos foram
explorados pelas professoras e quais aspectos foram estabilizados, consequentemente, foi possível
obter uma amostra de atividades que foram bem-sucedidas no desenvolvimento das aulas. No que
se refere às entrevistas, trata-se de um instrumento que permite a manifestação das professoras e
que permitiu a identificação de aspectos explorados no início de carreira, assim como a
identificação das ações de superação de dificuldades, e ainda, foi possível por meio deste
instrumento a identificação de aspectos do habitus das professoras, que interferiu diretamente nos
resultados bem-sucedidos das aulas das professoras pesquisadas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como já explicitado no início deste artigo serão apresentados aqui, apenas, alguns resultados
da pesquisa referente aos dados coletados das aulas das professoras Alice e Sofhia, pois neste
momento o objetivo será discutir e aprofundar alguns aspectos do trabalho realizado por professoras
iniciantes bem-sucedidas em salas de recuperação paralela. Em outra oportunidade, traremos para
discussão os resultados da professora Júlia que são também, bastante relevantes para os estudos
sobre professores iniciantes.
Reitero novamente que os nomes aqui citados são nomes fictícios a fim de preservar a
identidade das professoras, alunos e escolas participantes.
No período em que se iniciou a pesquisa as professoras Alice e Sofhia eram professoras
contratadas para desenvolver um trabalho nas salas de recuperação paralela, numa escola municipal
de São Paulo. Ambas eram estudantes do sexto semestre, da mesma turma do curso de Pedagogia
de uma instituição particular, na cidade de São Paulo.
O trabalho das professoras consistia em auxiliar alunos de turmas do primeiro, segundo e
terceiro ano que apresentaram dificuldades de aprendizagem. Cada uma das professoras assumiu
uma turma de alunos, com aproximadamente vinte crianças.
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O SUCESSO NO TRABALHO PEDAGÓGICO E A SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS
O termo professores bem-sucedidos tem aqui a conotação de um sucesso pedagógico, não
podendo ser confundido com sucesso econômico ou de outra espécie. Considera-se aqui, um
professor bem-sucedido aquele que alcança os objetivos de seu trabalho, isso é, a aprendizagem de
seus alunos. Portanto, obter sucesso não significa não ter dificuldades neste trajeto, mas significa a
superação das dificuldades próprias da docência.
As professoras Alice e Sofhia enfrentaram, nesta primeira experiência como professoras
regentes de uma turma, dificuldades como: um número elevado de crianças com dificuldades de
aprendizagem numa mesma turma, dificuldades com relação ao comportamento dos alunos,
dificuldades com a escassez de material, dificuldades na inteiração com os demais professores da
escola, entre outras.
“Quando comecei o trabalho com a turma de recuperação a turma era minha. Eu não
era mais uma auxiliar. Era uma turma de reforço, mas a responsabilidade era toda
minha. Eu e minha colega que trabalhávamos juntas sofremos exclusão, pois as
demais professoras da escola não se aproximavam. Teve uma situação em que uma
professora chegou a fechar a porta para que nós não escutássemos o que iria ser falado
numa reunião pedagógica. E nós ficávamos no lado de fora, esperando nosso horário
para pegar as crianças e ir para o reforço. Então foi um momento difícil, pois até o
grupo docente perceber, que estávamos ali para somar e não para tirar o lugar de
ninguém. Mas, depois as coisas mudaram a ponto de algumas professoras nos pedirem
ajuda, com determinados alunos. Aos poucos fomos conquistando nosso espaço e o
respeito do grupo”. (Professora Sofhia)

Outra dificuldade relatada pelas professoras foi com relação aos alunos que frequentavam as
aulas de recuperação paralela.
“Não era nada fácil. Muitos professores falam que a indisciplina é o não aprendizado,
ou seja, o aluno que precisa do reforço são os indisciplinados. E eu percebi que não
era bem assim. Nem todo aluno indisciplinado tem dificuldade de aprendizagem. E o
que acontecia era que nos mandavam os alunos mais indisciplinados, apenas por
serem indisciplinados”.(Professora Alice)

Os alunos que frequentavam as salas de recuperação eram indicados pelas professoras
titulares das turmas regulares, as crianças frequentavam as aulas de segunda a sexta num horário do
contra turno de suas aulas regulares. A professora Alice relatou que era comum serem
encaminhados para as turmas de recuperação os alunos mais indisciplinados, mesmo que estes não
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apresentassem tantas dificuldades de aprendizagem. Tal fator trouxe dificuldades para as
professoras Alice e Sofhia, pois além de cumprir a meta de alfabetizar os alunos com dificuldades,
tinham que lidar com situações de indisciplina.
Outro fator destacado pela professora Sofhia foi a discriminação e preconceito sofrido pelos
alunos que frequentavam as salas de recuperação.
“com as crianças tivemos que fazer um trabalho de desconstruir alguns preconceitos.
Porque o que as crianças nos relavam era que elas tinham vergonha de ir para o
reforço porque ali eram enviadas as crianças “burras”, que não conseguiam aprender.
E havia professoras titulares que reforçavam esse estereótipo, de que vão para a sala
de recuperação os alunos fracos e por causa da vergonha se escondiam. Eles sofriam
bullying por estarem no reforço. Conforme fomos conversando, desconstruindo esses
preconceitos eles foram entendendo e foram gostando da aula, pois sempre tínhamos
atividades diversificadas, trabalhávamos muitos jogos, brincadeiras, muita leitura,
muita atividade na lousa, muita lousa. E eles adoravam vir até a lousa para fazer uma
atividade ou uma correção. E deixamos de sermos as meninas do reforço para sermos
reconhecidas como as professoras do reforço. E chegamos a sermos reconhecidas pela
diretora que chegou para nós e nos disse que a nota da escola mudou na última
avaliação depois do trabalho realizado pelo grupo de professoras do reforço.
(Professora Sofhia)

A conjuntura na qual se desenvolveu o trabalho das professoras Alice e Sofhia era permeada
por numa série de fatores de adversidade, entretanto as professoras encontraram meios de superar
tais circunstâncias. Primeiramente, as professoras centraram esforços no objetivo principal, que
consistia na aprendizagem das crianças, utilizando jogos, brincadeiras, listas de compras, músicas, e
ainda, participação ativa das crianças nas atividades e correções de atividades realizadas em sala de
aula.
As professoras relataram que simulavam, durante as aulas, situações em que os alunos
deveriam realizar compras em mercados e feiras, com o objetivo de fazer com que os alunos
compreendessem a lógica da matemática e, portanto, estariam trabalhando também o letramento
matemático. Trabalhavam diferentes gêneros textuais como: convites de aniversário, receitas,
contas de serviços de abastecimento de água e de luz.
E ainda, trabalhavam constantemente a empatia, respeito e cooperação durante a realização
das aulas. As professoras enfatizam em diversos momentos que o erro é um fator a ser superado e
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não se limita a um fator de limitação, estimulando seus alunos a superarem suas dificuldades e não
desanimar perante elas.
No último dia de aula do ano de 2017 as professoras juntaram suas turmas, pois não havia
muitos alunos naquele dia. As professoras organizaram uma série de brincadeiras para encerrar o
ano letivo de forma divertida, mas sem deixar de trabalhar os conteúdos necessários para o
aprendizado das crianças.
Uma das brincadeiras realizada neste dia foi uma forma de avaliar o trabalho por elas
realizado durante aquele ano. A brincadeira se chamava ‘batata quente’, onde o objetivo era
organizar o grupo de alunos num círculo, um dos alunos ficaria de fora do círculo de olhos fechados
e esse aluno iria recitar a seguinte expressão: batata quente, quente, quente... queimou. Enquanto
esse aluno que se encontra fora do círculo, recitando a expressão, os demais passam de mão em mão
uma bola, quando a palavra queimou é dita o aluno que estiver com a bola deverá responder a
seguinte pergunta: Em quais aspectos o reforço te ajudou neste ano de 2017?
Um dos alunos se manifestou da seguinte forma:
“eu nunca sabia nada. Quando eu precisei vir para o reforço, eu fiquei com vergonha.
Mas, agora eu aprendi mais” (Saul)

Outro aluno afirmou que:
“Ah! Eu gostei das atividades. Porque eram diferentes”. (Marcelo)

No que diz respeito ao habitus das professoras é possível identificar que na história de vida
da professora Sofhia havia experiências que a marcaram de forma negativa a sua trajetória escolar.
Sofhia relatou durante a entrevista que sua trajetória na escola básica se deu repleta de preconceitos,
e consequentemente de exclusão, e justamente por causa de suas experiências ela se preocupava em
não permitir que durante as suas aulas os seus alunos sofressem o que ela sofreu quando criança e
adolescente.
“Eu fui muito excluída na escola. E quando eu vi a situação daqueles alunos, eu me
colocava no lugar deles. Minha trajetória na escola foi muito difícil. Minha família era
muito pobre. Viemos do Paraná. Com 4 ou 5 anos já trabalhávamos na roça. E quando
viemos para são Paulo fomos morar na favela. E quando íamos para a escola
sofríamos bullying porque éramos chamados de favelados. Meus irmãos desistiram da
escola por isso. Tinham vergonha de morar na favela. Meu pai achava desperdício de
tempo ir para escola. Ir para escola era despesa. Sendo negra, favelada, sofri muito
preconceito. Quase não se tinha negros na escola, em 1977. (Professora Sofhia)
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Em vários momentos na entrevista a professora Sofhia enfatizou que não permitia na sua
sala de aula manifestações de preconceito ou exclusão, justamente por sabe o quanto ela sofreu
nestas condições.
Já a professora Alice tem na sua história aspectos parecidos com a história de vida da
professora Sofhia. Também sofreu bullying no período da educação básica, e também por esse
motivo se atenta a situações de exclusão e preconceito. A Professora Alice relatou que grande parte
dos alunos que frequentavam as aulas de recuperação apresentavam baixa alta-estima, segundo seus
relatos os próprios alunos se consideravam incapazes de aprender. Com base em diálogo, auxílio e
acompanhamento individual a esses alunos os resultados do seu trabalho foi positivo. A professora
Alice relata, durante uma de suas aulas, a conversa que teve com um dos alunos e quais foram os
resultados desta conversa:
“O Aluno Caio (Nome fictício) sempre fez as atividades comigo. E a professora dele
se irrita porque ele faz as atividades comigo, mas não faz com ela. Uma vez ela me
falou na frente dele: ‘- Esse menino não faz nada comigo. Só dá trabalho!’ E por causa
disso, ele ficou muito chateado e eu conversei com ele.’ E ele me falou assim: ‘Ah,
Professora! Ela fala que eu não sei fazer, então eu não faço’. E eu respondi para ele
assim: ‘Caio, então vamos mostrar para ela que você pode, que você consegue fazer,
para que ela tenha orgulho de você, como eu tenho?’ E agora, ele faz tudo”.
(Professora Alice)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa confirmaram a hipótese, de que a formação no ensino superior é
essencial para o sucesso no desenvolvimento do trabalho docente, aliado às facetas do habitus
desenvolvido pelo indivíduo em outras circunstâncias na composição de disposição da área didática
a partir de saberes contribuindo para o desempenho profissional do professor.
Tanto a professora Sofhia quanto a professora Alice desenvolveram um habitus de resistir a
uma dinâmica de exclusão que se reproduz no âmbito escolar, e também transformaram suas
experiências negativas, vividas no período em que eram alunas da escola básica, em estratégias para
não permitir que seus alunos vivessem os mesmos dilemas que elas viveram. Na fase de exploração
na carreira, as professoras identificaram que métodos como jogos, brincadeiras, escrita de cartas,
análises de contas de água e luz, e a correção coletiva realizada na lousa, resultavam positivamente.
E tais ações se estabilizaram nas práticas do cotidiano de suas aulas. As feições criativas da
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didática, assim como a feição operativa, interventiva, orientadora das práticas diárias da Didática
são perceptíveis nas ações das professoras.
O resultado do trabalho realizado pelas professoras nas salas de recuperação foi: um grupo
de alunos que gradativamente avançaram e que em seus depoimentos expressaram o agradecimento
ao trabalho das professoras Alice e Sofhia, que afetaram positivamente a história daquele grupo de
alunos que anteriormente eram considerados fracos e incapazes, levando-os a superar as suas
dificuldades e perceber suas potencialidades.
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Resumo
O presente artigo visa discutir sobre as práticas bem-sucedidas de professoras iniciantes atuantes em salas
de recuperação paralela, na rede municipal da cidade de São Paulo. Os dados que serão apresentados aqui
são parte dos resultados de uma pesquisa em nível de doutorado concluída no ano de 2020, onde o objetivo
da pesquisa consistiu em identificar junto aos professores iniciantes considerados bem-sucedidos as
disposições presentes nas estratégias e características das ações didáticas para alcançar os objetivos de sua
função no âmbito da sala de aula e superar as dificuldades próprias da docência, e ainda, analisar
detalhadamente os recursos e ações didáticas utilizadas pelos professores iniciantes. Participaram da
pesquisa três professoras atuantes na rede municipal da cidade de São Paulo. São elas: Alice, Sofhia e Júlia
(nomes fictícios). As professoras Alice e Sofhia atuavam em salas de recuperação paralela, onde o objetivo
consistia em auxiliar os alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos, que apresentavam dificuldades de
aprendizagem. No período em que se desenvolveu a pesquisa Alice e Sofhia eram estudantes do curso de
Pedagogia e foram contratadas para realizarem o trabalho na rede pública de ensino. Já a professora Júlia era
concursada e atuava como professora de módulo, isto é, substituía os professores ausentes em diferentes
turmas do primeiro ciclo do ensino fundamental, em outra escola da rede municipal de São Paulo. Para esse
artigo serão utilizados apenas os dados referentes às professoras Alice e Sofhia, pois ambas eram atuantes
em salas de recuperação paralela, que será neste momento lócus de nossa discussão. Os dados coletados
foram analisados a partir dos conceitos de exploração e estabilização de Huberman (1992), das feições da
Didática, utilizando os estudos sobre Didática de Marin (2005), e por fim foi utilizado o conceito de habitus
de Bourdieu (1994, 2012, 2013).
Palavras-chave: Formação de professores; Professoras iniciantes; Salas de recuperação paralela; Práticas
bem-sucedidas; Ensino fundamental I.
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SUCESSO, SUPERAÇÃO E MOTIVAÇÕES NAS PRÁTICAS DE PROFESSORES
INICIANTES: O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL DOCENTE
Elaine Gomes Matheus Furlan – UFSCar

INTRODUÇÃO
A pesquisa sobre professores e sua formação são aspectos de necessidade indiscutível,
oferecendo uma gama de possibilidades com relação às possíveis orientações de estudo. Marcelo
(1998), analisando o contexto europeu, destaca que a pesquisa sobre formação de professores
cresceu nos anos 1980 e 1990, assim como, constata que as perspectivas e enfoques utilizados
evoluíram junto com os problemas. O autor identifica que, inicialmente, havia uma preocupação
maior com os professores em formação e que, com o passar do tempo começaram a surgir pesquisas
sobre professores iniciantes e professores em exercício; neste sentido, destaca algumas questões
essenciais para reflexões: que relações existem entre o desenvolvimento pessoal, profissional e
social dos professores? Em que medida se produzem mudanças na cultura escolar como
consequência/condição de atividades de formação? Que ambientes favorecem a aprendizagem dos
professores?
Zeichner (1998) focalizando a pesquisa sobre formação de professores nos Estados Unidos,
aborda, dentre outros, um aspecto interessante, muito comum também no Brasil: o de indivíduos
que não seguem a carreira docente. Este é um importante questionamento: o indivíduo escolhe um
curso para ser professor e não segue esse caminho. Quais os motivos que o levam a desviar o
percurso, rejeitando a profissão? Por outro lado, neste contexto surgem reflexões sobre os que
permanecem na profissão, ou seja, quais elementos permitem e possibilitam a continuidade, o
sucesso e a motivação para seguir na carreira docente? Neste sentido um olhar para as práticas
vivenciadas na trajetória profissional também é necessário.
Marin, Bueno e Sampaio (2003), analisaram as principais tendências de investigação
presentes nas teses e dissertações da área de Educação em programas de pós-graduação brasileiros
verificando a dedicação e a intensidade crescentes nos estudos envolvendo professores, tanto em
aspectos relativos à formação, quanto em aspectos referentes à prática. Outros estudos (FELDENS,
1990; GONÇALVES, 1996; LUDKE, 1996; ANDRÉ, 2002), também têm se preocupados com tais
aspectos, apontando aspectos importantes sobre processos de socialização desde a formação inicial
até sua inserção plena na carreira docente; destacam-se as dificuldades, os mecanismos de
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superação e a importância da fase inicial para a trajetória e construção da identidade profissional do
professor, que podem influenciar de forma positiva, ou não, seu desempenho e manutenção na
profissão.
Apesar de ser impossível esgotar o assunto quando se trata da formação de professores, após
algumas leituras, muitas reflexões surgiram, incluindo a intenção de estudar a inserção do professor
principiante de Química e como inicia sua trajetória profissional. De maneira geral, pesquisas
envolvendo a preocupação com o iniciante têm merecido certo destaque nos últimos anos, como um
assunto emergente. Marcelo (1998), por exemplo, já apontava aspectos sobre professores
principiantes e a iniciação profissional, indicando que se trata de um período de tempo que envolve
os primeiros anos da docência, nos quais ocorre a transição dos estudantes para professores. Neste
período surgem dúvidas, tensões, medos, expectativas em relação ao processo de socialização no
sistema escolar (público ou privado), ou seja, a interiorização das normas, valores, regras, condutas
que caracterizam a cultura escolar em que estão sendo integrados, incluindo as fortes relações
sociais que cercam a entrada do professor na carreira.
No sentido de compreender a evolução dos professores destacam-se, ainda, os estudos que
estabelecem conexões entre as idades, os ciclos de vida dos professores e suas características
profissionais e pessoais. Segundo Marcelo (1998), as pesquisas sobre o ciclo vital dos professores
supõem a existência de diferentes etapas na vida pessoal e profissional desses profissionais, com
destaque para a pesquisa realizada por Huberman (1992), que utilizou questionários e entrevistas
com 160 professores norte-americanos do ensino secundário, focalizando questões como: o tempo é
ou não determinante na competência das pessoas? Como acontece a satisfação em relação à carreira
docente? São, portanto, questões férteis que podem contribuir para estudos preocupados com a
trajetória docente, principalmente, no sentido de dar voz aos professores, não somente para detalhar
os sentimentos envolvidos, mas principalmente para definir o contexto em que este professor está
inserido, identificando quais expectativas, frustrações, descobertas e mecanismos de sobrevivência
desenvolvidos para sua sustentação e superação das dificuldades, mantendo os profissionais na
docência.
Contreras (2002) afirma que alguns estudos sobre socialização profissional docente
questionam a interpretação de interiorizar a cultura escolar como um processo passivo, uma vez que
não se pode pressupor que a escola seja uma instituição homogênea e, portanto, não se pode
pressupor que ela influencie a todos da mesma maneira. Segundo esse autor, pensar no professor
como um intelectual crítico e acreditando na sua potencialidade e no seu poder de transformação,
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evidencia a necessidade de formação sólida e coerente que construa professores críticos, para que
tenham força para uma ação transformadora na e da escola.
Neste sentido, podemos também refletir sobre como as práticas e os aspectos, formativos e
de socialização profissional interferem na construção da identidade profissional docente. Assim, o
objetivo deste artigo é ampliar esta discussão para além das dificuldades, exploração, tateamento,
ou seja, a primeira fase de um principiante, caracterizada como a entrada na carreira e que trata
dos primeiros anos de docência incluindo mecanismos de descoberta e sobrevivência
(HUBERMAN, 1992). Trata-se, portanto, de destacar e evidenciar o sucesso, a superação, as
motivações, as práticas exitosas de professores iniciantes de química, que auxiliam a manutenção na
carreira docente.
DO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL
DOCENTE
Em relação ao conceito de socialização cabe destacar aqui que se trata de um processo
permanente no ser humano, por meio do qual os indivíduos realizam a aprendizagem das relações
sociais, assimilando valores, crenças, normas, rituais e conhecimentos de uma comunidade. Neste
sentido, Berger e Luckmann (2007) trazem grande contribuição com a “(...) análise sociológica da
realidade da vida cotidiana, ou, mais precisamente, do conhecimento que dirige a conduta na vida
diária” (p. 35). A primeira socialização, classificada pelos autores como “socialização primária” é
experimentada pelo indivíduo ainda na infância e em virtude dela, torna-se membro de uma
sociedade. Subsequente está a “socialização secundária”, ou seja, um processo que introduz o
indivíduo já socializado em novos setores do mundo. O processo de socialização nunca será total,
nem acabado, sendo assim, a socialização primária também não é para sempre, embora seja a base
para outras etapas, cada vez mais independentes das determinações biológicas e dependentes das
determinações sociais, ou seja, incorporadas pelos indivíduos por meio de sua vivência, como é o
caso da socialização secundária, que se caracteriza pela interiorização dos chamados “submundos
institucionais” e está ligada à aquisição de funções específicas com raízes na divisão do trabalho.
Sendo assim, a aprendizagem sobre aspectos da docência pode acontecer já na socialização
primária, nas experiências escolares ou nas expectativas da sociedade em relação à profissão,
também presentes na socialização secundária. Desta forma é também na condição de aluno que o
futuro professor aprende sobre a profissão docente, observando as crenças, os valores, os
comportamentos, as normas, os rituais, enfim, a cultura veiculada. Como a socialização está
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relacionada aos ambientes institucionais, no caso da docência, o papel do professor será
desempenhado em uma instituição específica, ou seja, a escola.
Claude Dubar (2005) entende as identidades como um resultado “(...) a um só tempo estável
e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos
processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições”
(p.136). A partir dessa perspectiva pode-se afirmar que os professores se definem como tais por
meio de suas relações com os chamados “outros significativos de seu campo profissional”, quais
sejam: as suas disciplinas, as instituições em que atuam por sua organização, rotinas, regras e
funcionamento, a área de conhecimento, as relações que estabelecem no ambiente de trabalho com
os outros agentes escolares, mas tais relações dependem ainda de sua história individual por sua
origem e trajetória social e cultural e por seu percurso de formação escolar. Assim, a identidade
profissional construída depende da relação entre essas duas dimensões – a biográfica e a relacional
– tal como as define Dubar.
No caso dos professores, as identidades profissionais se constroem a partir das interações
que os atores sociais desenvolvem entre si em determinados contextos; as escolas, são influenciadas
e influenciam os profissionais que lá atuam. Para a construção de uma identidade docente são
consideradas tanto as formas de controle sobre seu trabalho como modos de contestação e
resistência, com possibilidades de legitimação, envolvendo seus próprios interesses. Portanto, são
múltiplos fatores que, interagindo entre si, tendem a resultar em representações que os próprios
docentes fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo negociações pertencentes a suas
histórias de vida e suas condições reais de trabalho, além do discurso que permeia o mundo social e
cultural envolvendo os professores. Trata-se de um processo de construção de identidade marcada
pela dualidade de dois processos complexos, porém autônomos, produto das sucessivas
socializações e o cerne da sua teoria está na articulação de dois processos identitários heterogêneos,
de tal forma que cada um pode ser identificado pelo outro, ou, por outro lado, pode recusar essa
identificação e se definir de outra forma. Em ambos os casos a identificação utiliza categorias
disponíveis e socialmente legítimas.
A PESQUISA
Esta pesquisa procurou especificar a realidade de uma cidade localizada no interior do
estado de São Paulo que apresenta grande oferta de cursos de Licenciatura em Química. Sem a
intenção de esgotar o assunto, procurou-se compreender aspectos das redes pública e particular de
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ensino e quem são os professores atuantes na área de Química, principalmente no que tange aos
processos de socialização e constituição de identidade profissional docente, na relação com o
sucesso e aspectos positivos na fase inicial da carreira. Neste sentido, primeiramente foi necessário
realizar um mapeamento dos professores de Química atuantes no ensino médio, portanto, iniciou-se
uma busca pelo site da Diretoria de Ensino, no qual foi encontrada uma relação de todas as escolas,
com respectivos telefones e endereços. Assim foi possível identificar as 29 escolas, sendo 15 da
rede pública do estado de São Paulo e 14 particulares.
Para realizar o mapeamento dos professores nas escolas e traçar seu perfil inicial, foi
necessário um questionário com questões sobre a formação e atuação profissional dos docentes,
focalizando identificar possíveis sujeitos para participarem da etapa de entrevista. Os critérios
definidos foram: ser professor atuante na disciplina de Química, com experiência docente inferior a
sete anos e licenciado em Química. No total, retornaram 25 questionários preenchidos por
professores das escolas particulares e 14 das escolas públicas. Desses, 14 professores caracterizados
de acordo com os critérios participaram da etapa da entrevista (05 atuantes nas escolas públicas e 09
nas escolas particulares). São esses dados que serão discutidos a seguir, explorando a relação com
as práticas desenvolvidas no contexto inicial da carreira docente no que tange aspectos positivos,
satisfação com a profissão e elementos de manutenção na carreira, relativos ao sucesso e
mecanismos de exploração e sobrevivência.
ASPECTOS POSITIVOS E SATISFAÇÃO COM A PROFISSÃO DOCENTE
Os professores iniciantes entrevistados demonstraram que conseguem perceber aspectos que
podem proporcionar satisfações com a profissão docente. Suas respostas em relação a isso
demonstram que a maioria está satisfeita com a profissão e as razões cercam os seguintes aspectos:
gosta do trabalho que realiza; situação funcional; boas relações no ambiente de trabalho,
contribuição para a área; percebe a aprendizagem e participação dos alunos; reconhecimento dos
alunos. Alguns exemplos a seguir demonstram a percepção dos professores iniciantes entrevistados:
“De positivo é o relacionamento com os alunos. Em muitos momentos eu poderia ter
parado de dar aula, porque nosso comércio está dando muito certo, mas eu não parei
porque eu gosto dos alunos; tem dia quando eu chego na escola eles me abraçam, todo
o carinho que os alunos não tem com a família , é transferido para o professor e isso é
legal, os alunos fazem a motivação, embora tenham as exceções”. (professora 14)
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“Ver que o aluno aprende, ver que quando eu falo, ele realmente aprende, quando ele
fala ‘nossa professora aquilo que você falou realmente era daquele jeito’; eu fico
contente com isso, é o retorno dos alunos”. (professora 13)
“Alunos que vieram agradecer; reconhecimento dos alunos; é muito bom, dá ânimo
para continuar”. (professor 17)
“Foi quando eu comecei a dar aulas e colocar em prática o que eu aprendi; fazer com
prazer”. (professora 8)
“Ter influenciado alguns alunos a fazer Química; não que esse tenha sido o meu
objetivo, mas sem querer, você influencia aquele aluno e desperta a curiosidade”.
(professora 10)
“Eu acho que a gente está trabalhando, está lutando, mas a resposta não vem
imediatamente, vem com o tempo, mas eu fiquei feliz; o positivo é que quem faz uma
escola são os professores”. (professora 26)

Pelos depoimentos é possível perceber que a principal motivação dos professores está
vinculada aos alunos. Está fortemente ligada à satisfação por conseguir que os alunos aprendam,
desenvolvam capacidades, evoluam e cresçam. As demais motivações como salário, prêmios,
condições de trabalho são incentivos, porém priorizando a relação com os estudantes (MARCELO e
VAILLANT, 2009). Reforça-se a percepção da existência de um ciclo nas relações professor-aluno
e de como são fortes as influências dos modelos para o encaminhamento profissional. Alguns
docentes comentaram, a respeito de suas trajetórias escolares, a importância de seus professores
para suas decisões profissionais; agora, atuantes no magistério, percebem que também podem
influenciar seus alunos e veem isso como aspecto positivo ou reconhecimento pelo trabalho.
Neste sentido, tanto os professores atuantes em escolas públicas quanto os das particulares
demonstraram semelhanças em relação à preocupação centrada no aluno; percebe-se que o principal
objetivo do trabalho docente é o aluno, entretanto os que trabalham somente nas escolas públicas,
reforçaram que a experiência adquirida nesta fase inicial da carreira, ou seja, os processos de
interação nos diversos ambientes escolares também caracterizam aspectos positivos. Isso mostra a
percepção dos sujeitos em relação a si mesmos, suas histórias de vida, a importância das influências
externas articuladas às internas, ou seja, os processos de socialização que proporcionam a
construção de suas identidades como nos relatos a seguir:
“Eu acho que foi em relação a minha formação; eu aprendi muito: como se impor na
sala de aula, conseguir respeito e ter uma relação amigável com os alunos e
professores. Há muitos professores que dizem que isso não existe, mas existe sim.
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Então eu acho que seria bem isso aprender a lidar com o dia a dia. Você acaba vendo
coisas além da sala de aula, problemas maiores que os seus, você acaba se
relacionando com os alunos e isso faz bem para a gente”. (professora 28)
“De positivo, eu vejo a pessoa que me formei. Hoje eu sou mais paciente, eu sei
escutar, eu sei dar conselhos, tenho confiança naquilo que eu estou falando; eu adquiri
credibilidade com o que estou fazendo, comprometimento. A escola me ensinou e eu
aprendi muita coisa lá dentro, com muita gente (...). Para quem vem de outro lugar,
quando chega, vê barreiras e com o tempo elas vão sendo quebradas. Eu aprendi
bastante com esse tempo”. (professor 30)
“Eu não sei se é o início de carreira, mas eu me sinto feliz, eu saio mais feliz do que
quando eu cheguei”. (professor 7)

Pelos depoimentos acima, constatamos que os aspectos positivos destacados pelos iniciantes
cercam aspectos dos processos biográfico e relacional, uma vez que esses professores relacionam
formas de pensar e agir com aspectos anteriores à entrada na profissão, reconhecendo e legitimando
alguns saberes apreendidos durante o exercício da profissão como positivos para a construção da
sua identidade.
SUCESSO OU FRACASSO
Os professores entrevistados também foram induzidos a pensar a respeito do que leva ao
sucesso ou ao fracasso na profissão docente. Em relação ao sucesso do professor de Química, os
entrevistados não destacaram nenhum aspecto específico para essa área; eles falaram a respeito do
domínio de conteúdo, mas não especificaram qual, ou seja, na opinião dos iniciantes, os docentes
precisam dominar o conteúdo que vai ser trabalhado com os alunos, independente da área. Os
principais destaques foram: adequação ao ambiente de trabalho e relação com os pares, criatividade,
descontração, sensibilidade, sempre focalizando os alunos como principal objetivo para o sucesso
no trabalho e prazer na profissão, assim como, desejar o sucesso dos alunos, conforme demonstrado
nos exemplos abaixo:
“Eu acredito que um professor satisfeito, seria uma pessoa que adora o que faz. Esse é
o sucesso de um professor”. (professora 28)
“Depende muito do professor que você vai ser. Tem um professor que só dá o
conteúdo, tem o professor que só brinca, tem o professor que acha o meio termo. Eu
acho que esse professor que acha o meio termo, entre saber passar o conteúdo e saber
descontrair a aula é o melhor professor”. (professor 7)
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“Criatividade e jogo de cintura. Não pode ser ‘a ferro e fogo’, tem que saber
conquistar o espaço e ter conhecimento, porque os alunos percebem, cobram e
reclamam”. (professor 29)
“Eu acho que quando o professor tem sucesso rapidamente é porque ele tem
sensibilidade para sentir certas situações”. (professora 26)
“Pelo o que eu já percebi, precisa ter o conteúdo, mas também precisa ter carisma.
Não adianta ser o maior conhecedor de Química e não ter carisma, que não vai para
frente”. (professor 17)
“Retorno dos alunos; é muita emoção quando você consegue passar algo para os
alunos e vê que eles aprenderam. O sucesso do professor está diretamente ligado ao
sucesso do aluno”. (professora 27)

De maneira geral, os professores demonstram ter consciência do que é necessário para o
sucesso profissional; mesmo não concordando plenamente com essas atitudes, sabem como
precisam atuar para sobreviverem. São situações tácitas que envolvem um processo de
entendimento dos submundos e que os iniciantes incorporam rapidamente no ambiente escolar para
dar continuidade no trabalho e ser considerados professores de sucesso. De modo geral, são
questões que permeiam o ambiente escolar, em escolas públicas ou particulares, tanto envolvendo
situações que podem levar ao sucesso, quanto as que podem levar ao fracasso profissional, como as
destacadas abaixo:
“O fracasso é não ter paciência; tem que ter muita uma paciência com os alunos”.
(professora 14)
“Falta de atualização e também do conteúdo. Falta de credibilidade que é passado para
o aluno. É um problema do professor que não consegue desenvolver determinadas
habilidades com o tempo”. (professor 30)
“Não se impor como profissional e que não desenvolver o conteúdo, aquele que
‘enrola’, né!” (professor 29)
“Quando não consegue atingir o aluno de jeito nenhum. É legal a continuidade,
observar o comportamento dos alunos com o tempo.” (professora 27)
“A primeira coisa é você não gostar de ser professor, não gostar da profissão. Quando
você sente que aconteceu tudo errado naquela aula, mas você vai tentar de novo, vai
tentar melhorar é porque você gosta de dar aula. Agora se você vê que aquilo não tem
melhorado e você só está naquilo para ganhar dinheiro, ser seu sustento, eu acho que a
pessoa tem que procurar outra coisa. A gente pode procurar outras profissões. Acho
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que tenho muita coisa para aprender ainda, mas o fracasso é você não gostar da
profissão. Se tenho problemas com conceitos, vou estudar mais; estou com problema
em como trabalhar tal coisa, eu converso com os outros professores e tento acertar;
precisa tentar se adequar”. (professora 26)

Estudos (BONIFÁCIO, 1995 e GIANELLI, 1998, entre outros) têm se preocupado com a
temática da relação professor-aluno; são situações que os iniciantes na profissão docente observam
em relação à sua prática, assim como à dos colegas e também a dos professores que encontraram
durante suas trajetórias escolares, reforçando os processos de socialização vivenciados e como estes
aspectos compõe a construção das identidades profissionais dos professores.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
De modo geral, os principiantes alertam para a necessidade de descobrir, explorar e
sobreviver por meio de um tatear constante, procurando se adequar às condições de trabalho. São
situações tácitas, que os iniciantes vão observando, perguntando e aprendendo com a vivência no
ambiente escolar especialmente nas práticas vivenciadas. Neste estudo, os iniciantes declaram a
importância do reconhecimento dos alunos como objetivo principal, tanto em relação à
aprendizagem do conteúdo de Química, como em relação às questões cotidianas. Na formação dos
indivíduos, há preocupação com aspectos pessoais que se constituem valores e regras determinando
caminhos a serem seguidos por eles. E nesse sentido os docentes reconhecem a importância do
papel que exercem, pois podem tornar-se modelos (ou não) para seus alunos e isso determina
situações de fracasso ou sucesso profissional.
De certa maneira, isso se reproduz pelos processos de socialização; os depoimentos dos
sujeitos desta pesquisa evidenciaram raízes onde o exercício da profissão docente proporciona
resgates das suas origens na transmissão de elementos interiorizados. Por outro lado, os professores
também destacam as implicações das influências externas, fortalecendo alguns aspectos e
enfraquecendo outros no contexto das interações vivenciadas ao longo das suas trajetórias de vida.
Percebe-se que, de fato, os mecanismos de sobrevivência e descoberta classificados por Huberman
(1992) estão presentes nos primeiros anos da docência e cercam aspectos individuais, como o
preparo das aulas, aceitação dos alunos e ajuste de linguagem, assim como as questões coletivas e
sociais que permeiam o ambiente escolar, em constante articulação dos aspectos biográficos e dos
relacionais que vão permitindo a construção das identidades docentes.
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Neste sentido, os dados demonstram regularidades explicitadas pelos professores atuantes
em escolas públicas ou particulares em relação às questões que podem levar a motivação
profissional. Na opinião dos iniciantes, é fundamental o domínio do conteúdo que vai ser
trabalhado, porém outros fatores como criatividade, descontração, sensibilidade e paciência
focalizaram os alunos como principal objetivo para o sucesso.
De modo geral, os professores demonstram ter consciência do que é necessário para o
sucesso profissional, mesmo não concordando plenamente com algumas atitudes, embora às vezes,
sejam necessárias para sua sobrevivência; são situações tácitas que envolvem um processo de
entendimento dos “submundos” e que os iniciantes incorporam rapidamente no ambiente escolar
para dar continuidade no trabalho e ser considerados professores de sucesso. Evidenciam-se,
portanto, momentos de análise entre a identidade para si e a identidade para o outro, como
aspectos que poderão ser confrontados ou legitimados proporcionando um momento essencial da
construção de uma identidade autônoma.
No universo apresentado em relação ao trabalho do professor iniciante de Química
procurando explorar diversos caminhos, podem-se destacar algumas considerações: os iniciantes
vivenciam diversas situações, desde questões mais abrangentes (relacionadas a comportamentos,
atitudes, aspectos pessoais e sociais) até situações específicas de sala de aula, que lhes permitem
perceber o que é fundamental para sua sobrevivência e permanência com sucesso na profissão
docente.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo ampliar a compreensão sobre a formação de professores por
meio de um estudo na perspectiva do professor iniciante de Química, focalizando o processo de
socialização e construção de identidade profissional no que tange práticas exitosas que direcionam para
o sucesso e motivações para permanência na carreira. Com base em referenciais teóricos que discutem
aspectos sobre socialização e construção de identidade profissional (BERGER e LUCKMANN, 2007;
DUBAR, 2005), assim como, autores que discutem aspectos da carreira docente (MARCELO, 1998;
HUBERMAN,1992) este artigo contempla uma pesquisa empírica, de natureza qualitativa, cuja
metodologia inclui o uso de questionários para realização de estudo preliminar com vistas ao
levantamento das 29 escolas (15 públicas/estaduais e 14 particulares) de ensino médio de um município
no interior do estado de São Paulo. No mapeamento inicial, a partir do retorno de 25 questionários
preenchidos, foram identificados 14 sujeitos, professores principiantes que posteriormente foram
entrevistados por atenderem aos seguintes critérios estabelecidos: atuarem na disciplina de Química
com experiência docente inferior a sete anos e serem licenciados em Química. Os resultados obtidos
confirmaram as hipóteses e permitem afirmar que os processos de socialização envolvem aspectos
individuais e coletivos, estáveis e provisórios e resultam nas identidades dos iniciantes de Química que
são marcadas pela dualidade dos processos relacional e biográfico em face da cultura escolar, considerando
também os aspectos positivos na fase inicial da carreira. São pistas dos processos de socialização
vivenciados no contexto da prática docente e situações que desempenham papel fundamental para a
manutenção na profissão.
Palavras-chave: sucesso; carreira docente; identidade profissional; professores iniciantes; Química.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O artigo oferece uma narrativa da experiência de autoformação de formadores que
construíram seus saberes nas práticas formativas na Divisão de Desenvolvimento Profissional do
Magistério – DDPM, na Secretaria Municipal de Educação de Manaus com formadores de
professores em estágio probatório. Temos a intenção de compartilhar processos de autoformação
vivido pelo formador de formadores que se constituíram como profissionais, pessoas mais
humanizadas por meio dos saberes da experiência vivenciado na prática cotidiana.
Neste sentido trazemos os passos de uma caminhada formativa a partir da narrativa (auto)
Biografia, em um resgate da memória, dos registros, da observação do fazer para compartilhar
processos de autoformação de formador de formador.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na Educação, a narrativa possui amplo espaço por possibilitar que os sujeitos apresentem
suas histórias de vida pela rememoração de suas experiências, com riqueza de detalhes e
sistematizá-las enquanto narrativa (auto)biográfica. O ato de contar nosso processo formativo nos
evidencia o quanto fomos influenciados por diferentes elementos nessa caminhada como: a
linguagem expressa no olhar do outro, os diferentes olhares sobre o nosso fazer as escolhas que
fizemos, a autorreflexão foi nos construindo e formando. Nesse sentido, esta é uma possibilidade de
poder compartilhar nossa trajetória enquanto formadores na Divisão de Desenvolvimento
Profissional do Magistério, na Secretaria de Educação de Manaus.
A formação do professor vem sendo repensada, ampliando o olhar para o sujeito em
formação. Numa abordagem existencial de formação que foca no processo de aprendizagem e de
conhecimento centrado no sujeito de formação, nas suas histórias, singularidades, subjetividades,
vivências construídas ao longo da vida e no próprio processo formativo e de auto formação
(JOSSO, 2004). Nessa perspectiva, a formação se aproxima das reais necessidades dos mesmos
com possibilidades de a formação ganhar mais sentido e significado.
Os saberes construídos ao longo da vida são adquiridos pela experiencia no processo
formativo de formador de formador somos sujeitos e objetos, como espelho que reflete sua própria
imagem, pois ao rememorarmos e registrarmos nossas próprias experiências nos colocamos frente a
possibilidade de ir e vir, em um processo dialético para “reconstruir o conhecimento profissional a
partir de uma reflexão prática e deliberada” (NOVOA, 2002, p.27), para tanto é preciso “saber
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analisar e [...]analisar-se”, para além disso é preciso, “sua mobilização numa determinada ação
educativa”, para tanto é preciso saber fazer uma “análise interpretativa dos fatos no contexto de sua
ocorrência e na ecologia de suas relações” (NÓVOA, 2002, p. 41).
Nesses tempos em que muitos são os meios de aquisição da informação, a busca por
resultados é intensa o que faz que a cada dia se exige que se trabalhe mais rápido, que se pense mais
rápido, que se aponte resultados de formação a partir de prazos, todo esse entendimento acabamos
acreditando que temos grandes experiências, no entanto Larrosa (2018, p. 30-32) nos diz que o
saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana... é o que se adquire no
modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece.
A formação a partir das conexões que fazemos com nossas experiências anteriores nos
possibilita um processo de auto formação, isso porque as narrativas oportunizam a transformação
das identidades e subjetividades por valorizarem nossas experiências, vivências construídas ao
longo da vida, quer seja na perspectiva profissional, pessoal, numa expectativa de envolver
dimensões auto formativas no pensamento e na ação do sujeito em formação (SOUSA, 2006). Essa
compreensão aponta outra possibilidade de formação que vai além da racionalidade técnica e coloca
o sujeito como protagonista da sua formação. O movimento de ação-reflexão-ação que perpassa o
nosso fazer ajuda-nos a perceber nossas singularidades, fragilidades e também potencialidades que
emergem desse exercício de tomada de consciência pelo sujeito que se forma ao formar.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As experiências de formação do formador nos mostram aspectos fundamentais para nossa
autoformação, nossas ações a serem desenvolvidas exige que olhemos a intencionalidade e o que
aprendemos e como ocorre essa aprendizagem. Atentar para o que acontece conosco nos capacita a
fazer escolhas mais significativas para nossas ações de formação e autoformação. Nesse movimento
tornamo-nos sujeitos da experiência que Larrosa (2018, p. 25) o define não por sua atividade, mas
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura.
Nesse entendimento ser o sujeito da experiência é preciso não ser apenas o lugar onde se dá
os acontecimentos, mas é preciso estar “ex-posto” e disposto a tornar-se esse sujeito que no
processo de formação, também se forma. Nesse sentido nosso percurso se pauta na pesquisa
Narrativa, (Auto)Biográfica, que se utilizam das Histórias de vida, na busca de compreender como
se dão os processos de formação, conhecimento e aprendizagem.
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Neste sentido, nosso processo de formação e auto formação caminhou mediante alguns
movimentos de: Preparação acontece a partir do levantamento dos dados do campo; Planejamento,
é realizado por toda a equipe responsável pela formação, definindo foco formativo a partir dos
dados analisados; Vivência, é o momento em que dramatizamos toda a formação e aproveitamos
para olharmos o nosso fazer identificando abordagens que colaboram ou não com nossa
aprendizagem. Execução, é o momento em que juntos somos protagonistas na formação. Reflexão
sobre a experiência, este momento se constitui em espaço para o nosso desenvolvimento, mediante
análise das nossas ações e dos participantes. Todas as ações acontecem movidas por uma grande
paixão, com um desejo enorme de aprender, e sem medo de ser vulnerável.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A Preparação para a formação inicia com a análise dos cenários do campo sistematizados
em dados de encontros formativos individuais, relatórios de estudos em EAD, relatos de sessões
com os professores, relatórios de formação em grupo e Autoavaliação.
A experiência de viver esse momento nos possibilita olhar nossa prática, compreender a
partir dos saberes do outro, olhar sem julgar, sentir, ter calma para entender, olhar devagar, embora
tivéssemos prazos, mas entendemos que viver uma experiência, Larossa (2018, p.25) requer parar
para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar... suspender a opinião,
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação.... É com esse
envolvimento, voltando-se sobre nós mesmas que iniciamos nossa autoformação, para Freire (1996,
p. 39) “(...) se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão da prática,
a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica”. Esse é um processo difícil e
que muitas vezes só o olhar do outro é capaz de ajudar a nos vermos.
A partir da análise dos dados, iniciamos o Planejamento esse é outro espaço de
autoformação por garantir a diversidade de olhares, provocações, questionamentos que nos permite
pensar as reais intenções das nossas ações e ao mesmo tempo ir dando sentido ao nosso fazer, que
não se resume ao trabalho, mas extrapola para outros espaços de nossa vida.
Os saberes da experiência adquiridos com essas idas e vindas oportunizados pelos
questionamentos e provocações intraequipe é primordial nessa abordagem existencial de formação
que foca no processo de aprendizagem e de conhecimento tendo como foco a figura do sujeito de
formação com suas histórias, singularidades, subjetividades, vivências construídas ao longo da vida
e no processo formativo e de autoformação (JOSSO, 2004).
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Esses saberes da experiência são possíveis porque nos permitimos ser questionadas e de fato
entender que a intenção do outro é de contribuir com nosso próprio desenvolvimento para tanto nos
deliberamos, expondo as nossas angustias, fragilidades, vulnerabilidade, pois para Larrosa (2018, p.
26) do ponto de vista da experiência o importante... é nossa maneira de nos “ex-pormos”, com tudo
o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou
se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”.
Se “ex-por” não é tarefa fácil é conseguir sair da zona de conforto, é despir-se da condição
de especialista e se lançar ainda que nos custe a um profundo incômodo pela condição vulnerável
que nos colocamos, deliberar-nos é condição para aprendizagem. Deliberar-se é assumir
conscientemente a necessidade de empreender recursos individuais e coletivos, internos e externos
para alcançarmos objetivos claramente definidos (PLACCO e SOUZA, 2006, p.19).
O espaço da Vivência nos oferece individualmente experimentar a facilitação na formação.
Aqui, apontamos hipóteses apoiadas em comportamentos, falas que poderiam vir durante a
formação, para sentirmos qual abordagem podemos ter que configure ganhos na formação. Era o
momento em que olhávamos para o nosso comportamento, identificávamos abordagens que
atendessem e contribuíssem com a aprendizagem de todos “só podemos olhar o outro e sua história
se tivermos conosco uma abertura de aprendiz que se observa (se estuda) em sua própria história”
(FREIRE, 2014, p.46). Entre idas e vindas, fazemos e refazemos uma ação mediante os diferentes
olhares, percepções, que buscam entendimento, clareza nas propostas.
A vivência é oportunidade para revisitarmos o planejamento, repensarmos nossas escolhas, e
nossas habilidades necessárias no processo de facilitação, deixando-o mais próximo das intenções,
dos objetivos, tal movimento oportuniza nossa autoformação ocorrida“ primordialmente no grupo,
no confronto e aprofundamento de ideias, pela escolha individual do evento a ser conhecido”
(PLACCO e SOUZA, 2006, p.24), o grupo amparado nas nossas experiências nos permite trafegar
entre o individual e o coletivo.
A Execução do planejado é oportunidade de desenvolvermos nossas capacidades para o que
foi planejado ou ao inesperado, para isso ficamos atentas às modificações necessárias que surgem
no decorrer da formação. A flexibilidade na execução do planejamento é um aprendizado que se
adquire pela escuta, pela atenção ao grupo, pela leitura do contexto e pela capacidade de aceitar que
não estamos prontos e que é nessa prática atenciosa que vamos construindo nossos saberes.
O protagonismo na formação nos desafia partir dos saberes já construídos em nós e no outro
para isso a flexibilização na execução é necessária, pois “a tarefa é instrumento para a elaboração
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

472

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

do conhecimento, construção da ação e da mudança” (FREIRE, 2014, p.159) É no fazer que o
grupo construímos nossa identidade e nos descobrimos diferentes uns dos outros, que somos parte e
representante do grupo e é nesse todo que cada um expressa suas conquistas e limitações.
Nesse contexto, reconhecemos e potencializamos saberes, nos deliberando, saindo da zona
de conforto e nos desafiando a experimentar, e mediante a observação, nos autoformar a partir da
nossa prática e com a do outro.
REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA
Nesse espaço analisamos nossas ações partindo de duas questões disparadoras: O que eu
aprendi, O que preciso desenvolver, aqui tivemos a oportunidade de ofertar nossas aprendizagens,
pontos de estranhamento para nós e para o outro sem julgamento, com delicadeza, pois esse era um
momento também de afeto, de fortalecimento profissional e pessoal.
Este é um momento de crescimento substancial, por oferecer possibilidades de rememorar
nossas ações, rever os registro, e nos “ex-pormos” deixando fluir nossos conflitos, sentimentos,
medos, vergonha, assim vamos construindo aprendizagens de modo individual e coletivo, Josso
(2010) acena que ao narramos nossas histórias temos a possibilidade de fazer e refazer o nosso ser,
que é resgatando nossa memória que percebemos que o modo como construímos nossa vida é
artesanal, com possibilidades de todos os dias irmos nos modelando, como o oleiro que molda o
barro e atenciosamente construímos as peças que queremos, que nos fazem sentido.
Desse modo “aprender, de um lado, supõe aceitar que não se sabe tudo, ou que se sabe de
modo incompleto, ou impreciso ou mesmo errado, o que é doloroso; de outro relaciona-se ao prazer
de descobrir, de criar, de inventar e encontrar respostas para o que se está procurando para a
conquista de novos saberes, ideias e valores” (PLACCO e SOUZA, 2006 p.5).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa experiência de Formador de formador na perspectiva de formar e se autoformar vimos
que muitos foram os movimentos que nos constituíram, os questionamentos; os conflitos de ideias;
o ir e vir nas nossas ações, ora acertando, ora errando na perspectiva de processo de aprendizagem;
na nossa troca de experiências; no pedido de socorro, precisávamos ser vistos por outra lente; nos
momentos em que tivemos que rememorar ações, expressões, falas, vivências; no ato de registrar;
no exercício de revermos o nosso fazer; nas vezes em que era preciso experimentar, testar para
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aprendermos no entendimento do nosso próprio modo de aprender, essas andanças nos mostraram
como fomos produzindo a nossa caminhada, entendendo Larrosa (2018, p. 28) que a experiência é a
capacidade de formação ou transformação e para tanto somente o sujeito da experiência está aberto
a sua própria transformação. Para tanto ser sujeito da experiência nos sinaliza que precisamos
desaprender para que o que faz a experiência se apodere de nós.
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Resumo
Na Educação, a narrativa possui amplo espaço por possibilitar que os sujeitos apresentem suas histórias
de vida pela rememoração de suas experiências, com riqueza de detalhes e sistematizá-las enquanto
narrativa (auto) Biográfica. Assim, este artigo discute a experiência de autoformação de formadores que
construíram seus saberes nas práticas formativas com formadores de professores em estágio probatório
na Divisão de Desenvolvimento dos Profissionais do Magistério – DDPM, na Secretaria Municipal de
Educação de Manaus. Nosso objetivo é compartilhar as vivências de formador de formador em seus
processos de autoformação. Neste sentido abordamos os passos da caminhada formativa, a partir da
narrativa (auto) Biográfica em um resgate da memória, dos registros, da observação da prática cotidiana.
Compartilhamos nossa vivência enquanto formadoras de formadores de professores em estágio
probatório entendendo que esse relato poderá contribuir, ampliar o olhar para outros processos de
autoformação do formador de formador. Nesse sentido, concluímos que nossa experiência de
Formador de formador na perspectiva de formar e se autoformar partem dos movimentos que nos
constituíram, os questionamentos; os conflitos de ideias; o ir e vir nas nossas ações, ora acertando, ora
errando na perspectiva de processo de aprendizagem; na nossa troca de experiências; no pedido de
socorro, precisávamos ser vistos por outra lente; nos momentos em que tivemos que rememorar ações,
expressões, falas, vivências; no ato de registrar; no exercício de revermos o nosso fazer; nas vezes em
que era preciso experimentar, testar para aprendermos no entendimento do nosso próprio modo de
aprender, necessitando desaprender para que a experiência se internalize entre nós.
Palavras-chaves: Formador. Autoformação. Saberes da experiência.
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Resumo
O objeto de estudo deste painel são as potencialidades da pesquisa colaborativa para a (trans)formação
profissional de professores do Ensino Fundamental e do Ensino Superior. Apresenta resultados de
pesquisas realizadas em nível de doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal do Piauí e da Universidade Federal de São Carlos cujos protagonistas foram
professores do Ensino Fundamental e do Ensino Superior. O objetivo geral deste painel é
compreender as potencialidades da pesquisa colaborativa para a (trans)formação profissional dos
professores do Ensino Fundamental e do Ensino Superior, mediada pela reflexividade crítica no
exercício da prática pedagógica docente. O primeiro artigo apresenta as narrativas de professores
iniciantes acerca da relação entre a reflexão crítica e o ser professor universitário no curso de LetrasInglês, analisadas à luz dos princípios teórico-metodológicos de Chené (1988), Josso (2004, 2010),
Dominicé (2008, 2010a, 2010b), entre outros. O segundo explicita episódios de sessões reflexivas
realizadas com professores de uma faculdade privada da cidade de Parnaíba-PI, fundamentado nos
estudos de Coelho (2012), Garcez et al (20110) Ibiapina (2008) entre outros. A Videogravação e a
Observação colaborativa foram os procedimentos utilizados para produção dos dados a fim de
propiciar a criação de espaços de reflexão crítica da prática pedagógica em contexto de colaboração. O
terceiro artigo discute os dados da pesquisa colaborativa realizada com um professor de Matemática do
Ensino Fundamental. Utiliza os princípios do Materialismo Histórico Dialético, fundamentada em
Afanasiev (1968), Vigotski (1989, 2001), Ibiapina e Ferreira (2007) Vásquez (2007), Freire (2005), entre
outros. Como procedimento metodológico, o estudo utiliza a observação colaborativa e ações
reflexivas propostas por Liberali (2010). Os resultados obtidos com as investigações revelaram que
participar das pesquisas colaborativas se configurou como uma oportunidade única para que os
interlocutores pudessem (re)significar suas práticas pedagógicas mediadas pela reflexividade crítica,
indicando assim seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação docente; Reflexividade crítica; (Trans)formação profissional; Pesquisa
colaborativa; Ensino Fundamental; Ensino Superior.
DA REFLEXÃO CRÍTICA À FORMAÇÃO PROFISSIONAL: AS NARRATIVAS DE SI DE
PROFESSORES INICIANTES DO CURSO DE LETRAS-INGLÊS DA UESPI
Renata Cristina da Cunha – IFPI

NOTAS INICIAIS
Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no curso de Doutorado em Educação.
Especificamente, o objeto de estudo deste artigo, parte do painel submetido ao XIX Endipe, é o
papel (trans)formador da produção de narrativas autobiográficas para a formação e o
desenvolvimento profissional de professores em início de carreira, motivada pela seguinte questãonorteadora: Qual a relação entre a produção das narrativas autobiográficas de professores iniciantes
do curso de Letras-Inglês e a reflexividade crítica promovida pela pesquisa colaborativa para sua
formação e desenvolvimento profissional docente?
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Para responder a questão-norteadora, o objetivo deste estudo é analisar a relação entre a
produção das narrativas de si de professores iniciantes do curso de Letras-Inglês e a reflexividade
crítica promovida em contexto colaborativo para sua formação e desenvolvimento profissional
docente profissional.
Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa autobiográfica de cunho
colaborativo- narrativo com três professores do curso de Licenciatura em Letras-Inglês, em início
de carreira no Ensino Superior, ou seja, com até três anos de experiência profissional
(HUBERMAN, 1992) na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Parnaíba, aos quais
foram atribuídos os seguintes pseudônimos: Coelho Branco, Rainha Vermelha e Rainha Branca, em
virtude da proposta da tese sobre Alice no País do Ensino Superior.
NARRATIVAS DE SI: ENCONTROS INTERATIVOS, MEMORIAIS DE FORMAÇÃO E AS
CARTAS
Na perspectiva biográfico-narrativa, escrever sobre si também se configura como um espaço
de aprendizagem e desenvolvimento profissional docente. De acordo com Souza (2006), produzir
narrativas escritas demanda do professor a capacidade de manusear sua língua materna para
escolher e ordenar as palavras de modo que essas possam expressar da forma mais adequada e
aproximada seus modos de pensar, sentir e agir.
Nas palavras escritas, os professores podem, portanto, vislumbrar o reflexo das experiências
vivenciadas ao longo de sua trajetória formativa, pois para registrar por escritos essas experiências
formadoras eles precisam, além de encontrar as palavras certas, refletir sobre sua trajetória de vida,
repleta de alegrias, certezas e possibilidades, mas também de tristezas, incertezas e limitações. Com
essa intenção, os colaboradores foram convidados a escrever, além de cartas narrativas, seus
memoriais de formação.
Sobre as aprendizagens adquiridas e os sentimentos vivenciados ao produzir esses
instrumentos, o Coelho Branco escreveu e falou:
Chego ao final da escrita destas memórias com uma sensação muito grande de
felicidade. Depois de relembrar tantos fatos que estão guardados na memória, foi
possível perceber minha evolução e felizmente, de forma positiva. O processo de
escrita destas memórias serviu para reviver muitas experiências do passado e
refletir na forma como foram conduzidas e me fizeram pensar na minha atuação,
levantando hipóteses que me fizeram indagar se que poderia ter feito diferente ou
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deixado de fazer. [...] Confesso que algumas histórias ficaram de fora, procurei
selecionar as mais marcantes para colocá-las aqui para vocês. Espero que estas
lembranças possam ajudar ou até mesmo inspirar a quem possa interessar,
principalmente jovens professores em início de carreira, que como eu, almejam
uma educação melhor e mais igualitária para nosso país. (Memorial do Coelho
Branco) [...] Depois de ler o memorial, Elaine relatou que esta atividade a ajudou
muito a pensar no que já foi, no que é e no que ela quer ser. O memorial ajuda a
eternizar o passado e segundo ela foi maravilhoso escrever. Eu compartilho deste
sentimento com ela e posso afirmar que é muito bom mesmo. Passei alguns meses
para escrever o meu. Fiz devagarzinho, selecionando o que poderia ser
interessante de ser falado e agora chegou o momento de compartilhar com vocês.
Vamos lá então. Espero que tenham gostado de ler sobre minha história e estou
pronto para ouvir suas impressões. (Quinta carta do Coelho Branco) Logo no inicio
Renata chamou atenção para uma parte do que foi lido: “...e até mesmo enxergar em
minhas vivencias coisas que não havia visto no momento em que vivenciei a
situação” (SOARES, 1991). Esta colocação reflete bem todo o processo da escrita
de nossos memoriais, que nos permite voltar ao passado e até mesmo entender o
porquê de algumas consequências de decisões tomadas e esta reflexão nos ajuda
hoje, quando estamos mais maduros, mas ainda nos deparamos com decisões a
serem tomadas e consequências a serem enfrentadas. (Oitava carta do Coelho
Branco) Agora em relação à carta, o pensamento principal que eu tive foi um
entusiasmo em colocar todas essas experiências no papel porque iam ficar
perdidas no ar, pois a memória da gente não é tão poderosa. (Fala do Coelho
Branco no primeiro encontro).

O fragmento acima confirma que narrar transcende informar, implica, acima de tudo, em
compreender quem somos e como nos tornamos o que somos no presente. A produção dessas
narrativas escritas possibilitou ao colaborador empreender uma viagem no tempo cujo ponto de
partida foram as seguintes questões: Que professor eu fui/era? Que professor eu sou? Que professor
eu serei? As escritas de si, portanto, auxiliaram o colaborador a ampliar sua capacidade de pensar,
avaliar e analisar o que não apenas o que fez e faz, mas também fazer projeções para o futuro,
remetendo-o, na perspectiva de Souza (2004, p. 75) a uma dimensão de "auto escuta de si mesmo,
como se estivesse contando para si próprio suas experiências e aprendizagens que construiu ao
longo da vida, através do conhecimento de si".
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A reflexividade biográfica emergiu como um dispositivo indispensável para o processo, sem
o qual o Coelho Branco não teria sido bem-sucedido em sua viagem. Zeichner (1993) enfatiza que
refletir sobre a própria prática não é um processo espontâneo do professor. Deve ser, além de uma
ação intencional, potencializada também por um (ou mais de um) dispositivo(s) externo(s), como no
caso da pesquisa: a produção de narrativas autobiográficas.
As narrativas indicaram também que o Coelho Branco tinha consciência das implicações da
exposição de suas histórias e memórias escritas, e que, em virtude disso, optou deliberadamente por
expô-las de forma cautelosa e planejada, revelando um sentimento de prudência. Lima (2006, p.
128) esclarece que "[...] a prudência está orientada pelo medo de errar, pela vontade e
responsabilidade por acertar”. Os depoimentos do colaborador revelaram, portanto, a tênue relação
entre prudência e memória, pois ser prudente no campo autobiográfico implica na seleção e até
mesmo censura de das histórias a serem compartilhadas. Revisitar o passado, portanto, ofereceu
subsídios, por meio de experiências prévias, para encaminhar comportamentos e condutas do
colaborador no futuro.
A exemplo da Rainha Branca, o Coelho Branco demonstrou grande interesse e alegria em
socializar seus escritos não apenas com o grupo, mas com outros professores, interessados em
conhecer suas histórias e memórias e também dispostos a aprender com elas. Com essa intenção, o
colaborador demonstrou não apenas valorizar, mas também querer dar maior visibilidade à sua
produção intelectual, atitude bastante louvável e admirável que deve ser seguida por todos os
profissionais da educação vez que, “infelizmente, ao longo da história, o magistério foi tão
desqualificado que, [...] a grande maioria dos educadores considera que suas experiências não têm
importância suficiente para serem documentadas e se tornarem públicas” (PRADO; FERREIRA;
FERNANDES, 2011, p. 146).
No excerto retirado da oitava carta, o Coelho Branco utilizou a seguinte citação de Soares
(1991, p. 72) “[...] e até mesmo enxergar em minhas vivências, coisas que não havia visto no
momento em que vivenciei a situação”, trazendo para dentro de sua narrativa uma voz de
autoridade. É possível inferir que o colaborador tenha recorrido a essa voz externa tanto para
legitimar e validar as reflexões que apresentou na sequência quanto para isentar-se qualquer
responsabilidade sobre o que escreveu.
No trecho final da narrativa, o Coelho Branco reportou-se especificamente à escrita das
cartas narrativas, gênero autobiográfico utilizado com a intenção de, durante a escrita, provocar nos
colaboradores momentos de retrospecção e reflexão sobre as recordações-referências que marcaram
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sua trajetória formativa, não apenas no que tange à escrita do memorial e das cartas, mas de todo
processo vivenciado no grupo de pesquisa (CHENÉ, 1988; JOSSO, 2004, 2010; DOMINICÉ,
2008). É possível inferir, portanto, que escrever as cartas, registrando suas recordações e reflexões
por escrito, possibilitou-lhe não apenas revisitar suas histórias e memórias, mas também
compreender por que foram internalizadas a sua forma de pensar, sentir e agir.
Sobre as possibilidades formativas das narrativas escritas, a Rainha Vermelha escreveu:
E como é possível aprender com as experiências dos outros, é através deste memorial,
dividindo momentos com meus colegas que viso me tornar alguém melhor e até
mesmo enxergar em minhas vivências coisas que não havia visto no momento em que
vivenciei a situação. [...] Escrever estas memórias me fizeram refletir muito sobre
meus saberes docentes e do quanto eu ainda tenho que melhorar. Sei que este
memorial ainda não está encerrado, pois todas as vezes que eu o olho incluo algo
novo, mas ao final dele tenho a completa certeza de que estou na profissão certa e de
que nem uma outra me faria um ser humano tão feliz quanto eu sou. (Memorial da
Rainha Vermelha) Voltando ao memorial da Rainha Branca me identifiquei com ele
por diversas vezes, temos muita coisa parecida. A leitura dele me fez lembrar coisas
minhas para colocar no memorial sem fim, como eu chamo o meu! [...] Essa minha
carta é bem mais curta porque tudo que tinha na cabeça escrevi no memorial! Eu
preciso dizer que exercício maravilhoso foi escrever este memorial, me fez refletir e
pensar, além de que revendo o que aconteceu pude enxergar pontos que antes não
tinha visto. (Quarta carta da Rainha Vermelha)

A exemplo do Coelho Branco, a narrativa da Rainha Vermelha destacou a possibilidade de
compartilhar experiências e de aprender com os demais como interface importante das escritas de si
para si, corroborando as palavras de Souza (2004, p. 412), pois “o ato de lembrar/narrar possibilita
ao ator reconstruir experiências, refletir sobre dispositivos formativos e criar espaço para um a
compreensão da sua própria prática”. As narrativas da colaboradora revelaram, portanto, não apenas
os conhecimentos construídos ao longo de sua vida e do exercício da docência, mas também suas
próprias reflexões e percepções sobre o percurso, fundamentais para sua (auto)formação pessoal e
profissional.
A consciência de sua incompletude também emergiu dos escritos da colaboradora,
coadunando-se com a visão freireana de que “onde há vida, há inacabamento. Mas só entre homens
e mulheres o inacabamento se tornou consciente” (FREIRE, 1996, p.55). É perceptível que a
Rainha Vermelha reconhecia-se como inconclusa, em constante processo de formação, “fazendo-se
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e refazendo-se no processo de fazer a história, como sujeito” (FREIRE, 1996, p. 91), a partir das
experiências vivenciadas nos mais diversos contextos formativos, como, por exemplo, em casa, na
escola, no trabalho, entre outros.
É possível inferir que sentimento de inconclusão tenha sido ocasionado, ou quem sabe até
mesmo acentuado, por sua visível insatisfação consigo mesma, demonstrada por sua necessidade de
sempre buscar a perfeição, alinhando-se a Freire (1996, p. 135), vez que “[...] é possível saber
melhor o que já sabe, e reconhecer o que ainda é necessário aprender”. As narrativas indicaram,
portanto, que Rainha Vermelha, ao mesmo tempo em que tem consciência que é possuidora de
diferentes saberes e conhecimentos, reconhece suas limitações, pois sabe que ainda há muito a ser
aprendido.
As narrativas da interlocutora confirmaram que escrever as memórias em contexto
investigativo configura-se como uma possibilidade formativa, posto que oportunizou aos
professores “[...] evidenciar emoções, experiências ou pequenos fatos marcantes, dos quais antes
não nos tínhamos apercebido” (FREITAS; GALVÃO, 2007, p. 220). Não apenas o processo de
rememoração das recordações-referência para a escrita do memorial e das cartas, mas também o
compartilhamento desses escritos em grupo possibilitou-lhe reconstruir, de forma crítico-reflexiva e
com os olhos do presente, sua trajetória formativa pessoal e profissional, transformando-os em
poderosos dispositivos de formação docente.
A exemplo do Coelho Branco, a socialização dos memoriais e das cartas como espaços e
momentos para a socialização não apenas de conquistas e alegrias, mas também de pensamentos,
dúvidas e sentimentos também emergiu dos fragmentos da Rainha Vermelha. É perceptível uma
aproximação dessas reflexões da colaboradora com os escritos acerca do compartilhamento de
configurar-se com dispositivo privilegiado para a construção de si mesmo a partir das relações com
os outros, pois nas palavras de Nóvoa (1992, p. 9) “formar é sempre formar-se”. A autoformação
materializa-se, portanto, na interação com os outros, conforme salientou a colaboradora.
Acerca do processo de produção dos memoriais e das cartas, a Rainha Branca relatou:
Finalmente, fiquei feliz em dividir com vocês, um pouco da minha história. Pensei e
pensei inúmeras vezes para tentar não deixar passar as melhores e mais significativas
lembranças de minha vida. Espero que este memorial sirva para todos como modelo a
ser seguido, ou uma fonte de inspiração, afinal, para quem não tem experiência, ler e
observar são fatores imprescindíveis para começar uma carreira. (Memorial da Rainha
Branca) Depois da minha leitura, vi que precisava corrigir algumas coisas e
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acrescentar muitas outras, que acabaram passando despercebidas e que me lembrei
posteriormente. Tenho certeza que quando eu ler os memoriais do Coelho Branco e da
Rainha Vermelha irei ainda lembrar de muitas outras coisas. Isto é o que mais me
deixou feliz, pois acredito que ao longo da minha vida não iria me recordar de tantas
coisas boas e de outras nem tanto. (Quinta carta da Rainha Branca) Hoje escrevo de
forma bem diferente das anteriores, porque tive um problema com meu computador e
não tive tempo de para mandar formatá-lo, porém, relembrei das inúmeras cartas que
escrevia a mão, antes da explosão e acesso aos computadores e confesso que bateu
saudades de alguns amigos que eu me comunicava com cartas com essa, bons tempos
aqueles! (Sexta carta da Rainha Branca) Eu comecei a escrever de forma tão natural e
a preocupação era escrever para colaborar com o seu trabalho, ai foi tão gostoso assim
escrever que eu acabei depois pensando nos meus alunos pensei muito na questão do
Coelho Branco e da Rainha Vermelha, foi assim uma mixagem de tudo acabou
juntando preocupação com o seu trabalho não foi difícil foi prazeroso, foi rápido, a
gente acaba pensando muitas coisas. (Fala da Rainha Branca no segundo encontro).
Acho que a gente tem essa questão da troca de experiências e também essa questão do
melhorar, eu acho que aqui nós vamos melhorando e com a ansiedade a gente vai
querendo acrescentar coisas, até porque quando você vive alguma coisa você sempre
quer acrescentar, por exemplo se eu ler o memorial de novo eu vou querer acrescentar
coisas novas, através daquilo que a gente já escreveu a gente vai lembrando de
pequenas coisas e vai tentando melhorar. (Fala da Rainha Branca no oitavo encontro).

Antes de se dedicar ao processo de escrita, é preciso que o professor-autor seja estimulado a
enveredar-se pelos meandros de suas recordações e lembranças para depois, deliberadamente narrar
suas histórias e memórias. Para a Rainha Branca, a mola propulsora para a escrita de seu memorial
foi a alegria e o contentamento em poder socializá-lo com os membros do grupo e o desejo latente
de compartilhá-lo com outros professores iniciantes na carreira universitária, corroborando as ideias
defendidas por Goodson (1992) sobre a relevância da voz do professor ser ouvida, especialmente
quando falam do seu trabalho, de que modo que o narrador assuma o protagonismo de suas
memórias e histórias.
As reflexões iniciais acerca das escritas de si da colaboradora alinham-se as ideias de Souza
(2008) quando ressalta que escrever sobre si não é nem uma atividade mecânica nem técnica; é,
além de uma forma de conhecimento de si, um meio de transformação de si, potencializado pela
valorização da subjetividade e das experiências formadoras. É possível inferir, portanto, que as

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

482

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

escritas de si para si mesma oportunizaram à Rainha Branca escutar a si própria para refletir sobre
as suas recordações-referências antes/durante/depois de registrá-las em seu memorial.
Na sequência de sua narrativa, a colaboradora evidenciou outra interface basilar das escritas
de si: a assunção de papéis duplos e simultâneos, narradora e leitora. Antes de compartilhar seus
escritos com o grupo, ela foi a primeira leitora de suas memórias, “[...] assum[indo] o papel de
analista do já escrito [permitindo-se], por assim dizer, o controle de qualidade, do ponto de vista do
conteúdo da forma. Aquele que escreve tem de ser, quase ao mesmo tempo, autor, leitor e revisor”
(PRADO; SOLIGO, 2007, p. 34). Tornar-se autora e escritora de suas histórias e memórias
demandou uma releitura cuidadosa do mundo, exigindo da Rainha Branca um compromisso com
seu próprio texto, refinado não apenas durante sua escrita, mas, sobretudo durante sua leitura
seletiva.
Na sequência da narrativa, a colaboradora ateve-se a um momento específico do processo
formativo-investigativo em que, por razões técnicas, precisou escrever uma de suas cartas de forma
tradicional, ou seja, manuscrita. O depoimento revelou seu saudosismo do tempo em que a
comunicação não era tão fortemente mediada pela tecnologia eletrônica como hoje em dia,
corroborando os estudos de Galvão e Gotlib (2000) acerca do desuso ou quase extinção desse
gênero textual.
Muito embora as cartas sejam sempre redigidas para um destinatário, contribuem para a
formação do remetente porque, a exemplo dos memoriais, escrever demanda do autor não apenas o
registro escrito, mas também ler e pensar sobre o que foi escrito. A escrita de si demanda, assim, a
reflexão do próprio autor, o pensar sobre si mesmo, revelando-se como uma estratégia
autoformativa, conforme destacado pela colaboradora.
Alinhando-se à perspectiva de Souto Maior (2001), Cunha (2002), Silva (2002), entre
outros, o depoimento da Rainha Branca confirmou que escrever cartas possibilitou uma maior
aproximação com sua própria história e com as histórias dos demais membros do grupo, pois
fomentou o intercâmbio de informação e aproximou autora e leitores ao compartilharem suas
histórias e memórias, abrindo espaço para a imaginação, empatia, cumplicidade, alteridade e
solidariedade.
Escritas de si, escritos autobiográficos, escrita autorreferencial, narrativas autobiográficas
escritas; enfim são múltiplas as expressões que congregam o gênero de escrita em que o professorautor escreve sobre si mesmo a fim de potencializar seu desenvolvimento pessoal e profissional, vez
que, por meio da escrita, “o sujeito pode refletir e construir conhecimento explícito e a consciência
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metacognitiva, pela possibilidade de verificação do discurso escrito enquanto produto de
pensamento, de objetivação da experiência pessoal” (OLIVEIRA, 2000, p.154). Nessa perspectiva,
escrever sobre si para si mesmo fomenta o autoconhecimento, potencializando assim o caminhar
para si.
NOTAS FINAIS PARA REFLEXÃO
Ao olharem para si e também para o outro quando escreveram suas histórias e memórias
estimulou os colaboradores a refletirem não apenas sobre sua trajetória formativa, mas também a
(re)conhecerem os momentos-charneira que os encaminharam para novas direções, especialmente
na universidade como acadêmicos e depois como professores iniciantes, evidenciando assim o
potencial formativo das narrativas autobiográficas escritas.
A socialização dos memoriais de formação e das cartas narrativas nas conversas interativas
promoveu identificação entre os colaboradores, pois muitas das memórias narradas por cada um
deles se aproximavam de situações vivenciadas pelos demais configurando-se assim como potentes
“gatilhos de memória” que, entre outros, (re)encaminharam tanto os escritos que já haviam sido
produzidos até aquela ocasião quanto os que seriam produzidos a posteriore.
As narrativas escritas compartilhadas no grupo oportunizaram, portanto, o encontro dos
colaboradores para compartilharem experiências, saberes e reflexões, abrindo, além de um novo
campo de possibilidades e problematizações, um novo espaço para a ressignificação de
experiências, reelaboração de outras práticas e compreensão da própria prática docente. Isso porque,
foram estimulados a desenvolver uma atitude critico-reflexiva (SCHON, 1992), assumindo-se como
professores reflexivos diante da retrospectiva de sua trajetória de vida e participação no grupo de
pesquisa.
Os colaboradores também (re)conheceram a importância de registrar por escrito suas
narrativas autobiográficas eternizando assim suas histórias e memórias tornando-as leituras
privilegiadas não apenas para si mesmos e os demais membros do grupo, mas também para outros
professores iniciantes, porque “a escrita é uma arma poderosa, senão por outra razão, porque seu
destino é a leitura. A escrita documenta. Comunica. Organiza. Eterniza. Subverte. Faz pensar. A nós
mesmos e aos leitores” (SOLIGO; PRADO, 2007, p. 35).
Em suas narrativas autobiográficas, os colaboradores escreveram também sobre as
mudanças pelas quais passaram ao longo de suas trajetórias ilustrando-as, especialmente com
exemplos sobre o início da docência universitária, reportando-se ao que fizeram e a como pensavam
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nesse período e como essas ações e pensamentos foram revisitados e refletidos no contexto
formativo-investigativo da pesquisa.
Em síntese, ao escreverem sobre si, para si e para o outro, cada colaborador narrou em seus
textos autobiográficos não apenas acontecimentos pessoais, mas também aqueles relacionados à
escolha da docência, à vida acadêmica, e, sobretudo, ao exercício da docência universitária e à
participação do grupo, conforme foram solicitados. Para tanto, cada professor precisou revisitar,
avaliar e (re)organizar suas histórias e memórias, revelando, assim, seus olhares sobre si mesmos,
seus desejos, expectativas e dúvidas, construídas, desconstruídas e reconstruídas até então.
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Resumo
Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em nível de Doutorado. Especificamente, o objeto de
estudo deste artigo, parte do painel submetido ao XX Endipe, é o papel (trans)formador das narrativas
autobiográficas para a formação e o desenvolvimento profissional de professores em início de carreira,
motivada pela seguinte questão-norteadora: Qual a relação entre a produção das narrativas de si de
professores iniciantes do curso de Letras-Inglês e a reflexividade crítica promovida pela pesquisa
colaborativa para sua formação e desenvolvimento profissional docente? Para responder a questãonorteadora, o objetivo deste estudo é analisar a relação entre a produção das narrativas de si de
professores iniciantes do curso de Letras-Inglês e a reflexividade crítica promovida em contexto
colaborativo para sua formação e desenvolvimento profissional docente. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa autobiográfica de cunho colaborativo-narrativo da qual participaram três professores
principiantes no Ensino Superior. Para a produção das narrativas autobiográficas escritas e orais, foram
utilizados os seguintes materiais biográficos: memoriais de formação e cartas pessoais, socializadas e
discutidas nos encontros interativo-colaborativos realizados durante a pesquisa. As narrativas dos
interlocutores foram analisadas à luz dos estudos de autores como Chené (1988), Josso (2004, 2010),
Dominicé (2008, 2010a, 2010b), entre outros. Em síntese, os encontros colaborativo-interativos
oportunizaram aos professores, entre outros, o compartilhamento de experiências, saberes e reflexões,
abrindo, além de um novo campo de possibilidades e problematizações, um novo espaço para a
(re)significação de experiências, (re)elaboração de outras práticas e compreensão da própria prática
docente.
Palavras-chave: Narrativas de si; Reflexão crítica; (Trans)formação profissional; Professores iniciantes;
Ensino Superior.
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O VOO DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO: VIDEOGRAVAÇÃO E OBSERVAÇÃO
COLABORATIVA NO ENSINO SUPERIOR
Maria Ozita de Araújo Albuquerque – SEDUC

INTRODUÇÃO
Este artigo é um recorte teórico da Tese de doutorado desenvolvida no programa de Pósgraduação da Universidade Federal do Piauí-UFPI, tem como objetivo propiciar a criação de
espaços de reflexão crítica da prática pedagógica em contexto de colaboração. O estudo foi
realizado com seis docentes da Educação Superior de uma instituição privada de Parnaíba-PI.
Na Tese utilizamos como procedimentos metodológicos: Observação da aula dos
professores para formação do grupo, encontros para apresentação do projeto, observação
colaborativa, sessão reflexiva apoiada pela videogravação. Neste trabalho discorremos sobre a
Videogravação e a Observação colaborativa como estratégias metodológicas para a autoformação
do professor.
O estudo está fundamentado na Abordagem Sócio-Histórica por nos possibilitar
compreender que o processo de desenvolvimento histórico, social, cultural e psicológicos do
homem ocorre por meio da linguagem. Fizemos a opção pela Pesquisa Colaborativa, pois
entendemos que esse procedimento oferece condições para a reflexão crítica e a colaboração no
processo de formação contínua dos professores.
O artigo está dividido em três partes: Na primeira, a introdução, apresentamos de forma
sucinta o tema em discussão, o objetivo do trabalho. Na segunda parte desenvolvida explicitamos
sobre os procedimentos metodológicos desenvolvidos na pesquisa, na terceira trazemos as reflexões
finais sobre o estudo.
Passamos a esclarecer com mais detalhes sobre dois dos procedimentos utilizados para
produção dos dados do trabalho desenvolvido, a Videogravação e a Observação colaborativa.
VIDEOGRAVAÇÃO
A videogravação é um recurso de produção de dados que vem contribuindo para a
compreensão da realidade estudada desde a década de 1990, quando:
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[...] as imagens passaram a fazer parte da vida cotidiana e adentraram também na vida
acadêmica, modificando a maneira de ensinar e de aprender. Com as imagens, os fatos
e as informações tornaram-se mais atrativos, tirando-se o foco da palavra escrita, do
texto. (BELEI et al 2008, p. 188)

Com a videogravação, os sons e as imagens captados reproduzem aspectos fidedignos do
objeto estudado. Segundo Ibiapina (2008, p.81), “[...] a imagem no vídeo permite que o professor
realize a análise mais objetiva da atividade docente”. O vídeo possibilitou aos partícipes uma maior
clareza sobre o que fazem, como fazem, por que fazem e do que precisa ser feito para melhorarem a
prática pedagógica, pois permitiu realizar sua análise quantas vezes foram necessárias
individualmente ou em grupo. Ao analisarmos e interpretarmos os dados por meio da filmagem,
revemos nossas ações e questionamos a prática, ao tempo em que utilizamos a reflexão crítica como
elemento articulador da relação teoria e prática. Como ação geradora de mudanças proporcionou
desenvolvimento na vida pessoal e profissional dos professores.
Ao utilizarmos a videogravação, tivemos oportunidade de colocar os docentes filmados para
analisarem as cenas registradas. Na análise, ao verem as imagens, os comportamentos verbais, os
comportamentos não verbais, as situações e os aspectos ambientais, os partícipes tornam-se
participantes ativos, refletem sobre a prática para reconstruí-la (BELEI et al, 2008).
Para Ibiapina (2008) e Belei et al (2008), a vantagem da filmagem está na possibilidade de o
participante distanciar-se da prática, rever posteriormente sua ação, refletir sobre os conceitos, por
meio da análise da ação pedagógica, compreender e superar teorias que fundamentam a prática.
Ressaltamos que a análise auxiliou a esclarecer a complexa rede de enunciados e
enunciações expressos em palavras, gestos e relações dos docentes partícipes, ao desenvolverem a
prática pedagógica. Nesse contexto, o professor foi protagonista de sua própria história pessoal e
profissional, produtor daquilo que ele enxerga na imagem de sua própria prática crítico-reflexiva e
colaborativa.
A filmagem nos possibilitou reproduzir a aula filmada, observar os aspectos do que foi
ensinado e aprendido, pontos que muitas vezes não são percebidos pelos professores (BELEI et al,
2008). A filmagem das aulas dos partícipes nos possibilitou estudar de forma detalhada o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, no momento em que estes se encontravam
em atividade.
Citamos, também, como vantagem da utilização da videogravação a possibilidade de
oferecer o entendimento do contexto das interações, permitindo repetidas revisões, a fim de
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analisar, de forma compreensiva, como os professores explicitam a unidade teoria-prática, ao
desenvolverem a prática pedagógica (GARCEZ et al, 2011). As autoras citadas apontam outras
possibilidades do uso do vídeo, como:
•

Observar contradições entre discurso e comportamento;

•

Diminuir a possibilidade da intervenção do pesquisador, embora sempre exista o
olhar de quem filma;

•

Rever a prática pedagógica filmada em diversos momentos, por meio da visualização
do material filmado;

•

Possibilitar outras interpretações do material empírico produzido por parte de outros
pesquisadores;

•

Distanciar-se emotivamente para a análise reflexiva do material;

•

Oferecer diversas possibilidades de visualização do material videogravado,
repetindo-a sempre que necessário.

Ao optar pela técnica da videogravação, recebemos dos professores filmados a autorização
para a divulgação de suas imagens, esclarecemos os objetivos da pesquisa, assistimos à aula filmada
com cada um dos partícipes separadamente, oportunizando que analisassem a forma como
desenvolvem a prática pedagógica. Após a videogravação, realizamos a pós-observação, que foi
gravada em áudio e transcrita, devolvemos os dados produzidos para os partícipes lerem e fazerem
as alterações que julgassem necessárias.
Para Garcez et al (2011, p. 260):
O mérito maior da videogravação está na possibilidade de realizar um registro e uma
codificação de dados minuciosos produzidos por mais de um observador, buscando
maiores confiabilidade, fidedignidade e riqueza na produção e na análise de material
empírico, sobretudo em pesquisas que lidam com questões e temáticas difíceis de
serem apreendidas empiricamente.

Assim, as seis aulas projetadas em vídeo motivaram os professores a refletir e analisar sua
atividade de maneira mais objetiva, pois a videogravação é um dos vários procedimentos
favorecedores da formação do professor que contribui para torná-lo mais consciente de sua prática,
além de oferecer-lhes a oportunidade de compreender como seus pares analisam sua prática
pedagógica por meio da reflexão crítica.
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A videogravação teve como objetivo filmar a aula para posterior análise da prática
pedagógica dos partícipes do estudo. A filmagem de cada aula teve a duração de duas horas e, após
as filmagens, agendamos com os professores o horário para que pudéssemos assisti-las a fim de
realizar observação colaborativa e sessão reflexiva alicerçadas nas ações reflexivas de Liberali
(2008).
A seguir, discorremos sobre a observação colaborativa que utilizamos para produzir os
dados nesta investigação.
OBSERVAÇÃO COLABORATIVA
A Observação Colaborativa é compreendida como procedimento que tem como propósito
proporcionar aos pesquisadores oportunidade de reflexão crítica sobre a prática pedagógica, a fim
de significá-la. Para Ibiapina (2008, p. 90), a observação colaborativa “[...] é um procedimento que
faz articulação entre o ensino e pesquisa, teoria e prática, bem como possibilita o pensar com os
professores em formação sobre a prática pedagógica no próprio contexto da aula”.
Este procedimento é essencial no processo de produção de conhecimento colaborativo, visto
que, por meio dele, o grupo de docentes, partícipes da investigação, compreende a realidade que o
circunda, assim, reconhecemos seu papel nas investigações científicas. Para Guedes (2006, p. 41),
“[...] a observação é um exame detalhado que se faz sobre determinado aspecto que se pretende
investigar”. No caso deste estudo, o que pretendemos investigar é o desenvolvimento da prática
pedagógica do docente do Ensino Superior em contexto de reflexão crítica e colaboração, a fim de
compreender a explicitação da unidade teoria-prática.
Nesta pesquisa, fizemos opção pela Observação Colaborativa, pois entendemos que esse
procedimento oferece condições para a reflexão crítica e a colaboração no processo de formação
contínua do docente. De acordo com Guedes (2006, p. 42), pode ser “[...] considerada estratégia
capaz de valorizar a participação, a colaboração e a reflexão crítica enquanto princípios formativos
dos que dela participam”.
A Observação Colaborativa propiciou ao grupo de docentes do ensino superior condição
para que compreendesse a explicitação da unidade teoria-prática, para, de forma consciente, e
refletisse sistematicamente com seus pares sobre a prática pedagógica, haja vista que a reflexão
crítica cria condições para o desenvolvimento profissional do docente do Ensino Superior.
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Na Observação Colaborativa, pesquisador e colaboradores interagem, buscando caminhos
para o enfrentamento dos conflitos advindos da prática pedagógica, o que exige a reflexão crítica e
colaborativa da ação docente. Ibiapina (2008) destaca que a colaboração é essencial e pontua que a
observação colaborativa é necessariamente reflexiva.
Na Observação Colaborativa realizada nesta pesquisa, os professores, por meio de ações
reflexivas, tiveram oportunidade de descrever, interpretar, confrontar e reconstruir as teorias e
práticas que utilizam no desenvolvimento da prática pedagógica. Nesse processo partilhado,
construíram e reconstruíram o saber e o fazer da ação pedagógica de forma colaborativa, rompendo,
assim, com o trabalho reflexivo individualizado. É importante destacar que, no processo críticoreflexivo, teoria e prática são compreendidas na lógica dialética, pois a teoria fundamenta a prática
e a prática valida a teoria.
Na realização da Observação Colaborativa, levamos em conta três fases definidas por
Coelho (2012): pré-observação, observação e pós-observação. Na primeira fase foram negociados
os objetivos, conteúdos e procedimentos utilizados durante a observação com o objetivo de
esclarecer como seria desenvolvida a pesquisa. A segunda fase ocorreu na sala de aula, no momento
em que o professor desenvolvia sua aula para possibilitar a compreensão da explicitação da unidade
teoria-prática. A terceira aconteceu, por meio da interação dialógica entre nós e os professores cujas
aulas foram observadas, a fim de que fossem expostas as intenções, as realizações e verificarmos
que pontos da prática deveriam ser alterados.
Essas fases, ao serem operacionalizadas, colocaram as práticas dos docentes em foco,
possibilitando uma nova leitura da prática e da produção de conhecimentos. Ressaltamos que a
função da colaboração na observação se manifesta de forma mais efetiva na fase de observação e na
de pós-observação (GUEDES, 2006).
No decorrer do processo investigativo, realizamos seis observações colaborativas, uma com
cada professor, considerando as três fases da observação, com o objetivo de oportunizar aos
partícipes uma reflexão sobre a prática pedagógica a fim de reconstruí-la colaborativamente.
PRÉ-OBSERVAÇÃO
No dia da realização da fase da pré-observação, primeiro nos reunimos para fazer a análise
das aulas observadas para formação do grupo, conforme destacado anteriormente, logo depois
apresentamos e explicamos a metodologia do procedimento observação colaborativa.
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A referida fase foi coletiva e contou com a participação de cinco partícipes no dia 31 de
agosto de 2013, na residência da partícipe Renata com duração de uma hora e 30 minutos. Na
ocasião, esclarecemos como seria a realização de cada fase da observação colaborativa, negociamos
o objetivo, o roteiro da observação e solicitamos o plano de aula, tecendo esclarecimentos sobre os
procedimentos adotados.
Para que não desviássemos a atenção da aula observada, contamos com a colaboração de
Iara para realizar a filmagem da aula de todos os partícipes. Na fase da pré-observação, nos
reunimos, pesquisadora e participes, para explicarmos como aconteceria a pesquisa e esclarecermos
dúvidas. Na observação, assistimos e filmamos as aulas dos seis partícipes para posterior análise e,
na fase da pós-observação, discutimos e analisamos o pensar e o agir dos partícipes ao
desenvolverem as aulas.
Passaremos, a seguir, a informar e descrever as fases de observação e pós-observação de
cada docente.
OBSERVAÇÃO E PÓS-OBSERVAÇÃO: O VOO DA PROFESSORA REGINA
A fase da observação aconteceu dia sete de outubro de 2013, na sala de aula da professora
Regina, com duração de uma hora e 40 minutos. A disciplina envolvida foi Seminário
Brinquedoteca: a literatura infantil e ludicidade. A aula teve como tema Relações entre Literatura
Infantil, educação lúdica e produção cultural com os objetivos de reconhecer os principais aspectos
que devem ser observados, para a organização de uma brinquedoteca e compreender a importância
da brinquedoteca como produção cultural, bem como a sua relevância, no desenvolvimento social e
cognitivo da criança.
No dia 08 de outubro de 2013 (terça-feira) realizamos a fase da pós-observação, com
duração de uma hora e 30 minutos. Foi realizada na sala dos professores da instituição investigada.
Na oportunidade, assistimos à aula filmada e utilizamos o roteiro das ações reflexivas (informar,
descrever, confrontar e reconstruir), procedimento que utilizamos em todas as outras pósobservações. Foi oportunizado espaço para a reflexão crítica que auxiliou a professora Regina a
desenvolver a consciência da prática pedagógica, suas intenções de ensino, seu ponto de vista
referente à compreensão da unidade teoria-prática desenvolvida na ação pedagógica, momento em
que a partícipe teve oportunidade de rever a prática e analisá-la, tendo como suporte a reflexão
crítica.
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A discussão resultou em um amplo processo de aprendizagem mediado pelo questionamento
da teoria e prática que fundamenta a prática pedagógica.
OBSERVAÇÃO E PÓS OBSERVAÇÃO: O VOO DA PROFESSORA PEDRITA
A fase de observação aconteceu no dia 11 de outubro de 2013, na sala de aula da professora
Pedrita do Curso de Direito, no turno da tarde com duração de duas horas. A disciplina foi Direito
Constitucional e o tema da aula foi Direitos Políticos com os objetivos de analisar as formas pelas
quais o cidadão pode intervir nos processos de decisão a serem tomados pelo Estado; compreender
a importância dos direitos políticos, para o pleno exercício da cidadania e visualizar as exigências
para o exercício do sufrágio e as restrições a esse direito, previsto na Constituição Federal.
A fase da pós-observação aconteceu dia 14 de outubro de 2013 (segunda-feira) na residência
da pesquisadora com duração de 2 horas. No desenvolvimento da fase de pós-observação,
dialogamos sobre a aula filmada, refletimos e analisamos a prática pedagógica da professora,
norteados pelas ações reflexivas que desencadearam várias questões. Pedrita explicitou suas
intenções, realizações e teve vez e voz própria para desvelar suas teorias e práticas, além de refletir
sobre as práticas desenvolvidas na sala de aula. Para a sistematização da fase, recorremos às ações
de descrever, informar, confrontar e reconstruir na realização da reflexão crítica.
Ficamos satisfeitos com o resultado dessa fase de pós-observação, em que tivemos a função
de conduzir a partícipe a refletir criticamente sobre sua prática pedagógica por meio de
questionamentos e esclarecimentos sobre as escolhas feitas.
OBSERVAÇÃO E PÓS-OBSERVAÇÃO: O VOO DO PROFESSOR AFRANIO
A fase de observação da aula do professor Afranio foi realizada no dia 23 de outubro de
2013 no horário das 18 horas e 30 minutos às 20 horas no bloco V do curso de Pedagogia, na
disciplina: Seminário Brinquedoteca, literatura infantil e ludicidade. O conteúdo trabalhado foi
leitura e produção de sentidos e significados na brinquedoteca com os objetivos de compreender a
brinquedoteca como um espaço de leitura e de produção de sentidos e significações das crianças; ler
narrativas que podem ser utilizadas no contexto das brinquedotecas; analisar narrativas numa
perspectiva crítico-reflexiva; valorizar o uso da literatura na brinquedoteca, visando à reflexão e à
produção de sentidos e significados socioculturais.
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A pós-observação foi realizada no dia 30 de outubro de 2013 (quarta-feira), pela manhã, em
uma sala da 1ª Gerência Regional de Educação de Parnaíba – 1ª GRE com duração de duas horas. O
processo reflexivo foi sistematizado por meio das ações de descrever, informar, confrontar e
reconstruir. As ações reflexivas permitiram ao professor Afranio a compreensão de suas ações, a
explicação de suas opções, consubstanciando-se, assim, a forma de defendê-las. Foi criado espaço
para o professor expressar sua voz, permitindo-lhe descrever e analisar a prática realizada na sala de
aula, como questões políticas ideológicas e de poder do contexto social.
A pós-observação foi um espaço colaborativo que motivou a reflexão crítica, possibilitando
ao professor compreender o quê, o como e o porquê de suas ações, buscando, como consequência,
possibilitar mudanças na prática pedagógica do partícipe.
OBSERVAÇÃO E PÓS-OBSERVAÇÃO: O VOO DA PROFESSORA RENATA
No dia 25 de outubro de 2013 aconteceu a fase de observação nas turmas do 3º, 5º e 7º bloco
de Pedagogia da professora Renata. Foi uma oficina de artigo científico com o objetivo de
conceituar artigo científico, conhecer os elementos obrigatórios de um artigo e diferenciar um artigo
de revisão de literatura de uma pesquisa empírica. A quantidade de alunos na turma dificultou o
trabalho da professora, pois não teve condições de acompanhar de forma mais próxima a atividade
prática dos alunos, prevalecendo a exposição dos conteúdos e o predomínio do discurso da docente.
Em 27 de outubro de 2013 (domingo) realizamos a fase da pós-observação na residência da
partícipe, no turno tarde das 15 horas às 17 horas e 30 minutos. Iniciamos assistindo à filmagem da
aula, pois a imagem gravada possibilita fazer uma análise da prática pedagógica observada mais
próxima do real. Após a projeção do vídeo, procedemos a pós-observação, tendo como suporte as
ações reflexivas propostas por Liberali (2008) de descrever, informar, confrontar e reconstruir, que
auxiliam a modificar o nível de consciência da prática, o que torna o professor mais seguro para
fazer suas opções e defendê-las com segurança.
A docente descreveu a prática pedagógica e suas intenções de ensino, informou e confrontou
a prática com a teoria, problematizou com questões que justificaram suas escolhas. Os
questionamentos trouxeram à tona as contradições e geraram conflitos que a fizeram rever e
reconhecer as necessidades de sua prática pedagógica, para compreensão da explicitação da unidade
teoria-prática.
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OBSERVAÇÃO E PÓS-OBSERVAÇÃO: O VOO DA PROFESSORA FÁTIMA
A fase de observação da professora Fátima foi realizada no dia seis de novembro de 2013
das 18 horas e 30 minutos às 20 horas no bloco VI do curso de Pedagogia. A disciplina ministrada
era Educação de Jovens e Adultos. A aula teve como tema “Pedagogia Freireana” com os seguintes
objetivos: conhecer os princípios do Método Paulo Freire; caracterizar as fases do Método Paulo
Freire; analisar criticamente os conceitos, princípios e fundamentos de uma educação históricocrítica libertadora na perspectiva freireana; refletir sobre o pensamento de Paulo Freire e suas
implicações no campo político-pedagógico no contexto da Educação de Jovens e Adultos; valorizar
a ação educativa como um ato político e caminho para efetivar o exercício da cidadania.
A pós-observação aconteceu dia 17 de novembro de 2013 (domingo), na residência da
professora Fátima com início às nove horas e 30 minutos e término às 11 horas e 30 minutos. Após
assistirmos à aula filmada, demos início a uma análise sistematizada da prática pedagógica
realizada pela professora, o que nos possibilitou ver as discrepâncias entre suas intenções ao agir e
suas ações, para a concretização da reflexão crítica ao utilizarmos a interação dialógica e
colaborativa.
A partícipe iniciou falando do contexto da aula em que foi discutida a teoria de Paulo
Freire. A fase de pós-observação propiciou a criação de contexto, para que problematizássemos,
explicitássemos a prática, a fim de posteriormente modificar a forma de compreender a ação
realizada e introduzir mudanças qualitativas.
OBSERVAÇÃO E PÓS-OBSERVAÇÃO: O VOO DA PROFESSORA OZITA
A fase de observação da aula da professora Ozita foi realizada no dia 24 de abril de 2014, no
bloco III do curso de Pedagogia, na disciplina Didática II com duração de 1 hora. O conteúdo
trabalhado na aula foi “Reflexão crítica: conceitos e processos reflexivos” a fim de compreender o
que é reflexão crítica; diferenciar os tipos de reflexão e valorizar prática pedagógica críticoreflexiva.
A fase da pós-observação foi realizada nos dias oito e nove de maio de 2014, na
brinquedoteca da instituição investigada com início às 17 horas mediada pelo professor Afranio em
dois momentos. Após a exibição do vídeo, que terminou às 18 horas e 20 minutos, tivemos que
interromper o encontro porque o professor Afranio tinha compromisso como coordenador do Curso
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de Pedagogia. Ficou acordado um novo encontro no dia seguinte, nove de maio, na mesma
instituição e na mesma hora.
Realizamos a análise crítica da aula dia nove, com duração de uma hora, tendo como base as
ações reflexivas já expostas anteriormente. Assumimos uma postura crítica sobre como agimos,
observamos nossas inseguranças, sendo uma oportunidade de compartilhamento de ideias, tendo
como ferramenta a interação dialógica.
Na pós-observação tivemos ensejo de refletir sobre nossas ações, ao interagir com o outro,
no caso, com o professor Afranio, condutor do processo reflexivo. O discurso de cada situação
analisada possibilitou aos partícipes realizar uma avaliação da aula. Esta foi orientada por uma série
de questionamentos sobre as razões que embasam as escolhas feitas. Primeiramente, a professora
Ozita colocou suas dificuldades e as contradições do processo de produção do conhecimento.
REFLEXÕES FINAIS
O estudo nos mostrou que os procedimentos utilizados para a produção dos dados da
pesquisa possibilitaram aos docentes participantes deste estudo, analisar a prática pedagógica e
compreender que o contexto de colaboração aumenta as condições para o enfrentamento dos
problemas vivenciados na realidade das instituições de ensino em que atuam.
No decorrer do trabalho investigativo a colaboração trouxe a tona contradições presentes no
processo de formação profissional dos professores partícipes do estudo. Nesse processo partilhado,
construíram e reconstruíram o saber e o fazer da ação pedagógica de forma colaborativa, rompendo
com o trabalho reflexivo individualizado.
Por meio da Observação colaborativa apoiada pela videogravação, criamos espaços para
promover a reflexão crítica colaborativa com os pares, compartilhamos ideias e nos desenvolvemos
como pessoa e como profissionais juntos enquanto seres históricos, sociais e culturais.
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Resumo
Este artigo é um recorte de uma pesquisa colaborativa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Piauí a nível de doutorado, com o título “Um voo
emancipatório de formação: o processo colaborativo crítico-reflexivo e a prática pedagógica dos
docentes da Educação Superior”. A opção pela Pesquisa Colaborativa se justifica porque trabalha com
pesquisa e formação, propiciando assim a criação de espaços de reflexão crítica da prática pedagógica
em contexto de colaboração. Participaram da investigação seis professores, sendo cinco do Curso de
Pedagogia e uma do Curso de Bacharelado em Direito de uma instituição de ensino superior privada de
Parnaíba-PI. O estudo está fundamentado nos princípios do Materialismo Histórico Dialético, da
Teoria Sócio-Histórica, baseado nos estudos de Coelho (2012), Garcez et al (20110) Ibiapina (2008),
Belei, R. A. et al (2008), entre outros. Este artigo apresenta a Videogravação e a Observação como
procedimentos utilizados para produção dos dados da pesquisa. Estes procedimentos são relevantes na
formação do professor, pois possibilitam o conhecimento e a análise do que acontece no espaço da sala
de aula, possibilitando ao professor tornar-se mais consciente de sua prática, além de oferecer-lhe a
oportunidade de compreender como seus pares analisam sua prática pedagógica por meio da reflexão
crítica. O percurso da pesquisa demonstra que o caminho percorrido foi permeado de conflitos,
tensões, renúncias e contradições que contribuíram para que ocorressem mudanças qualitativas na
prática pedagógica dos partícipes da investigação. Dessa forma, os profissionais da educação precisam
investigar e compreender o contexto em que atuam.
Palavras-chave: Formação docente; Videogravação; Observação colaborativa; Ensino Superior.
PESQUISA COLABORATIVA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E POSSIBILIDADE DE
TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS
Elieide do Nascimento Silva – UFPI

INTRODUÇÃO
Este texto faz parte das discussões de nossa pesquisa de doutorado cuja Tese fundante é que
a problematização possibilita o desenvolvimento de práticas criativas na resolução de problemas
matemáticos por parte do professor que atua no Ensino Fundamental. Neste artigo apresentamos o
entendimento de que o movimento de problematização proporcionado pela Pesquisa Colaborativa
torna possível que o professor de Matemática reflita criticamente acerca de suas práticas e de suas
teorias, de forma planejada e deliberada, tornando-se sujeito ativo e consciente do seu pensar e do
seu agir. Por conseguinte, possibilita a reelaboração e transformação das práticas educativas
utilizadas na resolução de problemáticos.

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

497

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

No trabalho de doutoramento desenvolvemos a pesquisa com um professor de matemática
do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Parnaíba-PI. A opção
por desenvolvermos a pesquisa apenas com um professor de Matemática tem como fundamento as
proposições de Vigotski (2000, 2001) que reconhece as propriedades do todo em suas unidades,
assim, as práticas de resolução de problemas matemáticos do professor conservam e carregam
propriedades inerentes às práticas de outros professores.
O estudo está fundamentado nos princípios do Materialismo Histórico Dialético, da Pesquisa
Colaborativa e nos autores como Vigotski (1998), Afanasiev (1968), Vásquez (2007), Freire (2005)
e outros. O método que escolhemos concebe a possibilidade de o objeto de pesquisa-formação ser
compreendido por meio da discussão e da reflexão crítica, o que implica considerar os professores e
os contextos nos quais eles desenvolvem suas práticas de forma dinâmica e processual. Ou seja,
optamos pelo método de investigação que possibilitou o estudo a respeito das práticas de resolução
de problemas com o próprio professor de Matemática, em vez de falar sobre elas.
O método, nessa perspectiva, possibilita dar conta da dinamicidade e da complexidade das
relações que envolvem as práticas realizadas pelo professor, por meio do pensamento que capta as
práticas nas suas intricadas relações, na sua forma mais desenvolvida, proporcionando um
movimento que possibilita a expansão da compreensão das práticas educativas na resolução de
problemas matemáticos, perspectivando o desenvolvimento de práticas criativas (AFANASIEV,
1968).
Destarte, a concepção que o professor é sujeito social e histórico dotado de capacidades para
transformar sua realidade e a si mesmo, orientaram-nos para escolher a Pesquisa Colaborativa,
justamente pela possibilidade de os partícipes se desenvolverem mutuamente e transformarem suas
práticas e as teorias por meio de questionamentos colocados em negociação durante o
desenvolvimento da investigação.
Por meio da Pesquisa Colaborativa, os questionamentos acerca das práticas de resolução de
problemas matemáticos possibilitou-nos olhar as práticas educativas de maneira crítica, levando-nos
a compreender as teorias e as ações não conscientes que as sustentam e, ainda, a compreensão das
práticas voltadas para a reprodução, desenvolvidas de maneira mecânica e instituídas socialmente
pela escola, tornando possíveis reflexões que criaram condições para que ocorressem as
transformações necessárias ao desenvolvimento das práticas educativas criativas na resolução de
problemas matemáticos. Neste artigo, apresentamos discussão acerca do potencial da Pesquisa
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Colaborativa para a formação de professores de Matemática e possibilidade de transformação das
práticas educativas utilizadas na resolução de problemas no Ensino Fundamental.
PESQUISA COLABORATIVA: MOVIMENTO DE FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
Considerando o objeto de estudo da Tese – práticas criativas na resolução de problemas
matemáticos e o Método Materialismo Histórico Dialético – utilizamos a Pesquisa Colaborativa
para desenvolver esta investigação, haja vista que, nela, tanto a pesquisadora quanto o professor
tomam parte do processo de produção e de desenvolvimento da investigação, tornando-se
corresponsáveis.
Essa perspectiva de investigação nos dá a possibilidade de trabalhar em dois campos, o da
pesquisa e o da formação, haja vista que, além da pesquisa em si, promovemos espaços de formação
que favorecem o desenvolvimento profissional dos partícipes. O conhecimento é coproduzido a
partir da participação ativa dos partícipes. Apesar da não obrigatoriedade da necessidade de o
professor colaborador participar de todas as tarefas formais da pesquisa (DESGAGNÉ, 1997).
Diante do pensamento explicitado, na pesquisa, o professor foi considerado produtor de
conhecimentos sobre a unidade teoria-prática, capaz de transformar as suas práticas educativas, o
que se deu a partir da compreensão da teoria por meio da prática que desenvolve e vice-versa. Ao
utilizarmos esse tipo de pesquisa, deixamos somente de investigar sobre a prática educativa do
professor de matemática, mas passamos a fazer a pesquisa com ele.
A Pesquisa Colaborativa, mais do que explicitar aquilo que caracteriza as práticas educativas
do professor de Matemática e de demonstrar que a prática problematizadora é propiciadora de
práticas criativas visa desenvolver movimento crítico e reflexivo acerca da teoria e do agir docente
em colaboração.
Na visão de Olson (1997), no trabalho colaborativo, cada sujeito, por meio da interlocução
com os outros, aprende mais sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida em geral. Com base no
entendimento exposto, destacamos a dimensão formativa das investigações colaborativas porque,
no momento que nos encaminhamos conjuntamente com o professor de Matemática para a
produção dos dados, também desenvolvemos o processo crítico de reflexividade referente às
práticas de resolução de problemas matemáticos utilizadas na sala de aula.
Na Pesquisa Colaborativa realizada foram criadas as condições para que os partícipes se
tornassem mais conscientes das questões sociais e políticas que envolvem o contexto que se
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encontram inseridos. O que foi viabilizado por meio das ações reflexivas, fundamentadas em Smyth
(1992), Freire (2005), e Liberali (2010), são elas: descrever, informar, confrontar e reconstruir
(denominada na pesquisa de reelaborar), ação que ocorre efetivamente quando há desenvolvimento
da consciência crítica em relação à prática desenvolvida e são produzidas condições de
transformação na ação e no pensar sobre a ação. Essas ações fundamentaram o movimento
investigativo desenvolvido na pesquisa por meio da observação colaborativa em suas fases: préobservação, observação e pós-observação (COELHO, 2012) e os procedimentos utilizados na
investigação, por exemplo, os encontros e as entrevistas.
Dessa forma, por meio dos processos e dos procedimentos propostos pela Pesquisa
Colaborativa foram criadas as condições para que refletíssemos sobre as questões que envolvem a
organização e o desenvolvimento das práticas de resolução de problemas matemáticos, bem como
sobre a teoria que orienta as ações educativas, o que necessitou de discussões que tornaram possível
desvelarmos o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, perspectivando possibilidade de
transformação, ou seja, de que desenvolvêssemos a reflexividade crítica, mediante observação e
análise da aula filmada e compreensão do que apoia o pensar e o agir encaminhando-nos para a
reelaboração sobre esses processos.
MOVIMENTO COLABORATIVO: FORMAÇÃO E POSSIBILIDADES DE REELABORAÇÃO
A colaboração foi decisiva para o desenvolvimento do processo investigativo, haja vista que
possibilitou o processo reflexivo crítico necessário para a compreensão e a interpretação das
práticas realizadas pelo professor de Matemática na resolução de problemas. Na colaboração, o
movimento de reflexividade possibilita a transformação da prática de resolução de problemas
matemáticos, tendo em vista que implica em negociação dos conflitos, por meio da tomada de
decisões democráticas entre os partícipes deste estudo.
Nesta pesquisa, a colaboração aconteceu quando, nos enunciados, evidenciamos o
compartilhamento das compreensões dos temas, ou seja, quando negociamos sentidos e
compartilhamos significados acerca de práticas criativas e da potencialidade que a problematização
proporciona para o desenvolvimento destas, na resolução de problemas matemáticos. Essa atitude
deu-nos possibilidade de refletir sobre as possíveis transformações das práticas e também da teoria
que a orienta por meio de reflexividade crítica. Esse movimento de reflexividade crítica,
possibilitou a compreensão e a reinterpretação das práticas desenvolvidas na resolução de
problemas matemáticos, haja vista que demonstrou a relação existente entre o pensamento e o agir
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do professor de Matemática no processo de problematização vivenciado na pesquisa, o que vai ser
demonstrado ao longo da análise.
No excerto seguinte, que parte das discussões que aconteceram na sessão de pós-observação
realizada no dia 24 de agosto de 2014 ficou evidenciado a importância do contexto discursivo para
o processo de reflexividade crítico necessário para a compreensão da prática que o professor utiliza,
conforme o Excerto 30.
Excerto 30 – Reelaboração as práticas a partir da colaboração
Leda: [...] Você modificaria alguma coisa em suas práticas, de forma que essas
práticas elas tenham como ‘sustentar’, [...] a colaboração, o agir colaborativo, para que
tudo isso que você falou seja conseguido?
Phardal: Sim, na verdade não é que mudaria, eu estaria trabalhando de uma maneira
mais consciente porque eu passei 20 anos fazendo vários procedimentos muito
parecidos com isso, mas um pouco empírico mesmo, corriqueiro, mas dessa forma,
com esse diálogo que a gente ‘está’ tendo, a gente vê, sim, que existem possibilidades
da gente ‘está’ sempre ampliando esse campo de visão sobre a prática [...]. Então
acredito que nunca uma aula seria a mesma diante de tantos conhecimentos adquiridos
nesse trabalho que a gente está fazendo.

Phardal, ao ser questionado: Você modificaria alguma coisa em suas práticas [...], responde:
“[...] eu estaria trabalhando de uma maneira mais consciente [...] Então acredito que nunca uma aula
seria a mesma diante de tantos conhecimentos adquiridos nesse trabalho que a gente está fazendo”.
Nessa perspectiva, ressaltamos que a colaboração, isto é, a voz do outro criou possibilidades de
expandir as aprendizagens internalizadas por meio das relações interpessoais produzidas no
decorrer da pesquisa (MORAN; JOHN-STEINER, 2003).
As interações discursivas advindas das negociações dos sentidos que foram provocadas pela
problematização, levaram-nos a refletir sobre o pensar e o agir enquanto ações determinantes da
prática educativa. O que sugere dizer que, em colaboração, o questionamento possibilita o
desenvolvimento de compreensões críticas a partir do entendimento das contradições que são
trazidas à tona nas interações discursivas, o que implicou respeito às vozes e aos sentidos
enunciados pelo outro, haja vista que a discussão foi problematizadora e contribuiu para o
movimento de reflexividade crítica.
Em colaboração, a problematização nos fez vislumbrar o avanço da consciência crítica dos
partícipes, provocado pelas discussões que aconteceram durante as interações entre eles. O
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desenvolvimento que este movimento proporcionou nos possibilitou compreender o que fazemos
quando ensinamos a resolver problemas, bem como explicitou o porquê fazemos de determinada
forma e não de outra. Enfim, o movimento reflexivo crítico permitiu criar novos modos de pensar e
de agir (NININ, 2013).
Na sexta sessão de pós-observação, realizada no dia 04 de outubro de 2014, questionamos
Phardal a respeito das contribuições da pesquisa para sua formação e para a expansão da
compreensão sobre a prática educativa que desenvolve.
Excerto 31 – Avaliação da contribuição da pesquisa
Leda: Então Phardal mediante tudo que nós trabalhamos nesses nossos encontros eu
gostaria que você fizesse uma avaliação da importância disso. Eu gostaria que você
colocasse se houve alguma contribuição, expansão da forma de compreender a sua
prática? Se isso vai interferir, a partir desses nossos encontros, se você vai modificar
(transformar) alguma coisa na sua prática?
Phardal: Esses momentos que nós estivemos juntos estudando, discutindo para [...] me
fez ver a coisa de uma maneira totalmente diferente, a gente sempre que às vezes a
gente está fazendo tudo correto e às vezes não é assim. Então, tudo isso que a gente
estudou, que a gente discutiu me deixou mais seguro para trabalhar [...]através desses
textos a gente percebe que tem saída sim. A gente aprendeu muito isso. Muita coisa eu
trabalhava e pensava que estava correto e que não estava baseada nos teóricos a gente
percebe que tinha [...] boa vontade [...] Então tudo isso serviu para clarear as minhas
ideias, fazer com que eu me organize e tente cada vez mais melhorar ainda o trabalho
que a gente desempenha. E, nunca, depois que a gente começa a ler isso aí, uma aula
que a gente tenha dado vai ser dado novamente da mesma maneira à nova visão foi
feita e a gente vai poder trabalhar melhor fundamentado depois de tanta teoria, tanta
discussão, de tanto diálogo. [...] Pensava eu que sabia muita coisa, mas sei que ainda
falta aprender bastante. Muito texto tem que ser lido, muito texto tem que ser
discutido e isso aí a educação [...], no futuro, nos trabalhos desenvolvidos com os
colegas, a gente vai tentar repassar, a minha parte não vai ficar parada aqui. Vou tentar
prosseguir, levar essa sementinha que a gente está colhendo aqui para tentar mudar um
pouco também a visão de muitos professores que pensam diferente.
Leda: Bom Phardal quando você diz que você mudou muitas coisas na maneira de
desenvolver sua prática, de compreender, entender a prática que você desenvolve. Eu
também gostaria de colocar da importância das práticas que você desenvolve para a
construção do meu objeto de estudo. [...] Então a partir das práticas que você
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desenvolve é que foi possível construir e também durante todos os nossos encontros a
partir do que você apresentava dos materiais que você produzia eu fui também
conseguindo muito conhecimento. Conhecimento da matemática, conhecimento da
história, da Física, da química, da ciência, da língua portuguesa. Então assim, além de
expandir todo esse conhecimento, compreender o processo para compreensão desses
conteúdos como eles se desenvolvem realmente, o que fundamenta cada conteúdo
desse aí, a sua prática, os diálogos que nós desenvolvemos aqui também ele favoreceu
muito o meu crescimento. [...] que eu pude realmente compreender como estava se
construindo o meu objeto de estudo. [...] no sentido de compreender a sua realidade,
ser mais no sentido de refletir a cerca daquilo que ele desenvolve e dele sentir certo
empoderamento. Esse empoderamento é se sentir mais seguro, sentir que realmente
ele está fazendo algo que é possível, que é necessário, algo que difere das outras
situações, dos outros contextos nos quais ele não faz uso de maneira consciente dessa
reflexão. [...] que proporcione essa condição dele de ser mais. Então todo esse
momento também que nós estivemos também favoreceu certo empoderamento, certo
desenvolvimento e hoje eu também sinto que como você coloca que essa sementinha
ela foi plantada, tanto em você como em mim essa semente foi plantada e com certeza
nós vamos olhar e desenvolver nossa prática hoje de maneira diferenciada.

Ao indagarmos ao professor: “Então Phardal mediante tudo que nós trabalhamos nesses
nossos encontros eu gostaria que você fizesse uma avaliação da importância disso. Eu gostaria que
você colocasse se houve alguma contribuição, expansão da forma de compreender a sua prática? Se
isso vai interferir, a partir desses nossos encontros, se você vai modificar (transformar) alguma
coisa na sua prática?”, ele inicia a avaliação, evidenciando a importância do outro para o
desenvolvimento do processo reflexivo crítico, dizendo: “Esses momentos que nós estivemos juntos
estudando, discutindo para [...] me fez ver a coisa de uma maneira totalmente diferente, a gente
sempre que às vezes a gente está fazendo tudo correto e às vezes não é assim”.
Compreendemos que, nesse movimento reflexivo, o professor ressalta a importância do
conhecimento e da teoria para o desenvolvimento da prática, ao explicitar: “Muita coisa eu
trabalhava e pensava que estava correto e que não estava baseada nos teóricos a gente
percebe que tinha uma boa vontade [...]” apresentando indicativo de entendimento que corrobora
com Vásquez (2007, p. 256), quando diz que a compreensão da prática necessita de “[...] elevada
consciência dos laços que vinculam mutuamente teoria e prática”.
O professor, ao referir-se à importância das discussões para o seu processo formativo: “E
nunca depois que a gente começa a ler isso aí, uma aula que a gente tenha dado não vai ser dado
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novamente da mesma maneira. A nova visão foi feita e a gente vai poder trabalhar melhor
fundamentado depois de tanta teoria, tanta discussão, de tanto diálogo”, evidencia temas destacados
durante o processo de pesquisa-formação, tais como: “[...] teoria”, “[...] discussão” e “[...] diálogo”,
demonstrando a compreensão de que são aspectos necessários para o desenvolvimento da prática.
Phardal, ao concluir, explicita: “No futuro nos trabalhos desenvolvidos com os colegas a
gente vai tentar repassar, a minha parte não vai ficar parada aqui. Vou tentar prosseguir, levar essa
sementinha que a gente está colhendo aqui para tentar mudar um pouco também a visão de muitos
professores que pensam diferente”, destaca o empowerment que a Pesquisa Colaborativa
possibilitou, pois se revelou como agente capaz de transformar a si próprio e a realidade que está
inserido (IBIAPINA, 2008).
Logo em seguida, após a avaliação do professor, apresentamos, também, as contribuições do
processo desenvolvido na investigação, ao explicitar que, na pesquisa, foram compartilhados
conhecimentos: “[...] durante todos os nossos encontros a partir do que você apresentava dos
materiais que você produzia eu fui também conseguindo muito conhecimento. Conhecimento
da matemática, conhecimento da história, da Física, da química, da ciência, da língua
portuguesa. Então assim, além de expandir todo esse conhecimento, compreender o processo
para compreensão desses conteúdos como eles se desenvolvem realmente, o que fundamenta
cada conteúdo desse aí, a sua prática, os diálogos que nós desenvolvemos aqui também ele
favoreceu muito o meu crescimento.” Na pesquisa colaborativa, embora haja definições de
papéis, há, sobretudo, a valorização dos conhecimentos que os partícipes apresentam e a implicação
conjunta nas compreensões produzidas.
Ao enunciarmos: “[...] que eu pude realmente compreender como estava se construindo
o meu objeto de estudo”, demonstramos considerável avanço na compreensão da produção do
objeto de estudo desta investigação, tendo em vista que, em pesquisas anteriores, conforme já
mencionado nesta Tese, utilizamos uma concepção positivista, a partir da qual nos restringimos a
descrever a realidade estudada, método que separa o sujeito do objeto. Nesse caso, passamos a
entendê-lo como instrumento e resultado (VIGOTSKI, 1998).
Finalizamos, destacando, também, o empowerment que a Pesquisa Colaborativa nos
possibilitou: “Então todo esse momento também que nós estivemos também favoreceu certo
empoderamento, certo desenvolvimento e hoje eu também sinto que como você coloca que essa
sementinha ela foi plantada, tanto em você como em mim essa semente foi plantada e com certeza
nós vamos olhar e desenvolver nossa prática hoje de maneira diferenciada”.
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Com base nas discussões depreendemos que o processo de reflexão crítica que ocorreu nas
sessões de pós-observação, durante a pesquisa-formação, possibilitou avanço dos partícipes acerca
da compreensão das práticas utilizadas na resolução de problemas matemáticos e do potencial que
as práticas problematizadoras carregam para o desenvolvimento de práticas criativas.
As interações demonstram que o processo de formação tornou possível que
demonstrássemos, questionássemos e tornássemos nossos pontos de vista mais claros diante do que
foi posto em discussão, a partir do conflito de opiniões que aconteceu no decorrer das reflexões,
pois, na pesquisa, compartilhamos e negociamos pontos de vistas e produzimos compreensões sobre
as ideias que socialmente construímos acerca das práticas realizadas na resolução de problemas,
bem como negociamos os sentidos de nossas ações na produção dessas ideias.
Dessa forma, por meio da pesquisa, colaboramos com o professor de Matemática, ao
desenvolvermos com ele o movimento crítico reflexivo no sentido de desvelar as práticas de
resolução de problemas matemáticos. O processo formativo que ocorreu durante a pesquisa nos
possibilitou expandir conjuntamente a compreensão da prática de resolução de problemas
matemáticos potencializando-as para o desenvolvimento de práticas criativas.
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Diante das discussões apresentadas neste artigo, ressaltamos a importância do referencial
teórico-metodológico com base nos princípios do Materialismo Histórico Dialético e da Pesquisa
Colaborativa para compreendermos as práticas e as teorias utilizadas na resolução de problemas
matemáticos realizadas pelo professor do sexto ano do Ensino Fundamental. Como também,
entender o pensar e o agir dos partícipes em interação.
E ainda, o movimento desencadeado por meio da reflexão crítica propiciado pela Pesquisa
Colaborativa nas discussões que ocorreram nas sessões de pós-observação nos possibilitou entender
as práticas cristalizadas e refletir sobre as mudanças necessárias para sua reelaboração.
Observamos que o professor Phardal apresenta progressivo desenvolvimento no pensamento
sobre a importância da teoria e do processo de reflexividade crítica, para que a prática educativa se
torne consciente e tenha a função de desenvolver a curiosidade epistemológica do aluno, por meio
da problematização.
Por meio da investigação identificamos o potencial da Pesquisa Colaborativa para o
processo de reflexão crítica que ocorreu durante a pesquisa-formação, possibilitando-nos expandir
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compreensões e realçar a função da problematização para o desenvolvimento de práticas criativas,
bem como da necessidade permanente da reflexão crítica sobre a prática, pelo viés da unidade
teoria-prática, para a transformação das práticas de resolução de problemas matemáticos, da sala de
aula, bem como dos contextos e dos indivíduos que deles participam.
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Resumo
Este artigo tem como foco a discussão acerca do potencial da Pesquisa Colaborativa para a formação
de professores de Matemática e possibilidade de transformação das práticas educativas no Ensino
Fundamental. O estudo é um recorte da Tese de doutorado realizada no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Piauí e apresenta as práticas educativas problematizadoras
como potencializadoras do desenvolvimento de práticas criativas na resolução de problemas
matemáticos. A pesquisa foi desenvolvida com um professor de matemática do sexto ano de uma
escola pública do município de Parnaíba-PI. Utiliza os princípios do Método Materialismo Histórico
Dialético e da Pesquisa Colaborativa e está fundamentada em Afanasiev (1968), Vigotski (1989, 2001),
Ibiapina e Ferreira (2007) Vásquez (2007), Freire (2005), entre outros. Como procedimento
metodológico, o estudo utiliza a observação colaborativa e ações reflexivas propostas por Liberali
(2010). A análise dos dados utiliza a Interação Discursiva como conceito teórico, a discussão como
conceito-chave e tem como base Pontecorvo (2005). A interpretação dos excertos demonstra que o
processo de reflexividade crítica, que ocorreu nas sessões de pós-observação possibilitou avanço dos
partícipes acerca da compreensão das práticas utilizada na resolução de problemas matemáticos. O
artigo revelou o potencial da Pesquisa Colaborativa ao propiciar a reflexão crítica para a transformação
das práticas de resolução de problemas matemáticos, da sala de aula, bem como dos contextos e dos
indivíduos que deles participam. Dessa forma, por meio da pesquisa, o estudo colaborou com o
professor de matemática ao desenvolver com ele movimento reflexivo que possibilitou desvelar as
práticas que realiza na resolução de problemas matemáticos, levando-o a compreendê-la e analisá-la
pelo viés da unidade teoria-prática.
Palavras-chave: Pesquisa colaborativa; Formação de professores; Práticas educativas; Ensino
Fundamental.
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INTRODUÇÃO
Entendemos com Nóvoa (2017), o termo posição enquanto relação, pois as posições que os
professores ocupam em sua profissionalidade são atravessadas por relações em diferentes coletivos,
bem como no modo em que se relacionam em/com acontecimentos que compõem suas experiências
de desenvolvimento profissional. A tomada de posição, em articulação à profissionalidade, pode
implicar em acontecimentos que negociam significados aos percursos de DPD, e que podem ganhar
potência pela escrita de memoriais de formação.
Os memoriais de formação podem ser entendidos como narrativas de processos de
formação, um registro de vivências que materializam percursos de investigação e ação, valorizando
as experiências colaborativas em torno da reflexão de constituir-se professor. Ainda, esse tipo
textual sugere que os professores elaboram autorreflexões acerca de seu desenvolvimento
profissional, ao mesmo tempo que a escrita se torna uma potência formativa de si e de seu coletivo
pela narrativa suas experiências, na reversão de ideias, e na reflexão sobre o que fazem. (PRADO E
SOLIGO, 2005, p. 61), Nessa direção, os memoriais produzidos por professores, mediante a um
percurso de formação continuada tornam-se objeto de instigação nessa pesquisa, pois objetivamos
identificar nesses as diferentes posicionalidades dos docentes em seus percursos formativos e as
relações destas com seu desenvolvimento profissional.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE E A ESCRITA DE MEMORIAIS DE
FORMAÇÃO
Com Vaillant e Marcelo (2012), compreendemos que o DPD supera a justaposição entre
formação inicial e continuada e demarca um processo contínuo, que integra diferentes percursos
formativos, às experiências das práticas pessoais e profissionais e de identidade docente ao longo da
vida dos professores. Diante disso, pressupomos que esse conceito pode colaborar para
compreensão de processos formativos, mediante à escrita de memoriais de formação, pois as
narrativas contidas nesse tipo textual nos sugerem percursos de reflexão individual acerca da
constituição da profissionalidade docente.
Corroborando Prado e Soligo, 2005, a escrita de memoriais conduzem os professores a
produzir novos significados a suas práticas educativas, uma vez que escrever e partilhar
acontecimentos cotidianos podem ressignificar os percursos profissionais. Isso porque, os registros
escritos conduzem o desenvolvimento do pensamento, um ato conjunto que associa a reflexão e a
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sistematização de ideias, de modo a “para tomar consciência do quanto sabemos e nem sabemos
que sabemos. E do quanto ainda não sabemos, mas podemos com certeza aprender” (PRADO e
SOLIGO, 2005, p. 61). Assim, a ideia de que as posições que ocupamos em nossa profissionalidade
são atravessadas pelas nossas relações em diferentes coletividades, nos sugere a posição em
articulação com a profissão docente, compartilhada com Nóvoa (2017, p.1119), de que é preciso
“perceber que as posições não são fixas, mas dependem de uma negociação permanente no seio de
uma dada comunidade profissional’.
PERCURSO METODOLÓGICO
O processo investigativo consistiu-se na análise de memoriais de formação docente escritos
por professores em um percurso de formação, com base na análise textual discursiva (MORAES;
GALIAZZI, 2011). Como instrumento de geração de dados, adotamos um roteiro de leitura com
categorias de análise estabelecidas a priori, articulando e sistematizando compreensões teóricas
acerca de Desenvolvimento Profissional Docente, especialmente com Nóvoa (2017) e as relações
com a escrita docente, recorrendo a Nornberg (2016).
Nesse sentido, sistematizamos as compreensões dessa pesquisa, refletindo acerca dos
percursos formativos dos professores em outros contextos educativos, seja em outras escolas ou
universidades, e também a partir de suas vivências pessoais. Para isso, nos pautamos nas posições
voltadas à profissionalidade docente, sistematizadas por Nóvoa (2017): I) disposição pessoal; II)
composição pedagógica; III) recomposição investigativa; IV) interposição profissional; V)
exposição pública.
DISPOSIÇÃO PESSOAL
A disposição pessoal é o conhecimento da profissão pelas condições de tornar-se professor.
Entendemos que ao nos tornarmos professores passamos a transformar uma predisposição numa
disposição pessoal, e para tanto necessitamos de espaços e de tempos que possibilitem estratégias
formativas de autoconhecimento e autoconstrução. A exemplo disso, podemos inferir sentido nesses
dois excertos:
[...]como muitos(as) professores (as) já trabalhei na rede pública municipal, estadual,
privada. SER professora sempre foi meu sonho desde criança. Escolhi essas profissão
porque tenho paixão por ensinar e principalmente por aprender..... aprendemos todos
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os dias em sala de aula com nossos alunos, tantas coisas que vão além do conteúdo
curricular. (professor@ 6)
O incentivo de todos os meus familiares foi minha base e sempre concordamos que a
pedagogia é o primeiro vínculo de cada criança que inicia sua caminhada escolar. É
muito gratificante e de uma responsabilidade muito grande essa linda profissão e
tenho a consciência de que farei tudo que puder para ensinar, preparar, aprender e
encaminhar de uma forma muito especial e partilhar com cada criança e todos os
envolvidos no processo educativo. (professor@ 12)

Pela análise de sentidos atribuídos pelas professoras, podemos compreender como se
dispõem e se envolvem com seu cotidiano de escola, e passam a realizar práticas pedagógicas nessa
direção. Por conseguinte, inferimos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca da profissão.
Essa disposição pessoal coincide no interesse em conhecer a profissão e aprender sobre ela
conforme destacamos nos excertos. Esses saberes constituídos na escola, pela reflexão das práticas
e mobilizados na escrita, refletem processos de aprendizagem docente, que permitem aos
professores constituírem seu eu profissional, sua identidade individual docente, pois “[...] é através
da nossa identidade que nos percebemos, nos vemos e queremos que nos vejam. A identidade
profissional é a forma como os professores se definem a si mesmos e aos outros”. (MARCELO,
2009, p. 11).
COMPOSIÇÃO PEDAGÓGICA
Cada professor precisa encontrar sua maneira própria de ser professor, e partir disso decorre
a composição pedagógica. Na busca por essa composição, a formação docente leva em
consideração três aspectos: o conhecimento das disciplinas, o conhecimento pedagógico e o
conhecimento da profissão. Esse último aspecto é fundamental para compor a formação de
professores, pois é um processo que permite conhecer o patrimônio da profissão em situações de
relação com a profissionalidade docente. Nesse sentido, destacamos o seguinte excerto para
demonstrar essa concepção:
A cada dia que sento para preparar uma aula, é impossível não lembrar desse tempo
mágico na minha escola querida... em determinados momentos penso: o que o
professor "Fulano" faria? E, então, tenho uma razão a mais para continuar buscando o
meu melhor para os meus alunos, pois os meus mestres também o fizeram (do
contrário, não estaria aqui!). (professor@11)
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Podemos, pela análise de sentido desse excerto, inferir que essa composição profissional,
incidem nos processos de relação constituídos escola. A circularidade da prática de nossos
professores, mobiliza conhecimentos acerca do fazer educativos. Assim, nos permite refletir nossas
próprias práticas, com potência ao DPD. Ao mesmo tempo, mediante a escrita do memorial de
formação, posiciona esse profissional que produz de conhecimentos com e para a escola. Essa
concepção inaugura a escola como um espaço de partilhar, um espaço comum, que em seu interior
articulam-se processos de caráter coletivo e criativo, possibilitando percurso de aprendizagens
docente. (BIHRINGER, 2019). Ademais, aprimorar os espaços de formação nas escolas, podem
incrementar os processos de relação com seus coletivos e de suas práticas pedagógicas.
RECOMPOSIÇÃO INVESTIGATIVA
A recomposição investigativa integra processos de pesquisa ao trabalho docente, voltando
olhares para a reflexão de práticas e no conhecimento produzidos sobre e com a escola pública. A
recomposição pedagógica, pode ser entendida tanto no plano individual quanto coletivo, diante da
análise sobre as práticas educativas, de modo a refletir, assim, sua própria prática: ponto e central
para a formação de professores. Podemos perceber esse sentido nos excertos seguintes:
Em 2013 inicie o mestrado em educação, onde pesquisei como a interação entre
professora, estudantes e na mediação dos conteúdos/conceitos científicos conduzia à
aprendizagem (ou não) dos saberes da história. (professor@4)
Na Pós- graduação, descobri o gosto pela pesquisa e a investigação científica
acompanha a docência. Minha prática é centrada na investigação e no afeto.
(professor@13)

Pela análise desses excertos, podemos compreender que construir uma capacidade de
renovação, de recomposição das práticas pedagógicas, nos sugere o esforço de pesquisa, que
demanda a organização da formação continuada, pois é desse modo que aprendemos a conhecer
como professores. Nesse sentido, de acordo com Bihringer (2019), o repertório de acontecimentos
demarca na escrita do memorial dos professores um percurso de aprendizagens, aludindo à reflexão
de suas realidades e à luz de teorias, uma reflexão da prática.
INTERPOSIÇÃO PROFISSIONAL
A interposição profissional integra a aprendizagem entre pares, neste caso, os espaços da
escola transformam-se em espaços de compartilhar experiências docentes. Assim, compreendemos
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mediante a essa investigação que a formação continuada se desenvolve no seio da profissão. Ainda,
destacamos que a formação é fomentada na reflexão partilhada entre os professores e se dá a
compreender e aprimorar o trabalho docente, a exemplo desse excerto:
Aprendi muito enquanto estive neste colégio e sou eternamente grata por tudo, pois
através desta experiência (dois anos de estágio), adquiri uma bagagem que me foi
essencial ao iniciar minha caminhada no Colégio[...]iniciei como auxiliar de sala,
faltando apenas um ano para me formar em pedagogia. Tive (tenho) colegas
maravilhosas que me incentivaram e me ajudaram em todo o processo.
(professor@15)

A partir dos sentidos atribuídos, podemos interpretar que os percursos formativos que a
escrita oportuniza tecem relação com as identidades, conferindo a essa interposição profissional.
Com Nörnberg e Silva (2014, p. 188) podemos interpretar que com “[...] a escrita reflexiva, o
professor passa a realizar com maior autonomia a análise de seu contexto, o registro e a articulação
teórico-reflexiva, o que lhe permite avaliar, revisar, ampliar o que faz enquanto docente.” Nessa
direção, percursos de partilha perpassam também o conhecimento das práticas pedagógicas que
residem na escola, bem como do perfil dos docentes, e mais do que isso, evidencia uma potência à
interposição profissional, e sugere a importância da mediação entre os processos de aprendizagem
docente que podem acontecer na escola.
EXPOSIÇÃO PÚBLICA
A escrita está para a profissionalidade docente como construção de gestos comunicativos,
uma abertura da profissão para o mundo, pois ao escrever a escola “se mostrar”, se expõe. Nesse
viés, a escrita de memoriais de formação articula estratégias formativas pois, ao passo que integram
diferentes contextos de reflexão e diálogos sobre a profissionalidade docente, também implicam na
prática pedagógica, como destacamos:
Hoje vejo que tudo que fiz foi para me preparar para sala de aula, cursos, outros
empregos e experiências tudo se encaixa na prática de sala de aula. Como professor de
física e química, é necessário ser inventivo e tornar a ciência mais palpável ao
estudante fazer com que se perceba que ela faz parte da vida e não apenas de temas
abstratos apresentados nos livros. (professor@ 17)

A exemplo de excerto, no qual o professor destaca gestos comunicativos que encarnam a
profissão professor, podemos inferir que o memorial de formação integra diferentes aspectos da
profissionalidade que oportunizam ao professor adotar estratégias que convergem à construção de
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conhecimentos. É um conjunto de encontros que produz conhecimento, que inscreve vias de
comunicação e interação, ou seja, a escrita assume perspectiva política. Nesse sentido, tornar-se
professor é assumir uma posição na profissão, também tomar posição, publicamente de modo a
participar das discussões políticas que envolvem a Educação. (NÓVOA, 2009)
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Assumimos que a escrita de memoriais de formação torna-se estratégia formativa, conforme
Nornberg e Silva (2014), pois sugerem o desenvolvimento profissional docente voltado ao escrever.
Compartilhamos da compreensão de que a escrita promove aos professores um movimento em
espiral de crescente complexidade, tanto pela organização das experiências vivenciadas em suas
diferentes posicionalidades, como também pela reflexão dessas em torno da mobilização de novas
práticas educativas.
Nessa direção, valorizar as palavras produzidas na escola, os discursos das pessoasprofessores, é uma oportunidade de construir conhecimento a partir do seu fazer educativo e do
protagonismo nos percursos de formação continuada. Contudo, é na escrita que os professores
assumem sua voz, comunicam suas visões, de modo a proliferar possibilidades de novos fazeres ao
mesmo tempo que em se desenvolvem professores nos percursos de formação. (BIHRINGER,
2019)
CONCLUSÕES
Portanto, compreendemos que a escrita de memoriais de formação pode ser elemento do
processo de desenvolvimento profissional docente, pois é um dispositivo que permite a reflexão da
prática pedagógica, que reconduz o olhar dos professores acerca de seu fazer educativo e têm
potência para a aprendizagem da docência. Do mesmo modo, Nornberg (2016, p. 9) posiciona que
essa escrita do/a professor/a, de si, da sua prática pedagógica, “[...] precisa ganhar dimensões
coletivas, ser publicizada, discutida entre pares, em contextos de formação continuada e inicial,
mas, também em espaços extraescolares”. Nesse sentido, a escrita de memoriais de formação
enquanto materialidade de DPD, nos possibilita entender que nos tornamos professores a partir dos
posicionamentos que assumimos ao longo de nossas vidas, mediantes as relações, mas sobretudo no
exercício da profissão.
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Resumo
Nessa investigação, articulamos compreensões sobre o Desenvolvimento Profissional Docente (DPD)
a partir da escrita de memoriais de formação de professores em um percurso de formação continuada.
O conceito de DPD recorre na literatura de formação de professores evidenciando um processo
contínuo, que integra diferentes processos formativos às experiências das práticas pessoais e
profissionais. Partimos do pressuposto de que as narrativas dos docentes acerca de suas experiências
educativas são materialidades de DPD, ao mesmo tempo que são dispositivos com potência formativa
de si e de seu coletivo profissional. Objetivamos nessa pesquisa, analisar memoriais de formação, a fim
de identificar as diferentes posicionalidades dos docentes e as relações destas com seu desenvolvimento
profissional. Diante disso, o processo investigativo consistiu-se na análise de memoriais de professores
envolvidos em um percurso de formação continuada, com base na análise textual discursiva
(MORAES; GALIAZZI, 2011). Como instrumento de geração de dados, adotamos um roteiro de
leitura com categorias de análise estabelecidas a priori, articulando e sistematizando compreensões
teóricas acerca de Desenvolvimento Profissional Docente, especialmente com Nóvoa (2017) e as
relações com a escrita, recorrendo a Nornberg (2016). Pelas análises, podemos compreender que nos
tornamos professores a partir dos posicionamentos que assumimos ao longo de nossas vidas, nas
relações com a universidade, com os estudantes, com os pares na escola, com a comunidade escolar e
em um contexto mais amplo, histórico-social. Já a escrita de memoriais de formação, enquanto
elemento no processo de DPD, é um dos dispositivos que permite a reflexão das práticas, e que pode
reconduzir o olhar dos professores acerca de seu fazer educativo. Portanto, a escrita de memoriais de
formação assume potência para a aprendizagem da docência.
Palavras-chave: Formação docente; Escrita; Desenvolvimento profissional; Memorial de formação.
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Resumo
Os processos de formação docente e a formação continuada têm sido considerados, nos últimos
tempos, como uma ferramenta importante para o desenvolvimento profissional docente. Considerando
as necessidades, as demandas e contextualizações que envolvem a formação docente, como desafios,
neste painel objetiva-se apresentar conexões entre os processos de formação docente que acontecem na
escola e nos espaços colaborativos e as repercussões das políticas educacionais de alfabetização,
envolvendo professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio das
reflexões trazidas por um trabalho de mestrado cujo objetivo foi refletir acerca dos saberes mobilizados
por uma professora de 4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais de uma escola pública de Belo
Horizonte (MG) no processo de elaboração de atividades impressas; destacar, os processos de
formação em espaços colaborativos com mais uma pesquisa de mestrado, que apresenta algumas
reflexões sobre saberes e conhecimentos matemáticos e metodológicos trazidos, reconhecidos e
ressignificados por professores da Educação Infantil, quando se reúnem em grupo de estudo; e por fim,
com as contribuições de uma pesquisa de doutorado, analisar as repercussões das políticas educacionais
de alfabetização e avaliação sobre o trabalho e a identidade profissional das professoras de 1º ciclo nas
escolas municipais de Belo Horizonte (MG). Assim, evidencia-se a importância de ressignificar os
processos formativos coletivos em uma perspectiva voltada à ação reflexiva.
Palavras-chave: Formação continuada de professores; Desenvolvimento profissional; Identidade
profissional docente; Grupo de estudos; Saberes docentes.
ATIVIDADES IMPRESSAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E SABERES
DOCENTES
Tânia Maria da Silva – PBH

INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva refletir acerca dos saberes mobilizados nos processos de elaboração
de atividades impressas. Consideramos o conceito de atividades impressas como aquelas elaboradas
por professores/as (por meio de reprodução, adaptação ou criação), a partir de finalidades que
justificam seu uso, e são impressas (reproduzidas ou xerocadas) para serem utilizadas na ação de
ensinar. Apoiados nos estudos de Tardif (2014) adotamos o sentido amplo de saberes docentes que
engloba os conhecimentos, as habilidades, as aptidões, entre outros; saberes estes provenientes da
história individual e profissional.
A pesquisa contou com a participação da professora Carla que atua no do 4ºano do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais em escola pública municipal, situada na periferia de Belo Horizonte.
As fontes de informação foram as narrativas produzidas pela participante; as atividades impressas
elaboradas por ela e as fichas de análise dessas atividades produzidas pela pesquisadora e
preenchidas pela professora. As atividades impressas e as fichas foram fontes secundárias,
utilizadas no intuito de apreender elementos referentes à elaboração das atividades, auxiliando na
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formulação de questões mediadoras de narrativas e nas discussões tecidas na análise interpretativa.
Ademais, no intuito de propiciar à participante um movimento de autorreflexão acerca das
atividades.
No processo de análise, inspirado nos estudos de Souza (2006, 2014) trabalhamos com três
tempos: primeiras sinalizações, identificação das unidades de análise e análise interpretativa. Neste
processo, os estudos de Bolívar (2002) foram importantes quanto à discussão acerca da análise
paradigmática de narrativas e da análise narrativa. E os estudos de Ricoeur (1976), a respeito do
processo interpretativo que articula o processo de compreensão e de explicação.
Por fim, o campo da Didática e da pesquisa (auto)biográfica dialogam uma vez que “o saber
profissional está de certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da
história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos
lugares de formação etc.” (TARDIF, 2014, p. 64).
DIÁLOGOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO CAMPO DA PESQUISA
Do campo da Didática, os estudos fundamentaram a conceituação do recorte desta
investigação, relacionando-o com as discussões acerca da dimensão operativa do ensino
(ROLDÃO, 2009) e da gestão da matéria (GAUTHIER et al., 2013). Percebe-se similaridades entre
as discussões de Gauthier et al. (2013) e Roldão (2009) no tocante à importância dos objetivos, ao
conhecimento dos estudantes e à operacionalização do ensino por meio de estratégias e de
atividades. Quanto ao termo estratégias, a denominação adotada refere-se aos estudos de Roldão
(2009) em que o termo contém sua dimensão operativa, a saber, o conjunto de atividades. A autora
argumenta que as representações da ação de ensinar são definidoras das estratégias de ensino e
exemplifica que um conjunto de atividades pode ser organizado segundo estratégias diferentes,
dependendo da concepção e da finalidade da ação de ensinar.
A ação de ensinar, fundamento da profissionalidade do/a professor/a, tem como base os
saberes docentes. Posto isto, procuramos articular as contribuições de Gauthier et al. (2013),
Schulman (2014) e Tardif (2014), dialogando com as convergências e as singularidades, entre as
diferentes tipologias de saberes e as discussões a respeito desta temática. Tardif (2014) pontua que
há um pluralismo epistemológico, sendo estes nomeados e organizados de formas diversas. Sendo
assim, demarcamos que o conceito adotado é o conceito no sentido amplo de saber, que “engloba os
conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja,
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aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2014, p.
60).
Os estudos também propiciaram a compreensão do panorama acerca das diferentes
conceituações dos processos de ensino e das reconfigurações de seu campo de estudo. Segundo
Roldão (2007), a concepção transmitiva, cuja referência de saber docente é o saber disciplinar, foi
aceita até pouco tempo e continua, no contexto atual, influenciando práticas. Na perspectiva da
pesquisa aqui apresentada, esta concepção está sendo problematizada, em nome de uma leitura
“mais pedagógica e alargada a um campo vasto de saberes incluindo os disciplinares” (ROLDÃO,
2007, p. 95). Assim, o/a professor/a é visto, não somente como alguém que sabe o conteúdo, mas
como alguém que sabe estabelecer a mediação entre o conteúdo e o aprendente; “alguém que sabe –
e por isso pode, e a sociedade espera que o faça – construir a passagem de um saber ao aluno”
(ROLDÃO, 2009, p. 22).
Quanto ao campo da pesquisa (auto)biográfica, justifica-se a opção por esta abordagem, em
função das reflexões a respeito da importância da dimensão pessoal e temporal na constituição
profissional docente. Há uma interdependência entre os processos de biografização e de formação,
pressuposto adotado nesta pesquisa, ao considerar que as experiências são construídas
biograficamente, visto que “a construção biográfica da experiência é per se uma aprendizagem,
sendo que o indivíduo mobiliza, como em toda aprendizagem, os recursos biográficos adquiridos
em suas experiências prévias” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 342).
Estes diversos estudos fundamentaram o processo interpretativo e ampliam-se na seção
seguinte, entrelaçados às narrativas da professora.
DIÁLOGOS COM A DOCÊNCIA: AS NARRATIVAS DA CARLA
A professora Carla nos diferentes momentos de interação com a pesquisadora evidenciou em
suas narrativas que durante sua trajetória docente vivenciou um processo de “formar-se” professora.
Processo este, permanente ao longo da carreira: Acho que quando aposentar quem sabe vou ter me
formado professora”. É recorrente em sua narrativa a seguinte reflexão: “Fazia de uma maneira e
hoje eu aprendi outra maneira”.
Perpassa a sua trajetória histórias que sinalizam os saberes adquiridos com a experiência,
provenientes tanto de sua interação em sala de aula, quanto da socialização entre os pares de
trabalho. Assim, Carla sinaliza que a profissão docente tem uma especificidade, a formação
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contínua: “Não sei, eu acho que a gente não forma não, a gente se transforma aos pouquinhos. Eu
venho me formando como professora porque tem coisas que você aprende e pensa “com a próxima
turma não vou fazer assim”. Sua narrativa exemplifica que no processo formativo, novos saberes
são construídos e incorporados de forma compósita a seu saber experiencial.
Para Carla, a interação entre os pares de trabalho constituiu-se fonte de alguns saberes que
construiu e continua construindo, chegando à conclusão, após evocar lembranças e tecer reflexões:
“O colega é primordial dentro de uma escola”. A professora relembra várias aprendizagens
construídas na interação profissional. A título de exemplo: na construção de murais a importância
dos espaços maiores entre as palavras, “para o menino entender a questão da segmentação”;
trabalhar a ideia de adição por meio da contagem e o registro coletivo da presença diária; registrar
no quadro da rotina diária, com desenhos e escrita, para o aprendizado temporal, “os meninos
ficavam menos ansiosos”; uma forma de ensinar a divisão: “eu trabalhava a divisão de uma
maneira e hoje eu aprendi outra maneira com minha colega”.
Entretanto, realiza uma leitura contextual de que na instituição existem aquelas colegas que
frente às questões da docência se posicionam com um “ah, deixa assim, deixa pra lá”. Estas
professoras, pela singularidade de suas biografias, encontram-se em um momento diferente do seu.
Diante dessa percepção prefere interagir com o grupo com o qual se identifica: “Um colega que
quer te ajudar, ajudar o aluno, que acredita que com a educação você pode mudar”.
Carla sinaliza uma postura reflexiva. Ao observar algumas ações das colegas ela avalia:
“Oh, que pena que não fiz”. Porém, não se acomoda e experiencia a ação observada:
“Experimentei, na outra escola, e os meninos falaram, ‘nossa professora, agora eu entendi’”.
Infere-se que ao se deparar com novas possibilidades para sua prática advindas das observações e
dos diálogos com colegas de trabalho, experimenta essas possibilidades, e, nesse processo, julga o
saber da experiência que mobilizou. Quando valida a experiência, esta se torna parte de seu
repertório para o ensino. Isto pode ser evidenciado também em outro trecho de sua narrativa: “Com
a turma do 4º ano da tarde eu vou fazer do jeito que fiz de manhã que eles vão aprender”.
Compreende-se, portanto, que a docência é um processo permanente de construção de
saberes em que a ação de ensinar articula-se à reflexão do saber experiencial. Sendo assim, a
narrativa de Carla converge com os estudos que sinalizam que toda a aquisição de saberes transita
pela experiência vivida; tanto pela experiência da aquisição do saber quanto pela experiência vivida
quando da sua utilização; ou seja, embora nem toda experiência se torne um saber consciente, “todo
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o saber há de provir de uma vivência, que tão logo marque o sujeito passa a fazer parte de sua
experiência” (NETO e COSTA, 2016, p. 90-91).
Infere-se que o compromisso ético de Carla com o ensino potencializa seu aprendizado
experiencial: Com as outras turmas que já tive, se eu tivesse feito dessa forma, se eu soubesse disso,
eles talvez...”; “Nossa então quer dizer que o menino não aprendeu porque eu não falei dessa
forma?”. Compreende-se que ela busca um desenvolvimento profissional tendo em vista os sujeitos
diretamente envolvidos em sua ação de ensinar.
Em suas narrativas evidencia-que o processo reflexivo apresenta-se como um elemento
fundamental em sua trajetória:
O livro didático deste ano tem ao final de cada unidade uma auto reflexão. Os alunos
marcam um X: aprendi, preciso melhorar... Vou fazendo junto com eles, “vamos ser
verdadeiros, acham que precisam melhorar. Eles são verdadeiros, vão lá e fazem o x
no local, não puxam a sardinha pro lado deles. E se o aluno faz essa auto reflexão por
que não fazermos também? Eu faço sim, a todo momento penso. (Narrativa da
professora Carla, 2019)

Outros momentos de reflexão perpassam sua narrativa: “Nossa aquela atividade não foi
legal, não foi boa, não adiantou, tenho que fazer de outra forma pra ver se eles vão dar conta vão
aprender”. Percebe-se, conforme os estudos, a reflexividade enquanto potencializadora da eficiência
da prática através de validações e correções (GAUTHIER et al., 2013).
Tardif (2014) e Gauthier et al. (2013) argumentam que os/as docentes por meio de seus
pressupostos e julgamento de seus atos constroem maneiras de fazer, sendo os saberes experiencias
aqueles que interferem na sua jurisprudência privada. Esses saberes experienciais são compósitos,
ou seja, compõem-se de saberes vários que não se integram numa lógica aditiva, mas se
transformam (ROLDÃO, 2007). Nessa perspectiva, na narrativa de Carla, é possível problematizar
os saberes da tradição pedagógica e os saberes das ciências da educação presentes na composição
de seu saber experiencial. Os saberes das ciências da educação, advindos das formações inicial e
continuada. Os saberes da tradição pedagógica, que povoam “não somente as nossas recordações da
infância, mas também uma boa parte do cotidiano das escolas atuais. [...] Cada um tem uma
representação de escola que o determina antes mesmo de ter frequentado um curso de formação de
professores” (GAUTHIER et al., 2013, p. 32).
Dou mais atividade no quadro, principalmente matemática, que é muita conta e ficar o
tempo todo no papel... [...] Eu precisava só da divisão e da multiplicação; poderia ter
tampado o desenho e colocado mais operações, mas deixei pra eles colorirem. [...]
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Sempre quando vou ler um texto eu falo, “Observem minha leitura, quando tem uma
vírgula eu respiro, a gente dá uma pausa, não é ler direto”. (Narrativa da professora
Carla, 2019)

No excerto acima infere-se indícios de saberes da tradição pedagógica: associar o ensino da
matemática à ação de resolver operações; a pontuação associada à respiração; a utilização de
desenhos sem intencionalidade de ensino. Além das narrativas, as atividades recolhidas, com
exceção de uma proposta de relatório, apresentam uma formatação e uma escolha de enunciados
naturalizados. É mister ressaltar que a maioria das atividades elaboradas pela professora foram
reproduzidas ou adaptadas dos sites de busca da internet, sites que direcionam os resultados para
esse tipo de formatação de atividade. Infere-se, portanto, que a internet pode propiciar o reforço de
naturalizações acerca da concepção do que é uma atividade de ensino.
O processo de análise interpretativa possibilitou-nos o diálogo, fundamentado nos estudos
da área, acerca das atividades apresentadas, problematizando possíveis saberes advindos da
tradição. Diálogo este tecido também com a professora Carla em função da abertura percebida no
decorrer das entrevistas narrativas: “O professor deve estar aberto a aprender com o outro”. “Acho
que depois disso que estou fazendo, participar desta pesquisa, passei a usar menos atividade
impressa. Depois que comecei a escrever eu comecei a pensar mais”.
É mister ressaltar que colocar em discussão as atividades elaboradas pela professora torna-se
potente para a discussão educativa pela possibilidade de reflexão dos elementos envolvidos nesse
processo e quiçá a reconfiguração de saberes. Roldão (2009) pontua que pela forma como se ensina,
encontram-se as potencialidades que viabilizam a aprendizagem. Franco e Pimenta (2016, p. 541)
salientam a importância da elaboração do ensino, na “perspectiva de desencadear nos alunos
atividade intelectual que lhes permita criar sentido às aprendizagens e, só assim, reelaborá-las e
transformá-las em saberes”.
Nessa perspectiva, em diálogo com Carla, a problematização voltou-se para o movimento
reflexivo proposto pela questão 3 da atividade de pontuação (FIG. 1). Em que medida é propício
para o aprendizado do conteúdo da pontuação um texto digitado sem os sinais de pontuações, mas
mantendo as letras maiúsculas e com o enunciado solicitando que as crianças copiem pontuando?
Qual aprendizado a criança mobilizaria ao produzir um texto, ação esta em que o texto não está
pronto, as letras maiúsculas não estão sinalizadas e a criança deve decidir onde colocar a
pontuação? Pelo diálogo tecido, compreendemos que com esta atividade a criança identificaria
rapidamente a letra maiúscula e colocaria a pontuação, sem nem mesmo ler o texto. Assim, para
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possibilitar a reflexão da criança e consequentemente o aprendizado seria potente apresentar o texto
digitado com todas as letras minúsculas. Nesse sentido, o processo mental seria ler, identificar os
sentidos postos pelo texto e, com essa reflexão, pontuar. Processo este, que ao ser apreendido pela
criança, ao produzir um texto o utilizaria.
Os estudos de Silva e Brandão (2007) trazem uma discussão pertinente para o diálogo a
respeito do conteúdo pontuação. Conceitualmente, as autoras advogam que a pontuação é um
recurso de coesão e coerência do texto escrito que está a serviço da compreensão do leitor e não um
recurso que se vincula ao ritmo da fala. Sugerem a criação de estratégias para transformar a
pontuação em algo observável por meio da exploração de sua função em diferentes textos,
inclusive, os das próprias crianças.
Posto isto, observa-se que a compreensão do conteúdo interfere na forma de tratá-lo
pedagogicamente. Para Schulman (2014), o conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se à
organização do ensino ao articular o conhecimento dos estudos e conceitos das disciplinas, e o
conhecimento das estratégias para ensiná-las. Este conhecimento é fundamental no repertório de
saberes e é terreno exclusivo dos/as professores/as.
Ao narrar as aprendizagens com as colegas de trabalho Carla apresenta um questionamento:
“Isso infelizmente a universidade não ensina. Essa prática você aprende mesmo com o colega. Nem
sei se a universidade tem a obrigação de ensinar isso”. Schulman (2014) responde a esse
questionamento argumentando que “uma das tarefas mais importantes para a comunidade
acadêmica é trabalhar com os educadores para desenvolver representações codificadas da sabedoria
pedagógica adquirida com a prática”. (SCHULMAN, 2014, p. 11), visto que é extenso o
conhecimento potencialmente codificável que origina-se da experiência docente. Nesse sentido
Gauthier, et al. (2013), argumenta que na ausência de um saber da ação pedagógica válido,
codificável, os/as docentes continuarão recorrendo a saberes que podem comportar limitações
importantes como alguns advindos da tradição. Percebe-se, portanto, a importância da teoria,
advinda das ciências da educação, no repertório de saberes docentes. Uma teoria, como pontua
Sacristán (1995, p. 84), que “informe e transforme a prática, ao informar e transformar as formas
como se experimenta e se entende a prática”.
Ampliando a discussão acerca do conhecimento pedagógico do conteúdo, Carla narra que
em 2018 foi o primeiro ano em que trabalhou com produção de texto no 4º ano e que sua colega lhe
propôs o trabalho com um caderno de produção, “para toda sexta-feira eles escreverem”. Já, em
2019, com outra turma de 4º ano, Carla parte de um caminho diferente. Em reunião no início do ano
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as professoras elencaram os gêneros textuais que seriam trabalhados, entre eles, anúncio. Ao narrar
este fato, Carla evoca a seguinte recordação:
Estava no semáforo e na hora que a moça me entregou um panfleto eu pensei em
trabalhar com ele em sala. Pensei, “ficar mostrando anúncio impresso que você vê na
internet... nada a ver...’, quis trazer uma coisa mais real. Pedi a moça pra me dar vinte,
mas ela me deu só três”. (Narrativa de Carla, 2019)

É possível inferir, no excerto acima, uma preocupação, oferecer aos estudantes textos mais
próximos do uso social em vez de textos escolarizados. Nessa perspectiva, por meio de outras
narrativas, observa-se que Carla passa por um processo de ampliação do conhecimento pedagógico
do conteúdo e começa a considerar os usos sociais da Língua Portuguesa em sua ação de ensinar,
por meio de um trabalho com os gêneros textuais, em vez de trabalhar apenas com situações
escolarizadas.
A título de exemplo, neste mesmo ano, Carla inicia o trabalho com o gênero conto de
suspense: “Fiz jogral, conversei até sobre os contos e na hora de escrever eles fizeram bem melhor
do que se eu tivesse pegado uma história com uma imagem e eu falasse ‘produzam um texto’ [...]
depois desse conto teve um amadurecimento em relação à escrita”. Assim, Carla experimenta
primeiramente a nova forma de trabalhar, reflete sobre a sua experiência, e, por ter sido positiva a
valida, tornando-a parte de seu repertório. Nessa reflexão, com este novo saber em construção,
Carla avalia sua prática passada e projeta a prática futura, “hoje eu não faria o caderno de produção
e não fiz, uma folha com texto e imagem pra eles produzirem”; em sua reflexão atual dar uma folha
e pedir às crianças que produzam um texto sem refletir acerca do gênero, não é eficaz.
Por meio das narrativas, Carla nos revela que uma das fontes desses saberes é o livro
didático. Quanto ao livro de 2018, disse que a atendia muito, suas unidades eram organizadas por
temáticas: “Ontem nós trabalhamos uma reportagem sobre celular. Discutimos muito sobre o uso
do celular, dos meninos que não têm mais contato com a família”. Entretanto, foi o livro de 2019,
cujas unidades são organizadas a partir de gêneros textuais, que lhe permitiu a construção de novos
saberes.
Nesse sentido, a narrativa converge com discussões acerca dos livros didáticos enquanto
recursos de reconhecida “importância na prática pedagógica diária, pois constituem um apoio para o
professor e para o estudante, auxiliando na organização do conteúdo estudado. Em algumas
situações, pode até ser considerado único suporte, devido à escassez de recursos” (CONTI, 2015,
p.162).
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Ao finalizar, Carla sintetiza a forma como vê a docência, uma preocupação constante com o
ensino e os/as estudantes:
Parar no semáforo e pegar um folder... Ir ao supermercado e lembrar que tem que
comprar feijão branco pra fazer o Mancala... Você não desliga... Eu acho que ser
professora é, ao longo dos anos, até acordar de madrugada e pensar no aluno. Pois é...
que coisa desgastante... Acordar de madrugada e pensar no aluno... no que você vai
fazer... se aprenderam mesmo.

Suas reflexões convergem com os estudos que consideram que a docência é uma profissão
em que boa parte da existência do/a professor/a “é caracterizada por sua atuação profissional”
(TARDIF, 2014, p. 57).
Enfim, Carla vem formando-se, ampliando seus saberes por meio de sua abertura ao
aprendizado com o outro, revelada pelas trocas entre os pares; por sua postura ativa na reflexão das
experiências vivenciadas e pelas formações que atravessaram sua carreira. A própria participação na
pesquisa constituiu-se como um elemento potencializador da construção de seus saberes uma vez
que lhe possibilitou rever e problematizar práticas.
CONCLUSÃO
Conclui-se que os saberes docentes são construídos por meio de um processo em que se
interconectam a aquisição e mobilização de saberes. A composição dos saberes é sempre provisória
pois eles se modificam à medida que aquisição e mobilização transformam um ao outro. As ações
experienciadas pelos/as professores/as podem ser validadas ou não, por eles/as; resultando na
manutenção dos saberes construídos, na transformação destes saberes ou constituindo-se fonte de
novos saberes.
As análises indicam que a socialização profissional ocorrida ao longo da trajetória docente
constitui-se como uma importante fonte de saber e potente dispositivo formativo. Nesse sentido, há
de se problematizar suas contribuições e seus limites. Compreende-se a importância de ressignificar
os processos formativos coletivos vivenciados na socialização profissional, em uma perspectiva
voltada à ação reflexiva.
Refletindo sobre as atividades impressas a pesquisa sinaliza a importância destas como tema
de estudo, tema este escasso de pesquisas. Percebe-se como apontam os estudos que o
conhecimento pedagógico do conteúdo interfere na escolha das atividades. Nessa perspectiva, é
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formativo o processo de reflexão a respeito das certezas construído pelos/as professores que
compõe a forma como compreendem e interpretam as situações.
Finalizando: “a cada dia, ano, turma, forma-se um novo professor”. Essa citação sintetiza
que a trajetória docente é um processo sempre em construção, em que os saberes ampliam-se nos
processos de socialização profissional, nos processos de reflexividade acerca dos saberes
experienciais, nas vivências pessoais e pelas formações que atravessaram a trajetória.
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ANEXO
Figura 1. Atividade pontuação

Fonte: Dados da pesquisa

Resumo
Este trabalho faz parte de uma pesquisa que tem como objeto de estudo os processos de ensino com
foco nas atividades impressas utilizadas pelos/as professores/as em sala de aula. Neste artigo,
apresentamos as narrativas de uma professora que atua no Ensino Fundamental – Anos Iniciais em
uma escola pública de Belo Horizonte. Objetiva refletir acerca dos saberes mobilizados por uma
professora de 4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais de uma escola pública de Belo Horizonte
nos processos de elaboração de atividades impressas. A abordagem metodológica utilizada é a pesquisa
(auto)biográfica que possibilita o acesso às construções subjetivas atravessadas pelo mundo histórico e
social e propicia a autorreflexão das experiências, possibilitando um processo formativo. As fontes de
informação constituíram-se de narrativas advindas de entrevistas narrativas orais e escritas; atividades
impressas elaboradas pela participante e fichas de análise dessas atividades preenchidas pela professora.
O processo circular de análise foi composto por: primeiras sinalizações, identificação das unidades de
análise e análise interpretativa. Os resultados evidenciam o processo vivenciado pela professora na
construção e reconstrução de saberes docentes ao longo da própria trajetória, um processo em que se
interconectam a aquisição e a mobilização dos saberes. As análises também demonstram que o
processo de socialização profissional se constitui como uma importante fonte de saber e potente
dispositivo formativo. Assim, evidencia-se a importância de ressignificar os processos formativos
coletivos em uma perspectiva voltada à ação reflexiva.
Palavras-chave: Didática; Atividades impressas; Formação docente; Pesquisa (Auto)biográfica; Saberes
docentes.
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SABERES E CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES EM UM GRUPO DE ESTUDOS
Denise França Stehling – FaE/UFMG
Keli Cristina Conti – FaE/UFMG

INTRODUÇÃO
Esse texto baseia-se em uma pesquisa desenvolvida em 2017-2018, inserida na linha de
Educação Matemática no âmbito do Mestrado Profissional Educação e Docência (PROMESTRE)
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Sabemos que as preocupações com a abordagem de conhecimentos matemáticos na
Educação Infantil são cada vez mais frequentes. De acordo com os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) “as crianças, desde o nascimento, estão imersas em
um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante”. (BRASIL, 1998, p. 207).
Acreditamos que o professor deve fazer com que a criança, partindo de suas vivências e do que já
sabe, avance no sentido de construir e reconstruir novos conhecimentos.
Em se tratando de Educação Infantil e conhecimento matemático, nos primeiros dias de aula,
é imprescindível que o professor investigue o que as crianças compreendem sobre números, espaço
e medidas. Nesse contexto, Lorenzato (2011) afirma que:
Toda criança chega à pré-escola com alguns conhecimentos e habilidades no plano
físico, intelectual e socioafetivo, fruto de sua história de vida. Essa bagagem, que
difere de criança para criança, precisa ser identificada pelo professor. (LORENZATO,
2011, p.24)

Nessa perspectiva, o autor sugere que a base da proposta de um trabalho matemático se
sustente em três campos: 1º) aproveitar os conhecimentos e habilidades de que as crianças são
portadoras; 2º) explorar os três campos matemáticos (espacial, numérico e medidas) e 3º) começar o
trabalho pelas noções. Lorenzato (2011) sugere que essas noções devem ser revisadas ou
introduzidas verbalmente e por meio de diversas situações, visando trabalhar com materiais
manipulativos, desenhos e histórias.
Durante os últimos anos, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte pautou suas
ações em políticas afirmativas de formação de professores, através de portarias que legislavam
sobre a formação extra classe continuada. Pesquisando e conversando com outros professores,

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

528

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

compreendemos que essa proposta de formação continuada nem sempre é eficiente e muitas vezes
precisa de incentivos financeiros para ter adesão dos docentes. Mas será que as formações atuais
tem acompanhado as demandas da educação infantil ao ponto de ressignificarem as práticas dos
professores?
Para que isso ocorra é necessário que a prática pedagógica envolva formação qualificada e
intencional. Fiorentini e Lorenzato (2012, p.49), descrevem que “os estudos sobre os saberes
profissionais do professor, até início dos anos de 1990, têm revelado baixos níveis de compreensão
e domínio de conhecimento matemático a ser ensinado”.
Ao refletir e sistematizar sua prática, sabe-se que os professores produzem e renovam seus
saberes e conhecimentos. Pesquisadores como Azevedo (2012), Conti (2015), Fiorentini e
Lorenzato (2012) e Imbernón (2010) vem dando importância aos grupos de estudos envolvendo
professores, pois esses extraem lições, aprendizagens, saberes ou conhecimentos das experiências
quando estimulados a aprender com a reflexão, com a fala, bem como estimulados a analisar
situações problemáticas e a elaborarem seus registros ou textos.
Nesse sentido, esse texto descreve brevemente a pesquisa que propôs a formação de um
grupo de estudo para não só descrever situações observadas no cotidiano das práticas pedagógicas,
mas para ressignificar tais situações, buscando criar espaços de reflexão, de pesquisa e de inovação
nas estratégias de aprendizagem referente ao conhecimento matemático na Educação Infantil,
envolvendo inicialmente números e sistema de numeração, espaço e forma, grandezas e medidas.
METODOLOGIA E PERCURSO DA PESQUISA
Esta pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, que de acordo com Bogdan e
Biklen (1994), possui cinco características:
1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural,
constituindo o investigador o instrumento principal;
2) A investigação qualitativa é descritiva;
3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que
simplesmente pelos resultados ou produtos;
4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva;
5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa (BOGDAN;
BIKLEN, 1994, p. 47-50)
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A ideia de formação de um grupo de estudo parte do princípio de experimentar, viver e
construir coletivamente o saber e o conhecimento, interessando mais os processos do que
simplesmente os resultados ou produtos. A partir da aprovação pelo COEP-UFMG, demos início ao
movimento de criação do grupo propondo que em cada encontro os professores relatassem o que
acontece, o que fazem, o que funciona, o que não funciona, compartilhando, conforme cita
Imbernón (2010, p. 68) “as alegrias e as penas que surgem no difícil processo de ensinar e
aprender”.
A escolha das instituições se deu de forma aleatória após sorteio em uma listagem pública
geral disponível no portal da Prefeitura de Belo Horizonte contendo 127 (cento e vinte e sete)
Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs), 13 (treze) Escolas Municipais de Educação
Infantil (EMEIs) e 195 (cento e noventa e cinco) creches conveniadas, que compõem a rede
parceira, conforme informação do portal PBH, acessado em agosto de 2017.
O único critério estabelecido foi o envio de convite para três instituições de cada regional da
cidade, sendo: Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda
Nova. Criadas em 1983, as regionais de Belo Horizonte são espécies de subprefeituras,
encarregadas dos bairros de cada uma das nove regiões em a cidade está subdividida
administrativamente. Professores de vinte e sete instituições foram então convidados a partir do
envio de e-mails, sendo prioritariamente para professores que estavam na regência das turmas com
crianças de quatro e cinco anos.
Importante destacar que a participação do grupo de estudo ocorreu em seus horários de
trabalho, sendo livre adesão. Foram propostos sete encontros com três horas de duração cada um,
com frequência periódica semanal e acontecendo no turno da tarde, nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2017.
No primeiro encontro em 19 de outubro de 2017, das onze professoras que mostraram
interesse, por e-mail, em participar da pesquisa, nove compareceram conforme Quadro 1 –
Cronograma, participação e temática dos encontros apresentado ao final desse texto.
Como relatado anteriormente, em cada encontro as professoras participantes relatavam
situações das práticas com as crianças da Educação Infantil e o grupo realizava uma discussão
utilizando um referencial teórico, sendo esse o espaço formativo.
Preciso registrar como “eu” pesquisadora, professora e formadora senti a dimensão
emocional da mudança, participando desse grupo de estudos composto por um clima invisível de
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tensões e medo de julgamentos sobre sua prática pedagógica. Em um dos encontros, uma professora
fala sobre o grupo de estudos como espaço de formação:
Eu acho assim, na minha escola pelo menos, as meninas se preocupam muito em
trazer novidades pra gente: as coordenadoras, a diretora. Só que assim, aqui pra mim,
está sendo mais ainda diferenciado. Por quê? Porque são práticas que vocês estão
trazendo da “rede”, que vocês já estão trabalhando! E ali as coisas que elas
aprenderam em cursos etc e tal, às vezes a maneira que elas (coordenadora e diretora)
estão passando não está me deixando estimuladas como as práticas que estou vendo
aqui! (Arquivo de vídeo da pesquisadora – 5º encontro - intervalo 0:10:50 a 0:11:27).

Nessa situação de formação através de um grupo de estudos o que mais me afligia era o
exercício de descentralizar a transmissão do conhecimento acompanhado de uma nova postura de
reconhecimento das individualidades e respeito aos saberes apresentados por cada professora
participante do grupo de estudos. Umas das professoras exerceu uma influência positiva durante os
encontros, destacando-se na representação de um apoio ponderado, afetivo e intelectual, conforme
cita Fiorentini (2006, p. 59):
O grupo, nesses casos, tem, de um lado, manifestado profundo respeito aos saberes
conceituais e experienciais que cada professor traz para os encontros, bem como em
relação às suas dificuldades e possíveis falhas, e, de outro, dado apoio afetivo e
tentado encontrar colaborativamente soluções para os problemas. (FIORENTINI,
2006, p. 59)

Após ver e rever o material de áudio e vídeo produzido no trabalho de campo durante os sete
encontros do grupo de estudos e fazer leituras, visualizamos possibilidades de análise dentro da
categoria “formação docente”. Para esse texto damos o destaque para o que foi apresentado pelas
participantes em relação à importância do grupo de estudos, aproveitando e reelaborando o que foi
escrito.
Poder falar sobre situações, vivências e aprendizagens a partir das vozes das professoras,
resultou em um produto educacional, um livro, apresentando os relatos das professoras
participantes; chamado de “A arte da palavra: ressignificando o vivido”
EIXOS DE ANÁLISE
Como registrado, o objetivo foi investigar quais os saberes e conhecimentos matemáticos e
metodológicos trazidos, reconhecidos e ressignificados por professoras da Educação Infantil, da
Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, quando se reúnem em um grupo de estudos. Nesse
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sentido, o grupo de estudos em contexto colaborativo emerge como uma alternativa promissora de
formação continuada.
Apresentamos brevemente nesta seção eixos construídos ao longo do percurso da pesquisa e,
que serão identificados e analisados como indissociáveis em um processo de formação docente: o
ser, o pensar, o saber e o fazer. Esses eixos partem da premissa de que a essência da formação
docente não pode ser encontrada apenas no docente como sujeito.
Vamos chamá-los de ‘eixos’, circundando a vida de um professor, seja ele da Educação
Infantil ou de qualquer outra etapa de ensino. Educação Infantil escrita aqui com letra maiúscula
para enfatizar a grandiosidade que esse nome carrega em seus grafemas. Tentaremos descrever e
analisar o antagonismo, ou seja, a complexa e paradoxal característica humana de sermos ao mesmo
tempo ‘ser e pensar’ e ‘saber e fazer’.
Para além dessa análise, vale ressaltar que o ‘ser e pensar’ e o ‘saber e fazer’ apareceram
todo o tempo nos relatos realizados pelas participantes dessa pesquisa impactando diretamente
nossas análises, sendo necessário a abordagem desses eixos.
Assim, compreendemos o eixo ‘ser’ no grupo, como a identidade, a forma de participação e
o desejo. O eixo ‘pensar’ foi compreendido como exercício da reflexão em sua prática pedagógica.
Entendemos que o saber docente acontece porque tem um pensar e um ser. O eixo ‘saber’ foi
compreendido nesse estudo como os saberes docentes próprios da Educação Infantil inserido no
conhecimento matemático.
Conforme Tardif (2002), o saber disciplinar constitui o conteúdo das matérias ensinadas na
escola e isso nos desperta para a tarefa docente que não é apenas ensinar conteúdos, mas também é
preciso saber bem os conteúdos, e não reduzir a prática docente ao puro ensino de conteúdo.
Finalizando, o eixo ‘fazer’ ficou definido como ação docente na Educação Infantil, que tem
por objetivo a linguagem matemática. Entendemos que o trabalho com as diferentes linguagens é
fundamental na infância, das quais a linguagem matemática foi o foco da pesquisa desenvolvida. O
eixo ‘fazer’ está entendido ainda como mediação docente, suas intervenções, a organização da sala
e a elaboração do planejamento das práticas pedagógicas. Essa proposta de análise parte de uma
demanda identificada, ao longo dos encontros do grupo de estudos, que indiretamente exige que as
professoras ampliem cada vez mais seus conhecimentos sobre o ser humano nos primeiros anos de
vida, envolvendo a compreensão sobre a criança, suas capacidades, necessidades e possibilidades.
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Podemos expandir essa análise ponderando que a construção da identidade de professores e
professoras da Educação Infantil constitui elementos centrais das políticas e práticas. Envolve
ainda, tanto a formação, quanto as condições de trabalho, analisadas aqui como ‘saber e fazer’ e
nesse contexto de análise representa a mediação entre a teoria e a prática.
Observamos, por meio de algumas falas e manifestações que os eixos de análise sugeridos
se inter-relacionam num movimento circulante propiciando uma sinergia, que se apoia na
subjetividade e individualidade do professor, mas também recebe influências do seu saber e do seu
fazer. Esses eixos constroem juntos, a categoria que analisamos sobre a formação docente, dentro
de uma proposta de grupo em contexto colaborativo.
Representamos através de um diagrama (Figura 1) como estamos desenvolvendo os eixos de
análise e como eles se relacionam na circularidade infinita, contínua e dinâmica de nossa categoria
de análise sobre formação docente. Nossa proposta de diagrama é criar a circularidade entre os
eixos. A categoria a ser analisada na formação docente passaria pelos eixos na perspectiva de cada
sujeito professor. Quem é esse professor? O que ele pensa? O que sabe? Então, o que ele realiza em
suas práticas pedagógicas precisa ser analisado ao propormos uma formação docente. Isso parece
óbvio, mas a novidade é a proposta de exploração das pluralidades circulantes em um processo de
formação docente que acreditamos ser contínuo.
Podemos imaginar apontamentos surpreendentes na aplicação dessa hipótese: o estudo da
circularidade infinita, contínua e dinâmica do processo de formação docente. Pensar processos
formativos precisaria compreender o sujeito docente em suas múltiplas dimensões em busca de um
desenvolvimento profissional de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma breve reflexão precisa ser lançada para a educação que não têm se direcionado para
uma mudança frente à formação de professores da Educação Infantil. Ao contrário, avalio que os
rituais e a forma escolar têm contribuído para a reprodução de relações de poder que favorecem a
sujeição e inferiorização que muito influem na identidade do sujeito professor.
Na pesquisa citada são detalhadas e apresentadas, a partir da visão das professoras
participantes, as práticas relatadas e os momentos vividos durante os encontros do grupo de estudos.
Impossível descrevê-los em poucas páginas, mas importante destacar, que os registros das
professoras revelam indícios de mudanças sensíveis em suas práticas, pois foram encontradas ações
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intencionais e um compromisso consciente com as próprias necessidades formativas e busca ativa
na construção de uma formação compartilhada com seus colegas de profissão.
A partir das narrativas presentes nos encontros do grupo de estudo, podemos refletir também
sobre como a escola tem virado um lugar escasso de espaços de discussão e como seus atores
precisam compreender que as discussões são essenciais para o crescimento do professor,
explorando a formação de um grupo colaborativo.
A educação poderia fazer mais para que a situação da sujeição fosse invertida em direção a
emancipação e nova postura crítica dos sujeitos. Um primeiro passo seria canalizar a influência e o
uso dos espaços de discussão para que a condição da profissão docente fosse modificada, levando o
sujeito à uma superiorização e esclarecimento de sua condição humana e profissional.
De acordo com os documentos base para a constituição do pleno direito à educação, vemos
que o acesso e permanência dos indivíduos na escola já alcançam índices antes não atingidos. Com
base em outros teóricos analisados, é possível afirmar a necessidade de instituir processos de efetiva
participação política, conferindo à educação o papel de um dos instrumentos de promoção do
exercício de cidadania, a ser assegurada por meio da participação ativa. Ao falarmos em construção
de sujeitos autônomos com participação crítica e ativa na sociedade, precisamos incluir o sujeito
professor.
Quando situações de discussão são concretizadas, avivam os professores para que invistam
nas atualizações de seus conhecimentos pedagógicos, bem como levá-os a pensar sobre suas
práticas e o que podem fazer de forma coletiva.
A meu ver, a efetivação de um plano de formação continuada implica ações compartilhadas
que resultem na participação de todos, pois não há como mudar a cultura escolar, atualmente
fragilizada, sem o trabalho coletivo, pois a mudança requer discussões conjuntas e a busca de
resolução dos problemas de modo participativo e formativo e principalmente de forma a envolver a
política da cidade.
Não se pode deixar de dizer que essa construção social da carreira docente não pode ser
desvinculada das estruturas sociais. Nunca entenderemos o trato que a sociedade dá ao professor se
não entendemos as estruturas econômicas, sociais, históricas, políticas, dentre outras. Mas essa seria
outra reflexão.
O tema “formação continuada” é complexo e, por isso, não há um caminho único a ser
seguido. Não há receitas prontas ou respostas a alcançar, mas uma forma particular de discutir, de
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conversar com colegas de profissão, de dialogar com autores e de nos situar entre o que já sabemos
e o que podemos saber. Nesse percurso, promovemos em nós um alargamento da condição docente
e abertura ao processo de aprender contínua e coletivamente.
Nessa perspectiva, formar-se não é receber informações a serem apropriadas e acumuladas,
mas realizar a experiência, que a meu ver é intransferível de se apropriar de uma relação de “ser” e
“pensar” com o outro e ao mesmo tempo com o “saber” e com o
“fazer” na educação e dentro dos diferentes espaços de aprendizagem na Educação Infantil.
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Quadro 1. Cronograma, participação e temática dos encontros
Encontros

Participantes

Relato das professoras

Temática discutida

19 Outubro

09

Apresentação da pesquisa

Formação docente através de grupo de
estudos

26 outubro

08

Uso do calendário na Educação
Infantil

Registros sobre rotinas e passagem do
tempo

09 novembro

07

Jogo “Perde e ganha”

Construção do conceito de número

Jogo do “Boliche”
16 novembro

04

Painel do Crescimento

Investigando grandezas e medidas na
infância

23 novembro

08

Jogo “Quebra ovos”

Discussão sobre espaços, figuras e formas

Oficina com o Tangran
30 novembro

08

Propostas
de
Planejamentos

trabalho

–

Proposições e referenciais curriculares do
governo

05 dezembro

07

Apresentação de opções de jogos
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Resumo
O presente texto busca apresentar algumas reflexões sobre saberes e conhecimentos matemáticos e
metodológicos trazidos, reconhecidos e ressignificados por professores da Educação Infantil, quando
se reúnem em grupo de estudo. Como objetivos específicos apresentou-se: (1) descrever e analisar os
processos de constituição de um grupo de estudos compartilhados por professoras da Educação
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte/MG (RMEBH), (2) evidenciar os saberes e
conhecimentos matemáticos e metodológicos, as aprendizagens e ressignificações durante a
manutenção do grupo, (3) incentivar a exposição de relatos orais e escritos sobre a prática do docente
ao trabalhar com o conhecimento matemático com as crianças e (4) elaborar um produto educacional
por meio de um livro que apresente relatos escritos sobre as práticas pedagógicas, para serem
compartilhadas com a comunidade escolar das participantes do grupo, constituindo um material de
viés formativo. A pesquisa foi desenvolvida partindo de uma abordagem qualitativa e com a perspectiva
de elaboração de narrativas orais e escritas. O plano de trabalho de campo e os instrumentos de
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registros de informações compreenderam a formação do grupo de professoras, aplicação de
questionários em alguns momentos, encontros periódicos de formação, discussão, planejamento e
registro. Os dados foram analisados em comparação com os aspectos apontados pelo referencial
teórico e por meio de uma categoria que envolveu quatro palavras que se transformaram em eixos de
análise definidos ao longo do processo de interpretação dos mesmos: ser-pensar e saber-fazer. Nessa
perspectiva, formar-se não é um mero ato de receber informações a serem apropriadas e acumuladas, e
sim realizar a experiência, que é intransferível de se apropriar de uma relação de “ser e pensar” com o
outro e ao mesmo tempo com o “saber e fazer” dentro dos diversos espaços de vivências e
experiências nas instituições de Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Formação continuada de professores; Educação Matemática;
Grupo de estudos.
POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE: REFLEXÕES FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORAS DE 1º CICLO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE BELO HORIZONTE
Sâmara Carla Lopes Guerra de Araújo – IESLA

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta resultados da tese de doutoramento (AUTORA, 2019) que
buscou analisar as repercussões das políticas educacionais de alfabetização e de avaliação sobre o
trabalho e a identidade profissional das professoras de 1º ciclo nas escolas municipais de Belo
Horizonte.
As atuais políticas educacionais na área da alfabetização têm orientado que todas as crianças
devam ser alfabetizadas na idade certa, compreendida como idade regular, que seria até os sete anos
de idade. Destaca-se, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), implementado
em 2012 pelo Ministério da Educação (MEC), em todo território nacional, e que tinha como eixo
principal a formação continuada de docentes, com o apoio de material específico.
As políticas de formação de professores ocupam um lugar de destaque nos debates
governamentais e nos movimentos sociais em defesa da educação. Por um lado, a educação escolar
e a formação docente são entendidas como importantes processos no sentido de capacitar a
sociedade para uma educação mais competitiva e mais produtiva, por outro, como essenciais para a
afirmação das escolas como espaço de construção e de preparo para o exercício da cidadania e dos
professores como intelectuais capazes de contribuir para transformação da realidade escolar e
social.
O debate em torno da questão da formação do docente da Educação Básica no Brasil diz
respeito à universalização da formação especifica em nível superior a todos os professores,
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considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. O Plano
Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, em suas metas 15 e 16, se compromete com a
defesa de uma política de formação superior inicial e continuada efetivada a partir de uma
concepção político-pedagógico, que assegure a articulação entre teoria e prática, entre pesquisa e a
extensão e com a valorização da carreira do profissional da educação.
De acordo com dados do Censo da Educação Básica 2018 (BRASIL, 2019), ainda é
significativo o número de professores dos anos iniciais do ensino fundamental que não têm curso
superior (78,5% têm nível superior completo). Apenas 37,2%, em 2018, possuíam formação em
nível de pós-graduação. Importante perceber que os cursos de pós-graduação de especialização são
realizados pelos professores, muitas vezes, para obterem progressão na carreira. O mestrado e
doutorado ainda não são incentivados como processo de qualificação e de formação docente, na
maioria dos sistemas de ensino, por isso, o baixo número de docentes com essa titulação.
O presente texto busca apresentar resultados da pesquisa referente à formação inicial e
continuada das professoras de 1º ciclo da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RMEBH). A amostra da pesquisa se refere a dez professoras entrevistadas no final do ano de 2017, foram
selecionados alguns trechos das entrevistas que dizem respeito ao tema objeto deste texto. A fim de
preservar suas identidades, seus nomes foram substituídos por nomes de escritoras brasileiras da
literatura infantil.
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NO CONTEXTO DA RME-BH: O QUE DIZEM AS
PROFESSORAS DE 1º CICLO
No contexto da pesquisa realizada, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação,
havia no momento da realização da pesquisa 15.901 professores da educação infantil e ensino
fundamental, sendo que 88,7% possuem formação em nível de graduação. Pouco mais de 35%
possuem formação em pós-graduação.
O Plano de Carreira da RME-BH (Lei nº 7235/1996), o cargo Professor Municipal tem 24
níveis. Os professores são posicionados no nível 10 (dez) da tabela de vencimentos, após a
conclusão de curso superior que o habilite para o Magistério. Além da progressão na carreira, por
tempo de serviço, os professores podem obter a progressão, após conclusão de curso de doutorado
(três níveis), curso de mestrado (dois níveis) e curso de especialização (um nível), sendo estipulado
o máximo de cinco níveis, na tabela de vencimentos, por grau de escolaridade superior.
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As professoras entrevistadas falaram da importância da formação em suas atividades em sala
de aula permeada de desafios cotidianos, demonstrando que acreditam nesses processos formativos
para seu desenvolvimento e atuação profissional:
Estudo “pra caramba”. Tenho pedagogia, psicopedagogia. Agora tô fazendo duas
áreas de pós-graduação em neuroaprendizagem e inclusão. A gente precisa entender
mais. O que tá aparecendo de alunos de inclusão nas escolas, “caindo de paraquedas”,
se a gente não entender um pouquinho, um pouquinho, a gente não consegue fazer
nada (Professora Eva).
A formação acadêmica interfere muito, né? Eu fiz, né, todos os cursos que eu fiz, a
graduação e as pós que eu fiz me fizeram ter mais esclarecimento do processo, né? De
como esse processo se dá e oportunidade de pensar formas diferentes e estratégias
diferentes de atuar (Professora Maria Heloísa).

A Professora Cecília fez um relato orgulhoso por ter sido a primeira pessoa da família
materna a fazer um curso superior e por este curso ter ocorrido em uma universidade pública,
principalmente após a expansão do ensino superior no Brasil nos últimos anos:
Minha família não tem professor, professor, eu sou, da família materna, eu sou a
primeira a fazer curso superior, eu tenho 29 anos; a minha mãe trabalhou como
empregada doméstica, durante muitos anos, e a história da minha família materna é
assim, é marcada por essa trajetória de trabalho doméstico, de trabalhos mais
precarizados, por outro lado, a família do meu pai já é diferente, meu pai é mais velho,
eu tenho irmãos adultos que têm curso de graduação, formado em veterinária, cursos
mais, que são considerados mais prestigiados, mas a trajetória das minhas duas
famílias, que meus pais não moram juntos, [...] da minha família materna é
completamente diferente da [...] da minha família paterna (Professora Cecília).

Em relação aos desafios da formação em nível superior, a Professora Tatiana fez uma crítica
à formação acadêmica, no âmbito da graduação, enquanto lócus da formação de professores no que
se refere à relação teoria e prática:
A fundamentação teórica é importante, sim. Mas eu faço essa discussão, desde quando
eu formei: eu acho que o que a faculdade te ensina, ela não te atende aqui dentro. Eu
tive a sorte, vamos dizer assim, de precisar trabalhar durante a minha formação. Então,
eu estava no meu terceiro período e comecei a dar aula para educação infantil. Então,
muita coisa que eu via na faculdade eu conseguia perceber dentro da sala de aula. Mas
muitas questões que eu tinha dentro da sala de aula, muitos conflitos, dificuldades de
aprendizagem, muitas questões, mesmo, do dia a dia, a faculdade não me respondia,
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ela não me atendia. Então, é claro que o embasamento foi fundamental, até para eu
procurar respostas para minhas perguntas, mas eu acho que falta. Eu acho que o curso
de pedagogia. Ele falta nisso. Pelo menos o meu faltou. Essa questão de fazer a gente
ter mais autonomia para resolver, porque a gente estudou mais sobre aquilo
(Professora Tatiana).

Sobre a continuidade de seus estudos no curso de doutorado, a Professora Cecília afirma ser
difícil conciliar os tempos escolares com os tempos da academia, demonstrando assim o desafio de
se garantir a formação de professores em nível de pós-graduação:
Faço as minhas produções, mas o que acontece, trabalhando os dois turnos, a atividade
acadêmica, seminário, fica tudo, não consigo participar, porque as reuniões, grupo de
estudo, seminário de manhã e à tarde, se eu for fazer uma disciplina isolada no
doutorado, tenho que fazer de manhã ou à tarde, aí, tem que abri mão de um turno, aí
depende do projeto de vida, então, a partir do ano que vem, eu vou ter que ver o que
eu vou fazer, mas vou tentar de novo. […] Eu tento ir conciliando, mas meu
orientador me incentiva muito, aí, ele, às vezes, tem um evento,” fala vamos mandar
um trabalho”, aí a gente escreve junto até pra manter, porque a vida acadêmica ela tem
que ter um fluxo, ela exige produção, ela exige participação nos eventos, pra você
conhecer as discussões ficar a par das discussões mais recentes da sua área, não posso
abrir mão disso também, aí, por questões da vida tenho que....(Professora Cecília).

A formação continuada tem sido considerada, nos últimos tempos, como uma ferramenta
importante para o desenvolvimento profissional docente. Não somente no Brasil, mas no âmbito
internacional, como afirmam Oliveira e Maués (2012), as políticas de formação vêm tendo um
destaque nas ações educacionais, tendo como objetivo, pelo menos nos programas e projetos, a
melhoria da qualidade da educação, por meio de uma melhor qualificação docente.
Todas das professoras entrevistadas ressaltaram a importância de se estudar e aprender para
exercer as atividades docentes, principalmente em função da mudança do perfil de alunos, mesmo
que não incida sobre a remuneração. De certa forma, foi possível perceber, nos relatos de algumas
delas, a presença de um sentimento de não se sentir preparada para o desenvolvimento de suas
atividades.
Sim, me sinto valorizada. Gosto muito de investir na formação, assim... Procuro fazer
curso, mesmo que não traga, é... Retornos pra gente, em termos de Plano de Carreira,
mas a gente faz, procura sempre estar fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de
estudar, gosto de ler, de investir...(Professora Lygia).
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Então, a formação, ela é fundamental. É, ressalto o PNAIC que é para o professor que
tá em sala de aula. Então, essa reflexão teórica e prática, junto, ela é enriquece muito,
né? No seu trabalho. Eu tive a oportunidade, quando eu fiz a graduação em pedagogia,
eu já estava atuando em sala de aula. Eu tive muitos momentos conflitantes. Mas me
fez crescer muito como professora (Professora Maria Heloísa).

Sejam realizadas no interior da escola, ou ofertadas em outros espaços, as professoras
destacaram como mais interessantes para o seu trabalho aquelas formações continuadas que
estivessem mais próximas do fazer cotidiano da sala de aula:
Eu acho que é muito importante a capacitação do professor em serviço. Acho que
tinha que ter uma condição de estar sempre estudando. Porque faz a gente repensar o
que a gente está fazendo. Porque a gente aprende todo dia. E, quando você está na
formação, vai te trazendo luz pra um monte de coisa que tá faltando, como desafio
mesmo. E tem a formação que a própria escola promove. A gente está tendo o
acompanhamento com a matemática e ajuda a gente a pensar: olha, isso eu não estou
fazendo. E vai percebendo que preciso daquilo ou tem outro ponto que não está
coberto, né? E quando tem alguém te ajudando a pensar a pratica, acho que é bom
(Professora Ruth).

Quanto à participação nas formações oferecidas pela Rede de Ensino, a Professora Lygia
afirmou que não havia obrigatoriedade e que era necessária uma organização interna dos tempos
dos professores para que uma formação acontecesse, fosse dentro ou fora do espaço da escola. No
caso de ser dentro da escola, era preciso haver recursos financeiros para a contratação dos
formadores.
Dentro da escola? A gente teve, em 2015, uma formação muito boa, de Contação de
Histórias. Foram dez semanas, se não me engano, uma vez por semana. Na época, só
tinha três, as três turmas do primeiro ano, então, a A. [nome da coordenadora] ficava
com as três turmas. Ela era a coordenadora na época, pra gente fazer a formação.
Então, assim, a escola “se virou” pra conseguir, e foi legal! Agora, 2016, 2017, nós
não tivemos formação interna. Acho que por falta de recurso, mesmo... Só teve
formação externa. Sempre, sempre participo, quando tem. Aí, a gente consegue,
também, se organizar aqui, pra todo mundo que queira, né? A escola não obriga. Ela
deixa à vontade. Infelizmente, não é todo mundo que gosta de fazer. Mas deixa à
vontade pra gente fazer... Quem quiser fazer, pode fazer e a escola se vira aí...
(Professora Lygia).
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A Professora Sylvia, por sua vez, apontou como importantes também os momentos em que
pôde compartilhar experiências didáticas com as colegas, quando a formação propicia o trabalho
coletivo:
Eu falo isso com algumas colegas que me dão algumas boas ideias. Gente, vocês têm
que colocar isso num livro. Porque, assim, a própria questão do alfabeto, das letras,
essa introdução foi uma amiga que me contou. “Olha, meus meninos não estão
entendendo o que é maiúscula, o que é minúscula, o que é caixa alta e o que é cursiva
e por aí vai. Como você está explicando pra eles?”. “Uai, tô mostrando as letras, tô
falando que é sempre assim. Não, vou fazer com você o que eu falo com minha turma.
Eu falo que as letras são como a gente e que as letras trocam de roupa, e que essas são
as roupas da letra. Que cada letra tem menos roupas que a gente. Porque elas têm só 4
roupas diferentes. Tem roupa que vai ser de festa, tem roupa que vai ser disso, tem
roupa que vai usar no domingo, e tem roupa que é de ficar dentro de casa. E, aí, assim,
ela contava e eu ia aumentando e contando do meu jeito. A frase é o início da festa, e
por aí vai. Foi muito bom. (Professora Sylvia).

Como se pode observar por meio das falas das entrevistadas, as professoras demonstram
acreditar nos processos formativos, sejam eles iniciais ou continuados, na escola ou fora dela.
Mesmo reconhecendo os dilemas entre as possibilidades e as limitações da formação, as professoras
a percebem como elemento importante e determinante para melhoria de seu desenvolvimento
profissional e de sua prática educativa frente aos desafios cotidianos na escola.
AS ALFABETIZADORAS E AS POLÍTICAS ATUAIS DE FORMAÇÃO
No contexto da pesquisa desenvolvida, observou-se que a formação das professoras que
atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, vem sendo compreendida como meio de fornecer a
elas condições para que se tornem capazes e se sintam preparadas para enfrentar os desafios
presentes na alfabetização inicial da língua escrita nas escolas brasileiras. A formação é dirigida à
capacitação dessas profissionais para que possam preparar as crianças para as exigências de um
padrão de qualidade de educação que tem sido assumido pelas redes de ensino. Esse padrão é
estabelecido por um nível de proficiência que é medido por avaliações em larga-escala realizadas
pelos estudantes. As professoras passam a ser indiretamente avaliadas pelo desempenho que seus
alunos têm nos testes. Nesse sentido, as professoras buscam se formar no sentido de responder pelos
níveis de exigência que estão estabelecidos de fora delas e das escolas nas quais atuam. O interesse
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pessoal pela formação pode ser percebido como fator que contribui para a participação nas
formações.
Sobre o desenvolvimento profissional docente (DPD), Oliveira (2012) afirma que tal noção
emerge articulada a novos padrões de organização da carreira e do trabalho docente. Nesse sentido,
o DPD surge como resposta “ao nível das propostas de políticas públicas em educação à crise do
paradigma de organização burocrática e profissional dos docentes diante de novos modos de
organização e gestão das escolas e dos sistemas educativos” (p.43). Esses novos modos demandam
maior autonomia e condições de profissionalização que incluem os processos de formação. O
desenvolvimento profissional docente aparece, então, como um imperativo, representando a
necessidade de os professores buscarem permanentemente melhorias no seu desempenho.
Trata-se de uma abordagem normativa, que estabelece o desenvolvimento profissional
e institucional como faces da mesma moeda e que atribui à consciência do profissional
a possibilidade de mudança ética na educação. Os professores são, em última
instância, os responsáveis por seu desenvolvimento profissional, que deve ser tomado
como um dever e obrigação para a melhoria da educação em geral (OLIVEIRA, 2012,
p.42).

Nesse contexto, os professores têm sido considerados importantes e, em um discurso global
sobre educação, frequentemente apontados como cruciais para o sucesso e a eficácia da
aprendizagem. Petterson e Molstad (2016), nesse sentido, consideram que os professores vêm sendo
moldados ou mesmo fabricados e narrativamente descritos pelos processos avaliativos
internacionais.
Esses autores, analisando o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)
enquanto um conglomerado de atividades, objetos e atores que juntos produzem diversas ações, em
diferentes espaços sociais e em diferentes níveis, argumentam que os professores são considerados
como indicadores da eficácia dos sistemas de educação e importantes para elevar os padrões de
desempenho, sendo assim considerados como a esperança e a realização da educação.
O Brasil, segundo eles, tem sido considerado como um exemplo bem-sucedido de como
aumentar a qualidade dos professores, embora não esteja claro se essas reformas estão relacionadas
ao PISA. Ainda assim, o que se manifesta é uma forte crença de que professores competentes levam
a melhores performances entre os alunos. Na verdade, está fortemente presente em todos os
relatórios a ideia de que o conhecimento e a educação dos professores levam a um melhor ensino.
“Este raciocínio é enquadrado por um ‘paradigma de conhecimento’, que é discutido quanto à
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estreita conexão entre o conhecimento dos professores e o desempenho dos alunos” (PETTERSON
e MOSTALD, 2016, p.640).
As tentativas do Estado para criar tipos de professores para as novas orientações da política
educativa, têm sido as principais formas pelas quais a identidade do professor tem sido construída e
mantida no âmbito da sala de aula. Segundo Lawn (2001), para atingir estas finalidades, uma nova
identidade genérica está sendo construída em torno da ideia de atitudes. “A obrigação do professor
é a de produzir o melhor sistema educativo do mundo” (p.129). Como consequência destes
desenvolvimentos, os professores estão sujeitos a novas formas de elaboração da identidade e estão
sendo produzidos modelos competitivos e diferenciados da identidade do professor.
Assim, compreendemos que as políticas de formação que assumem significativa
centralidade nesse processo têm um papel decisivo neste sentido. Elas estão orientadas à
capacitação dos professores no sentido de responderem às exigências de um padrão de qualidade da
educação que é definido internacionalmente e que é assumido, muitas vezes de forma acrítica, pelos
sistemas de ensino nacionais de educação, compreendendo o conjunto dos seus atores: gestores,
especialistas e os professores no âmbito da escola.
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Resumo
As políticas de formação de professores ocupam um lugar de destaque nos debates educacionais. Por
um lado, a educação escolar e a formação docente são entendidas como importantes processos no
sentido de capacitar a sociedade para uma educação mais competitiva e mais produtiva, por outro,
como essenciais para a afirmação das escolas como espaço de construção e de preparo para o exercício
da cidadania e dos professores como intelectuais capazes de contribuir para transformação da realidade
escolar e social. O presente trabalho apresenta resultados de tese de doutoramento que buscou analisar
as repercussões das políticas educacionais de alfabetização e avaliação sobre o trabalho e a identidade
profissional das professoras de 1º ciclo nas escolas municipais de Belo Horizonte. Neste texto, são
apresentados resultados da pesquisa referente à formação inicial e continuada das professoras
alfabetizadoras que participaram da amostra. Analisando tais dados, percebe-se que as professoras
demonstram acreditar nos processos formativos, mesmo reconhecendo os dilemas presentes nesses
processos, como elementos importantes e determinantes para melhoria de seu desenvolvimento
profissional e de sua prática educativa frente aos desafios cotidianos na escola. Nesse contexto, os
professores têm sido considerados importantes e, em um discurso global sobre educação,
frequentemente apontados como cruciais para o sucesso e a eficácia da aprendizagem, sendo moldados
ou mesmo fabricados e narrativamente descritos pelos processos avaliativos internacionais a fim de
responderem a exigências sociais.
Palavras-chave: Formação inicial e continuada; Trabalho docente; Alfabetizadora; Políticas de
alfabetização; Identidade profissional. Desenvolvimento Profissional Docente.
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PROFESSORES EXPERIENTES DE UMA ESCOLA
FREINETIANA: IDENTIDADE, SABERES E PROCESSOS
DE APRENDIZAGEM
Lenita Martins do Nascimento – UFSCar

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O comprometimento com a Pedagogia de Freinet e o trabalho com formação de professores
estabelecem-se dentre as principais motivações como professora e pesquisadora, portanto, pretendese aqui apresentar sobre uma pesquisa em andamento no município de São Carlos, que prevê
investigar e elucidar a constituição da identidade docente de professores experientes de uma escola
freinetiana, por meio de suas narrativas, com o intuito de compreender tal processo de formação
desses professores, mais especificamente, docentes com mais de 30 anos de atuação com esta
abordagem pedagógica.
Trata-se de uma pesquisa que visa valorizar a perspectiva dos professores sobre sua prática,
vivências, processos de formação, saberes e constituição da docência, enquanto sujeitos inseridos
numa escola freinetiana. Diz respeito a um enfoque bastante específico, sendo, neste momento,
qualitativa e de caráter exploratório, visto que os referenciais sobre professores experientes não são
abundantes e, ainda menos, os relacionados à formação de professores na Pedagogia Freinet.
Tal temática faz-se importante no sentido de compreender e valorizar as vivências e práticas
dos professores, evidenciar as falas sobre sua formação como docente, num contexto de livre
expressão, seja como pessoa ou educador, ouvir e entender os possíveis saberes enquanto sujeitos,
revelando e refletindo sobre sua própria constituição, ao longo de suas trajetórias de atuação
docente.
REFERENCIAL TEÓRICO
O presente projeto trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com um caráter
exploratório e descritivo. Pretende investigar sobre o que as narrativas de professores experientes,
de uma escola freinetiana, revelam sobre os seus processos e aprendizagens da docência. Para tanto,
o referencial teórico fundamenta-se sobre os saberes docentes (TARDIF, 2014), os processos de
aprendizagem da docência (TANCREDI, 2009), o desenvolvimento profissional de professores
experientes (REALI, TANCREDI e MIZUKAMI, 2008), os princípios da Pedagogia Freinet
(IMBERNÓN, 2010; FREINET, 1973) e Comunidade Profissional de Professores (GROSSMAN,
2000).
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A FORMAÇÃO DOCENTE: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL EM UMA
ESCOLA FREINETIANA
Sobre a constituição da identidade docente, muitos questionamentos emergem. Nóvoa
(2017, p. 5), por exemplo, ressalta um deles ao afirmar que “trata-se, no fundo, de responder a uma
pergunta aparentemente simples: como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e
a intervir como professor?”. Entre as características da docência, Reali, Tancredi e Mizukami
(2008) destacam que aprender a ensinar, assim como a ser professor, em uma perspectiva
profissional, tratam-se de processos contínuos e distintos, que acontecem ao longo da vida, não se
limitando aos espaços formais e tradicionais de formação.
Guarnieri (2005) enfoca a ideia de que o processo de aprendizado do professor consolida-se
no próprio exercício da profissão, no qual o educador articula o conhecimento teórico-acadêmico e
a prática escolar, constituindo sua prática docente e o processo de aprender a ensinar.
Também nesse sentido, Tardif (2011, p.51) afirma que, no decorrer do processo de
aprendizado da docência, professores encontram-se “mergulhados na prática, tendo que aprender
fazendo, os professores devem provar a si próprios e aos outros que são capazes de ensinar”. Assim,
a profissão docente sempre foi complexa por se tratar de um fenômeno social. Para Imbernón
(2010, p.79) “as experiências de vida dos professores relacionam-se às tarefas profissionais, já que
o ensino requer uma implicação pessoal”, desse modo, compreender sua constituição da identidade
e o processo de desenvolvimento profissional é de relevante importância. A identidade é tratada
pelo autor como um conjunto de traços que distinguem algo e confirmam o que se é, além disso, a
identidade docente para Imbernón (2010) também está relacionada ao desenvolvimento
profissional. Este, por sua vez, é definido como um investimento em busca de aperfeiçoamento da
prática profissional, tanto nos aspectos laborais, como a compreensão de si, o desenvolvimento
pedagógico, cognitivo ou teórico.
A pesquisa acontece no âmbito de uma escola com uma proposta pedagógica singular, a
Pedagogia Freinet. Os docentes participantes têm atuação em suas carreiras, quase que
exclusivamente, na mesma escola. Estão num contexto e projeto específicos de trabalho
compartilhado com um grupo de pessoas, a maioria deles desenvolve seu trabalho na instituição
desde o ingresso na docência, quando ainda jovens. Há, portanto, uma aproximação ao conceito de
Comunidade de Prática, que segundo Wenger (2004) pode ser definida como um grupo de pessoas
com interação regular à fim de compartilhar as mesmas práticas, interesses e objetivos de trabalho.
Portanto, espera-se desenvolver também uma aproximação em relação, mais especificamente, ao
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conceito de Comunidade de Professores defendido por Grossman (2000), entendendo tal
comunidade como uma forma de comunidade profissional, tornando-a diferente e destacando-se
pelo aprimoramento da prática profissional e desenvolvimento intelectual contínuo, devendo estar
igualmente preocupada tanto com o aprendizado dos alunos quanto com o aprendizado dos
professores.
Nesse aspecto, Tancredi (2009, p.24) indica que o processo de constituição docente é
complexo e vai além do aprender a ensinar, “envolve atuar em um contexto específico, com
projetos específicos e num grupo de pessoas que compartilham (ao menos deveriam compartilhar)
objetivos e um projeto de escola”. Para Grossman (2000), a primeira dimensão da comunidade deve
estar relacionada à formação de uma identidade de grupo e o desenvolvimento de normas para
interação. Numa segunda dimensão tem-se as diferenças entre participantes reconhecidas e
compreendidas. Há também, uma outra dimensão que é a negociação de tensões estabelecida, a
qual, com a maturidade do grupo, estabelece o reconhecimento de que tanto a aprendizagem do
aluno quanto a aprendizagem do professor devem estar fundamentalmente interligadas. Assim, há
uma disposição por parte de seus membros em assumir responsabilidade pelo crescimento e
desenvolvimento de seus colegas, como uma última dimensão.
Levando em consideração tais referenciais teóricos, a pesquisa tem como objetivo investigar
os saberes construídos por professores experientes de uma escola freinetiana, além disso,
compreender os caminhos desse processo de construção da identidade desses profissionais.
Cabe aqui ressaltar os princípios da Pedagogia Freinet que orientam a proposta pedagógica
da instituição em que os professores participantes estão inseridos. Na Pedagogia Freinet tão
importantes quanto as que as técnicas em si, são os princípios que as norteiam: a cooperação que
trata-se de um transversal em todas elas, assim como a afetividade, socialização e comunicação.
Também a livre expressão e o tateio experimental são presentes, segundo Freinet (1979, p. 12 ), a
livre expressão é “a própria manifestação da vida” e, permitir que a mesma aconteça nas suas
diferentes formas, é intensificar descobertas, dar asas ao voo do conhecimento.
Freinet teve sua pedagogia influenciada por obras pedagógicas da sua época e para
Imbernón (2012, p.13) constitui como uma “pedagogia forte, orientadora, futurista e capaz de
suscitar a reflexão e desenvolver práticas sobre muitas questões revolucionárias naquela época”. Na
Pedagogia de Célestin Freinet há princípios considerados como invariáveis, sinônimo de
permanentes. Tais pressupostos, independentemente do período histórico ou local não mudam e
deveriam ser levados em conta na prática educacional. Assim, Freinet postulou as Invariantes
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Pedagógicas, consideradas como pilares de sua proposta e defendidas como atuais, segundo
Imbernón (2012). As 30 invariantes estão estruturadas em três grupos: a natureza da criança, as
reações das crianças e as técnicas educativas. Sendo estes princípios norteadores da proposta
pedagógica da escola a ser investigada, acredita-se que os saberes e a construção da identidade dos
professores participantes da pesquisa possam estar bastante relacionados com tais invariantes.
À fim de compreender esse processo de construção da identidade docente de professores na
Pedagogia Freinet, serão consideradas as narrativas de professoras experientes, seus contextos de
atuação docente e suas fontes de aprendizagem. Segundo Reis (2008), ao relatar histórias
relacionadas às suas vidas, ocorre mais que o registro de acontecimentos, pois formas de se pensar e
agir podem ser alteradas neste momento, práticas modificadas e revelada uma atitude de criticidade
e reflexão sobre seu desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo principal reconhecer, por meio de narrativas
de professores experientes, os saberes relacionados aos processos de constituição da identidade de
docentes de uma escola freinetiana, como uma comunidade de professores.
Mais especificamente, pretende-se elucidar sobre suas formações, explorar os saberes
docentes desenvolvidos, relacionar as fontes de aprendizagens e os processos de desenvolvimento
profissional acerca da constituição como professor experiente. Desse modo, revela-se pertinente a
pesquisa, visto que busca evidenciar os saberes de um grupo de professores sobre os processos de
sua construção de identidade como docente.
PERCURSOS METODOLÓGICOS
Reconhece-se que docentes possuem diferentes saberes e que os mesmos são construídos
continuamente ao longo de suas trajetórias. Sendo assim a pesquisa, de abordagem qualitativa, de
caráter exploratório e descritivo, visa o entendimento das narrativas, vivências, práticas e fontes de
aprendizagem de professores do Ensino Fundamental em sua constituição de identidade docente,
enquanto sujeitos inseridos e experientes em uma escola freinetiana.
A pesquisa será desenvolvida no âmbito de uma escola do município de São Carlos que
possui sua proposta pedagógica baseada nos princípios da Pedagogia Freinet. A seleção dos
participantes, num primeiro momento, estará relacionada ao tempo de experiência dos docentes na
instituição em foco.
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Seguindo tal abordagem, será sistematizado um breve panorama sobre as publicações
relacionadas à temática “professores experientes”, por meio de pesquisa nos repositórios de teses e
dissertações. Também será realizada uma revisão bibliográfica da literatura da Pedagogia Freinet e
suas invariantes pedagógicas, elementos potencialmente importantes para a constituição da
identidade docente dos participantes, visto que os professores a serem investigados tiveram e têm
sua carreira docente desenvolvida, majoritariamente, em uma instituição baseada nos princípios
preconizados por Célestin Freinet. A análise documental de possíveis registros de processos
formais, realizados na escola, voltados para o desenvolvimento profissional de seu corpo docente e
vivenciados pelos participantes também será uma ferramenta de pesquisa, que além de permitir
conhecer o que foi realizado ao longo do tempo poderão ser usados como um "disparador" de
lembranças para os participantes da investigação.
A fim de compreender as trajetórias docentes, pretende-se realizar uma entrevista
semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas, seguindo um roteiro prévio de questões, mas
também possibilitando um diálogo mais aberto com os entrevistados, tornando possível o
levantamento de outras questões relevantes ao assunto. Como forma de registro será utilizada a
gravação, seguida de um outro momento de transcrição. Após a transcrição, pretende-se devolver o
texto ao entrevistado para que o reveja, realize ou não possíveis alterações e valide os dados obtidos
para o uso na pesquisa. Optou-se pela utilização de tal instrumento, pois espera-se que questões
relacionadas à própria formação docente, aos saberes construídos, às fontes de aprendizagens e
vivências possam emergir como narrativas orais, visando o recolhimento e futura análise de dados,
valorizando e explorando dimensões pessoais dos sujeitos, buscando a compreensão das causas,
contextos, intenções e os objetivos das ações humanas.
Como registro, além do uso de fontes documentais, pretende-se utilizar diário de campo para
assinalar as observações, percepções e reflexões. Para a análise dos dados, inspirado em Bardin
(1977), conforme Puglisi e Franco (2005), pretende-se que as narrativas sejam analisadas a partir da
organização de seus conteúdos considerando aspectos referentes aos saberes docentes, aos
processos de constituição da identidade de docentes e as fontes de aprendizagem da docência. Além
dos referenciais teóricos, fontes documentais e registros incluindo descrições de trechos de
conversas e diálogos, validados em seu contexto, espaço de fala e captados pelas entrevistas,
pretende-se realizar uma interpretação relacionando os dados obtidos aos diferentes saberes dos
docentes, conforme estabelecidos por Tardif (2014).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Trata-se de uma pesquisa ainda em fase de revisão bibliográfica e coleta de dados. Porém,
cabe destacar que além de procurar evidenciar as vozes e saberes dos professores de uma escola
com proposta pedagógica fundamentada nos princípios da pedagogia Freinet, em relação à
construção de sua identidade como docente e seus saberes, espera-se também que seja possível
compreender as fontes de suas aprendizagens nesse processo, relacionando-os aos saberes docentes
e à formação profissional, conforme Tardif (2014), além de estabelecer possíveis relações das
aprendizagens da docência ao estabelecimento de uma Comunidade Profissional de Professores,
conforme Grossman (2000).
CONSIDERAÇÕES
Espera-se, ainda, que tal estudo possa contribuir, em alguma medida, para oferecer subsídios
aos cursos de formação inicial ou mesmo continuada, assim como aos professores em início de
carreira e aos os profissionais da educação, em geral, que por meio das análises e reflexões
propostas, possam reconhecer informações relevantes e pedagógicas para auxiliá-los em suas
práticas educativas. Além de procurar evidenciar questões práticas, há que se considerar todo
processo de reflexão e sua possível contribuição para o entendimento da construção da identidade
docente.
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Resumo
Este trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com um caráter exploratório e
descritivo. Pretende investigar sobre o que as narrativas de professores experientes, de uma escola
freinetiana, revelam sobre os seus processos e aprendizagens da docência. Para tanto, o referencial
teórico fundamenta-se sobre os princípios da Pedagogia Freinet, os saberes docentes, os processos de
aprendizagem da docência e o desenvolvimento profissional de professores experientes. O objetivo
principal é reconhecer, por meio de narrativas de professores experientes e análise documental, os
saberes relacionados aos processos de constituição da identidade de docentes de uma escola freinetiana.
Espera-se que tal estudo possa contribuir com subsídios aos cursos de formação e/ou para o
reconhecimento de informações relevantes e pedagógicas aos docentes em suas práticas educativas.
Palavras-chave: Professor experiente, Desenvolvimento profissional, Pedagogia Freinet.
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PROFISSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE:
DESAFIOS E APOSTAS
Bruna Nunes de Senna Dias – UFRJ
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INTRODUÇÃO
Este texto tem por objetivo apresentar algumas análises teóricas a respeito da temática da
profissionalização docente, que vem sendo parte constitutiva dos meus investimentos de leitura ao
longo de meu doutorado. A pesquisa de doutoramento que venho desenvolvendo está inserida no
campo da formação de professores buscando investigar que lugar que a profissão docente tem
ocupado nos cursos de formação de professores. Dentro desse questionamento mais amplo uma das
minhas investidas de análise teórica tem se voltado para a compreensão das concepções de
profissão e profissionalização docente que têm sido privilegiadas na literatura específica da área.
Esse é, portanto, o recorte privilegiado nesse trabalho que se debruça sobre a problemática da
docência como profissão destacando alguns desafios que estão postos para a profissionalização
docente e algumas apostas que têm sido feitas na defesa de uma formação profissional dos
professores.
DESAFIOS A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO
A questão sobre o estatuto profissional da docência tem ganhado força dentro das pesquisas
educacionais a partir do final dos anos 1980, quando houve uma grande mobilização em favor da
profissionalização da docência (TARDIF, 2013). Desde essa época muitas pesquisas e textos têm
sido produzidos com o intuito de compreender quais características específicas fazem da docência
uma profissão.
Roldão (2017) define um profissional em contraposição ao funcionário e explicita que o que
diferencia o profissional do funcionário é que os profissionais dominam um conhecimento
específico para o exercício de uma função social reconhecida como específica e necessária. Já os
funcionários, ainda que tenham também saberes importantes, não desenvolvem uma função social
particular, mas executam uma tarefa de sustentação instrumental em diferentes organizações cujas
funções e ações são pensadas e executadas por outros.
Diante da definição proposta por Roldão (2017) emerge o questionamento sobre qual é esse
saber específico do professor que o distingue como grupo profissional. A pergunta sobre a
especificidade do saber docente tem mobilizado pesquisadores de diferentes campos da pesquisa
educacional, sejam aqueles que especificamente se propõem a compreender a constituição desses
saberes (TARDIF, 2014), ou sejam aqueles que por meio de outras áreas, como didática e currículo,
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investigam o que de específico demarca a singularidade da docência (LIBÂNEO, 2015;
MONTEIRO, 2001).
No caso das pesquisas feitas no Brasil o que se destaca é que a pergunta sobre o saber
específico dos professores esbarra em uma série de dilemas que marcam a formação desses
profissionais, tais como: uma formação fragmentada em diferentes departamentos e institutos
dentro das universidades, sem a existência de um programa orgânico que forme todos os
professores da educação básica, acarretando na falta de uma identificação comum; a valorização
alternada dos conhecimentos disciplinares (do conteúdo) e dos conhecimentos didáticopedagógicos, a depender do nível da educação básica para o qual os professores estão sendo
formados, como se esses conhecimentos estivessem a parte um do outro e pudessem ser polarizados
nos cursos de formação docente.
Para Libâneo (2015) a dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento
pedagógico é um dos problemas mais persistentes nos currículos de formação de professores e
destaca que um dos nós da formação profissional docente é a dificuldade dos professores “em
incorporar e articular em seu exercício profissional dois requisitos dessa profissão: o domínio dos
conteúdos da disciplina e o domínio de saberes e habilidades para ensinar esses conteúdos”
(LIBÂNEO, 2015, p. 630).
Outra questão que atravessa a constituição do estatuto profissional da docência é a falta de
clareza sobre a função social que os professores exercem. Gabriel (2015) defende a pertinência da
compreensão da especificidade da docência assumindo o “ato de ensinar como especificidade do
trabalho docente” (p. 428). Roldão (2007) também expressa a necessidade de se ter clareza sobre a
natureza da função do professor, o que a autora reconhece como característica importante na defesa
da profissionalidade docente, e defende o ensino como marca da especificidade do professor, mas
destaca que ensinar não se traduz apenas como a tarefa de “passar um saber”, mas sim em “fazer
com que outros adquiram saber, aprendam e se apropriem de alguma coisa” (ROLDÃO, 2017, p.
36). Mais do que apenas transmitir um conteúdo o ensino se constitui da tarefa de intencionalmente
promover a aprendizagem de determinado saber pelo outro e essa compreensão, como nos lembra
Roldão (2017) faz toda a diferença na identificação dos elementos do conhecimento profissional
docente.
Para além de outras questões que pudessem ser elencadas, a análise dos autores aqui citados
nos remete a três grandes desafios à constituição da docência como profissão: promoção de uma
identidade comum a todos os professores; definição de qual o conhecimento específico dos
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professores e clareza quanto a função social que os professores exercem. O enfrentamento desses
desafios, em certa medida, foi operacionalizado pela universitarização da formação de professores,
que consistiu em elevar ao nível superior a formação de todos os professores da educação,
garantindo assim uma formação baseada em conhecimentos científicos, como as demais profissões
com maior prestígio social. Em meio aos movimentos de profissionalização da docência, no final da
década de 1980, (TARDIF, 2013). a produção bibliográfica sobre a constituição dos saberes
docentes começou a ganhar espaço. A compreensão de que a prática docente era composta por
diferentes dimensões, que não se limitavam apenas aos conhecimentos do conteúdo que o professor
ensina, foi encontrando maior aderência no campo educacional. Contudo, o movimento de
profissionalizar a docência trouxe novos dilemas para a formação de professores.
DESAFIOS EMERGENTES DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
Desde a década de 1980 a questão da profissionalização da docência tem se colocado como
“a transformação mais substancial que se faz necessária na educação” (TARDIF, 2013, p. 552) e se
tornou temática hegemônica no discurso reformista internacional a respeito da formação de
professores para a educação básica.
Entretanto, refletindo sobre os movimentos para profissionalizar o ensino nos últimos trinta
anos, Tardif (2013) se pergunta se há realmente uma consolidação (expansão e desenvolvimento)
do movimento profissional docente. Para este autor, o que se percebe é que, apesar dos discursos a
respeito da profissionalização docente, o trabalho dos professores se organiza de maneira muito
similar a práticas que remontam a séculos passados e formas antigas de conceber o ensino
convivem com formas contemporâneas. Sobretudo na América Latina coexistem junto ao
movimento de profissionalização a concepção de docência e de ensino como vocação e como
ofício, o que gera “tensões ou até mesmo contradições no cerne da evolução social do ensino”
(TARDIF, 2013, p. 553).
A docência dentro de uma perspectiva de vocação, hegemônica até o século XVIII, se
caracteriza pelo forte controle da igreja nas iniciativas de escolarizar a população. No século XIX a
compreensão de docência como ofício ganha força com progressiva separação entre Estado e Igreja
e com o estabelecimento das primeiras escolas públicas e laicas organizadas pelo Estado. A
concepção de docência como profissão está inserida dentro do movimento de crescimento dos
grupos profissionais, ligado ao fortalecimento das universidades no século XX que cada vez mais
assumem a tarefa de formar profissionais que tem sua prática ancorada nos conhecimentos oriundos
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da pesquisa científica. Tardif (2013) estabelece uma relação direta entre profissionalização e
universitarização, sendo esta última condição da primeira.
Diante da distinção dessas três fases do ensino, que carregam diferentes concepções de
docência, Tardif (2013) questiona se na América Latina, e mais especificamente no Brasil, podemos
afirmar a consolidação do movimento profissional docente ou não, uma vez que concepções de
vocação e ofício parecem não terem sido superadas, mas permanecem vigentes se articulando e
definindo formas contemporâneas de pensar o ensino e a docência. Apesar da perda da hegemonia
da igreja no controle da educação formal, as concepções de vocação continuam latentes ainda hoje e
encontram eco em diferentes práticas e perspectivas docentes que, ainda que não respondam mais
necessariamente ao imperativo religioso, assumem como missão o “amor às crianças” ou a
“transformação social”. Ainda que a idade do ofício tenha se estruturado em torno da ascensão dos
Estados-nação e seu respectivo controle dos processos de escolarização o que se percebe é a
manutenção de vínculos entre igreja e Estado, o crescimento da privatização da educação e a
precarização do trabalho docente retomando aspectos da idade da vocação. Diante desse cenário
paradoxal Tardif (2013) questiona se podemos de fato conceber uma verdadeira profissionalização.
Os paradoxos a respeito da consolidação da profissionalização não se limitam ao
reconhecimento que diferentes concepções de ensino e formas de representação social dos
professores não foram superadas e se mesclam no traçado da constituição da docência
contemporânea. Sarti (2012) também destaca contradições no atual modelo de profissionalização
docente. A autora argumenta que a universitarização da formação dos professores, como forma de
elevar essa formação e torná-la equivalente às profissões baseadas em conhecimentos acadêmicos e
científicos, supostamente mais racionais, mais reflexivos e mais técnicos, trouxe discussões sobre
os currículos de licenciatura e sua articulação com a experiência prática na formação dos
professores. Essas duas tendências concorrentes e complementares – ênfase acadêmica e ênfase
prática – passaram a ser articuladas em determinados contextos de formação docente, sobretudo
pela participação de professores em exercício nos momentos de estágios obrigatórios dos
licenciandos. Contudo, apesar dessa aproximação, a universidade permaneceu ocupando lugar de
destaque sem que houvesse espaço efetivo para que os professores da educação básica e seus
saberes participassem da formação de novos professores.
O paradoxo reside no fato de que a ênfase em torno do conhecimento científico na formação
de professores, apesar de contribuir para a elevação do prestígio social do magistério acaba por
desencadear “um processo de depreciação dos saberes produzidos pelos próprios professores, que
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deixam de ser reconhecidos (de fato) como produtores de saberes” (SARTI, 2012, p. 328). Os
saberes e experiências dos professores em exercício, apesar de reconhecidos, não tem o mesmo
espaço que os conhecimentos científicos na formação de novos professores e não desfrutam da
mesma legitimidade e prestígio social do que os saberes produzidos na universidade.
ALGUMAS APOSTAS NO RECONHECIMENTO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE
Dentre os novos dilemas trazidos pela universitarização e profissionalização da docência
está o paradoxo dos saberes profissionais dos professores que, apesar de reconhecidos como saberes
que os professores mobilizam em sua prática, não são legitimados como saberes a serem
privilegiados na formação de novos professores e nem alcançam o status destacado dos
conhecimentos acadêmicos produzidos na universidade.
Retomando o pensamento de Roldão (2017) a aposta da autora, para a valorização da
profissão docente nos cursos de formação de professores em nível superior, é o reconhecimento da
didática situada como “o coração do conhecimento profissional do professor” (p. 1146). No mesmo
sentido, Cruz (2017) também defende o lugar central da didática na aprendizagem da docência e a
conceitua como a mediação da prática pedagógica em articulação com uma intencionalidade
pedagógica, levando sempre em consideração o como ensinar em estreita e necessária relação com
o que ensinar e por que ensinar.
A anatematização da didática e sua inadequada discussão epistemológica circunscrita a uma
perspectiva tecnicista e pejorativa contribuiu, segundo Roldão (2017) para a desconfiguração da
especificidade do ato de ensinar, uma vez que a didática, enquanto teoria e prática do ensino, passou
a desabitar os currículos de formação docente. Cruz (2017) também destaca que, por conta de certa
desconsideração com a didática em função de uma interpretação desta como instrumento da
racionalidade técnica, “os aspectos didáticos-pedagógicos imprescindíveis para o desenvolvimento
da docência não parecem suficientemente contemplados na formação” (p.1168-1169).
Mediante essa aposta, da didática situada como coração do conhecimento profissional, a
formação de professores ganha novos contornos. Sem desconsiderar a ênfase na dimensão política
da didática como imprescindível para a formação docente Cruz (2017) aposta em um ensino de
didática que tome a escola pública, a educação básica e o trabalho docente como pontos de partida e
de chegada na formação de professores.
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CONCLUSÕES
Os desafios postos a profissionalização da docência, a despeito de inúmeras questões que
atravessam as políticas públicas de formação, podem ser enfrentadas por professores e
pesquisadores se assumirmos política e epistemologicamente sentidos de profissionalização docente
que queremos apostar.
Tardif (2013) nos chama a atenção para o fato do discurso em favor da profissionalização
docente ser um movimento político com o objetivo de aumentar a eficácia dos professores e dos
sistemas de ensino e enfatiza que algumas práticas de proletarização da docência têm se
escamoteado no discurso de valorização profissional dos professores. Contudo, ainda que essas
sejam reflexões importantes e que merecem mais investimento de estudo, é possível assumirmos em
nossos cursos de formação de professores um sentido de profissionalização que mais se adequa ao
entendimento que a docência constitui função social específica e necessária exercida por
profissionais que dominam um conhecimento específico e passaram por uma formação específica.
Como nos auxiliam a pensar Roldão (2017) e Cruz (2017) se a formação de professores carece de
maior investimento na formação para o exercício profissional da docência a didática, como campo
epistemológico e como disciplina dos cursos de formação de professores, é fundamental na
superação dos problemas relatados ao longo desse texto.
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Resumo
Este texto tem por objetivo apresentar algumas análises teóricas a respeito da temática da
profissionalização docente e está inserido na pesquisa de doutoramento que venho desenvolvendo
buscando investigar que lugar que a profissão docente tem ocupado nos cursos de formação de
professores. Dentro desse questionamento mais amplo uma das minhas investidas de análise teórica
tem se voltado para a compreensão das concepções de profissão e profissionalização docente que têm
sido privilegiadas na literatura específica da área. Esse é, portanto, o recorte privilegiado nesse trabalho
que se debruça sobre a problemática da docência como profissão destacando alguns desafios que estão
postos para a profissionalização docente e algumas apostas que têm sido feitas na defesa de uma
formação profissional dos professores. A análise dos autores trazidos remete a três grandes desafios à
constituição da docência como profissão: promoção de uma identidade comum a todos os professores;
definição de qual o conhecimento específico dos professores e clareza quanto a função social que os
professores exercem. O enfrentamento desses desafios foi operacionalizado pela universitarização, um
dos dispositivos mais latentes do movimento de profissionalização da docência. Contudo, o
movimento de profissionalizar a docência trouxe novos dilemas para a formação de professores.
Dentre os novos dilemas trazidos pela universitarização e profissionalização da docência está o
paradoxo dos saberes profissionais dos professores que, apesar de reconhecidos como saberes que os
professores mobilizam em sua prática, não são legitimados como saberes a serem privilegiados na
formação de novos professores e nem alcançam o status destacado dos conhecimentos acadêmicos
produzidos na universidade.
Palavras-chave: Profissionalização docente; Formação profissional docente; Formação de professores;
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O painel problematiza a formação docente e prática docente vivenciada em diferentes espaços que se
entrelaçam: a formação inicial, no interior do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência); a formação continuada, a partir do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade certa (PNAIC); e a sala de aula, em um contexto de realização da prática alfabetizadora. O
trabalho intitulado “Reflexões sobre identidade docente e experiências formativas no PIBID em uma
IES mineira” discute a existência de um distanciamento entre a formação e a prática dos professores na
sala de aula. Ressalta o PIBID como um espaço importante de formação inicial e articulação teóricoprática, salientando os desafios do programa. Os resultados apontam que, apesar dos dilemas
enfrentados pelos professores e futuros professores, o contexto favorece a construção de identidades
docentes. No trabalho “A formação para alfabetizar: o PNAIC nas narrativas (auto)biográficas de
docentes” são investigados percursos, desafios, aprendizagens na implementação, concepções e práticas
de formação de professores proporcionadas pelo programa. Como metodologia, foi realizada uma
análise documental das concepções de formação contidas nos documentos oficiais do PNAIC e análise
de narrativas produzidas pelos participantes. As análises apontam a importância da existência de
práticas formativas que dialoguem com as experiências dos professores, suas concepções, seus
sentimentos e seus fazeres pedagógicos. O último artigo, intitulado “Sala de aula: o fazer pedagógico
nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, apresenta a sala de aula como um espaço reflexivo e
formativo para o professor. Essa pesquisa oportuniza aos formadores e professores discutirem sobre o
fazer pedagógico de uma professora alfabetizadora, explicitando suas intervenções em sala de aula. O
painel, portanto, traz diferentes situações de formação docente para refletirmos sobre possibilidades na
construção do ser professor(a).
Palavras-chave: Formação de professores; Identidade docente; Práticas docentes.
REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE DOCENTE E EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DO PIBID
EM UMA IES MINEIRA
Álida Angélica Alves Leal – FaE/UFMG
Ana Maria Alves Saraiva – FaE/UFMG

INTRODUÇÃO
Seguindo uma tendência internacional, os movimentos das reformas educativas dos últimos
anos têm afetado a formação e o trabalho docente, as práticas escolares, as condições de trabalho e
de ensino de docentes. Como outros grupos ocupacionais, a docência vem sofrendo intensas
influências das transformações ocorridas também no mercado.
Essa agenda reformista, ao estabelecer como uma de suas principais dimensões uma política
de avaliação sistêmica e uma noção de qualidade da educação como desempenho, vai construindo
ao longo das últimas décadas uma crítica recorrente à formação dos futuros docentes, sobretudo, ao
distanciamento entre a formação inicial e o efetivo exercício da docência, entre a ação formativa e o
trabalho real. Ao estabelecer a formação como objeto de mudança, as reformas acabam por
desconsiderar, de certa forma, outras transformações importantes que decorrem da influência das
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reformas educativas nas relações de trabalho, como a precarização e a intensificação e suas
consequências para a identidade e a subjetividade docente.
A precarização do trabalho, em especial, tem evidenciado tais mudanças na identidade
docente. Segundo Lüdke e Boing (2004), tais mudanças são decorrentes das fragilidades
características deste grupo, tais como: o grande número de pessoas sem qualificação que exerce a
função, o grande número de mulheres, a entrada e a saída da profissão sem o controle de seus pares,
a falta de um código de ética próprio, a falta de organizações profissionais fortes, inclusive
sindicatos, e a constatação de que a identidade categorial dos professores nunca chegou a ser
comparável a de outros grupos ocupacionais.
O presente trabalho busca refletir sobre identidade docente e experiência formativas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de uma IES (Instituição de
Educação Superior) mineira, referentes ao Edital 07/2018, com vigência entre agosto de 2018 e
janeiro de 2020.
IDENTIDADE DOCENTE E PRÁTICAS FORMATIVAS
Dubar (2005), no campo da socialização, trata da composição identitária dos indivíduos com
base nas dimensões sociológica, psicológica e antropológica, as quais, na combinação de diversos
fatores individuais e sociais, acabam convergindo para a construção da própria identidade do
indivíduo. Para o autor, a identidade nunca é dada, mas é sempre construída e reconstruída, e são
dois os processos heterogêneos que concorrem para a produção de identidades: o processo
biográfico identidade para si e o processo relacional, sistêmico e comunicativo identidade para o
outro. Tais categorias, que servem para identificar os outros e para se autoindentificar, são variáveis
dependendo dos espaços sociais onde acontecem as interações, bem como das temporalidades
biográficas e históricas em que se desenrolam as trajetórias individuais.
A construção identitária adquire centralidade no aspecto profissional do trabalho, do
emprego e da formação, sendo um dos principais componentes para a construção e o
reconhecimento da identidade social dos indivíduos e para a atribuição dos status sociais.
Isso não significa que a identidade no trabalho seja a única dimensão da identidade pessoal,
embora Dubar (2002) reconheça que a primazia dada aos campos profissionais é historicamente
contingente e não deixa de conferir legitimidade a essas categorias.
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Em outra obra, Dubar (2002) trabalha diretamente com a questão da crise da identidade
profissional. Nela, a noção de trabalho é vista pelo autor como em plena transformação,
ocasionando o desmantelamento de vários setores da economia e o consequente desmoronamento,
para o trabalhador, de sua maneira de praticar seu ofício e de definir e estruturar sua vida a partir
dele, de seus valores e maneiras de ser e fazer.
Entram em crises as identidades, categorias de ofício, ligadas a uma organização mais
aproximada do tipo comunitário. Entram em cena as identidades construídas a partir de conflitos
sociais, mais de origem profissional, de coletivos de assalariados, não se caracterizando como lutas
de classe. Isso ocasiona a desvalorização do grupo. Embora não se dedique, em seu estudo, ao
magistério, Dubar contribui para o questionamento sobre como a precarização do trabalho docente
pode repercutir sobre a construção da identidade dos professores (LÜDKE e BOING, 2004).
REPERCUSSÕES NA IDENTIDADE DOCENTE
O início dos anos de 1980, com o fim da ditadura militar, a abertura democrática, a
organização sindical dos trabalhadores e as greves emergentes naquele momento marcam o início
das discussões sobre a questão da identidade dos trabalhadores docentes e do profissionalismo no
magistério no Brasil. A tensão polarizada entre um trabalho reconhecidamente profissional, por um
lado, e a caracterização do magistério como vocação e sacerdócio, por outro, encontra um fértil
terreno para seu desenvolvimento.
No país, sob o imperativo da gestão democrática, percebe-se a concentração na função
docente de maior responsabilidade e acúmulo de trabalho, com demandas de maior compromisso
com a escola e a exigência de colaborar, de trabalhar em equipe, de discutir coletivamente e de
participar. Oliveira (2006, p.220) indaga, diante de tais constatações:
[...] se houve, de fato, em algum momento na história da profissão docente no Brasil,
uma tendência de todo o conjunto de trabalhadores da escola a se identificar como
trabalhadores da educação na perspectiva autônoma e horizontal apontada pelos
movimentos em defesa da democratização da educação. E em que medida essa
identidade não foi uma criação artificial das lideranças políticas que tentaram transpor
para dentro da escola valores de solidariedade e igualdade que jamais encontraram
correspondência na prática desses trabalhadores. Contudo, ao mesmo tempo, essa
busca de identidade única estava vinculada a uma mudança na concepção de educação
a qual não poderia ser tomada como uma atividade transmissiva, restrita à sala de aula,
mas como uma relação que propiciasse autonomia e emancipação dos sujeitos.
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As reformas educacionais trazem, assim, um discurso que valoriza a luta por uma educação
mais democrática, evocando as noções de coletividade, autonomia e participação. Segundo Oliveira
(2006), pode-se observar que a maior flexibilidade nas estruturas curriculares e nos processos de
avaliação acaba por confirmar que há novos padrões de organização do trabalho docente, forjando
um novo perfil de trabalhadores docentes e uma nova identidade. É inegável, como ressalta Oliveira
(2006), que essas reformas trouxeram novidades organizacionais, originadas de processos de lutas e
manifestações críticas às formas tradicionais de administração escolar e metodologias de ensino. A
legitimação de práticas coletivas de trabalho e de reconhecimento de maiores direitos dos alunos
como sujeitos sócio-históricos são ganhos incontestáveis, apesar de não serem garantidas as
condições objetivas necessárias à plena realização da atividade docente, tais como os espaços, os
recursos didáticos, entre outros fatores.
No contexto dessa nova regulação educativa, a centralidade atribuída aos professores e as
exigências a eles apresentadas acarretam consequências para a organização e para a gestão da
escola, evidenciando a reestruturação do trabalho docente e a consequente alteração na sua natureza
e definição, trazendo à tona as discussões, muito difundidas em décadas passadas, sobre a
desvalorização e desqualificação docente, bem como sobre a questão do profissionalismo docente.
Os documentos dessa regulação delineiam um tipo ideal de docente, dotado, entre outras
qualidades, de conhecimento especializado e competências organizacionais, de capacidade e
disposição para alternar funções escolares e não escolares, de condições de ajudar os alunos a
encontrarem, organizarem e gerirem o saber, de meios de possibilitar ao educando a inserção na
sociedade da informação (SHIROMA e EVANGELISTA, 2004).
OBJETIVO GERAL, METODOLOGIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
No Brasil, especialmente após o ano de 2007, um número significativo de investigações tem
centrado a discussão sobre projetos e programas voltados à formação inicial de professores/as, caso
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (GATTI, ANDRÉ, GIMENES,
FERRAGUT, 2014).
O Programa, administrado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), consiste em uma das iniciativas da política nacional de formação inicial de
professores, que visa, principalmente, à valorização do magistério. Tendo passado por mudanças
diversas desde sua implementação, especialmente conforme Edital CAPES 07/2018, o mesmo,
atualmente, é voltado para discentes da primeira metade de cursos de Licenciatura. Tem o intuito de
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incentivar a formação docente em nível superior para atuação na educação básica, integrando os
dois níveis de ensino e vinculando teoria e prática. O objetivo geral do trabalho aqui apresentado
consiste, além de expor a organização geral do PIBID, em apresentar algumas reflexões sobre
identidade docente e experiências formativas no âmbito do referido Programa.
Os caminhos metodológicos percorridos consistiram na análise de registros produzidos pelos
subprojetos, sobretudo aqueles partilhados em Seminários Institucionais, além de relatórios
elaborados por participantes dos subprojetos. Tal estudo se justifica, entre outros aspectos, pela
necessidade de sistematizar e divulgar do conhecimento acadêmico produzido no âmbito da
Universidade sobre a formação inicial e continuada de professores no âmbito do Programa, visando
contribuir para a elaboração e atualização de bases para desenvolvimento de políticas de indução,
fomento, gestão e acompanhamento da formação inicial e continuada de docentes da Educação
Básica no âmbito da Universidade, em parceria com as redes de Educação Básica.
De modo geral, este trabalho dialoga com estudos que abordam a discussão sobre identidade
docentes (LÜDKE e BOING, 2004; SHIROMA e EVANGELISTA, 2004; DUBAR, 2005;
GARCIA, HYPOLITO e VIEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2006) e, mais especificamente, que analisam
os impactos do PIBID na construção de saberes e valores próprios da profissão de professor por
parte dos estudantes bolsistas, incidindo na construção de sua identidade profissional como docente
(LIMA, SILVA e CAIXETA, 2018); que investigam experiências, possibilidades, desafios e
dilemas do PIBID na inserção na docência (PANIAGO, SARMENTO, ROCHA, 2018); que
buscam compreender as repercussões da participação no PIBID na formação continuada de
professores (CORRÊIA, 2017); e que analisam o programa de iniciação à docência no contexto
brasileiro atual (LOCATELLI, 2018), entre outros.
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DO PIBID
Na IES (Instituição de Ensino Superior) analisada, contemplada nesta nova edição do
Programa, vigente entre os meses de agosto de 2018 e janeiro de 2020, o objetivo geral do PIBID,
conforme Projeto Institucional, consiste em "proporcionar aos licenciandos formação teóricoprática para a iniciação à docência através de sua aproximação gradual com o cotidiano de escolas
públicas da educação básica, com o contexto em que estão inseridas e com outros espaços
educativos, oportunizando práticas docentes diversas que visam à superação de desafios
identificados nos processos de ensino-aprendizagem de crianças, jovens e adultos".
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O Programa foi organizado por Núcleos de Iniciação à Docência, compostos por:
Coordenação de área - docente/s da Graduação, sendo 01 bolsista/s e os demais voluntário/s -,
Supervisores/as - docentes da Educação Básica de Escolas Públicas Estaduais, Municipais e
Federais, além de Escolas Família Agrícolas (EFAs), sendo 03 bolsista/s e os demais voluntário/s e licenciandos/as, sendo 24 bolsistas e até 06 voluntários.
Na IES em questão, foram formados 16 Núcleos do PIBID, totalizando cerca de 500
participantes, contando com 390 estudantes de graduação e 50 supervisores bolsistas. Participam 14
subprojetos, dos cursos de Artes Visuais, Dança, Música, Teatro (Área de Artes), Ciências
Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras (Língua
Portuguesa e Língua Inglesa), Licenciatura em Formação Intercultural Indígena (FIEI) e
Licenciatura em Educação no Campo (LECampo), Matemática, Pedagogia e Química.
As atividades foram desenvolvidas em mais de 50 escolas públicas, sendo parte delas
situadas no entorno da Universidade, em Belo Horizonte/Minas Gerais, e as demais localizadas em
municípios do interior do estado e na Bahia, atendendo cursos que funcionam em regime de
alternância – FIEI e LECampo.
Conforme licenciandos participantes, em investigação realizada por meio da aplicação de
questionários, o PIBID se constituiu, dentre outros aspectos, como oportunidade de iniciarem a
passagem do papel de alunos a professores, compreendendo os espaços, tempos, sujeitos e
dinâmicas escolares a partir de outra ótica, o que proporciona a construção de sua identidade
docente:
Como aluna de Escola Pública a vida toda, já tinha alguma familiaridade com a
estrutura e organização das aulas e do espaço, mas, por outro lado, toda escola é
extremamente diferente. Além disso, agora que estou na Escola não mais como
estudante, mas como estagiária/pibidiana, pude conhecer melhor como funcionam as
regras, a sala dos professores, a organização dos eventos na escola e das aulas mesmo.
(Licencianda PIBID Sociologia, Escola Estadual Ensino Médio)

A permanência em seus cursos de licenciatura, dada a incerteza antes existente, também é
aspecto marcante, conforme alguns licenciandos:
Da parte eu-estudante, na graduação, me sinto mais feliz, mais realizado e réu
confesso do assassinato da dúvida: “será que escolhi o curso certo?”. Acho que aí está
um ponto igualmente relevante no PIBID, a descoberta (ou não) e reconhecimento (ou
não) de saber o seu lugar no curso de licenciatura, e a busca pelo o objetivo: as aulas.
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Me sinto mais feliz. (Licenciando PIBID Língua Portuguesa, Escola Estadual de
Ensino Médio).

A compreensão da indissociabilidade entre teoria e prática é um aspecto a ser destacado,
juntamente com a proposta de antecipação do vínculo com a escola, dado que o Programa é voltado
para estudantes da primeira metade dos cursos de licenciatura, como apontam alguns bolsistas:
Participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é,
sem dúvidas, um imenso privilégio. Ele possibilita um aprendizado que une teoria e
prática, através das reuniões com os coordenadores e supervisores, nas quais
elaboramos atividades a serem realizadas dentro do cotidiano escolar. O programa é
de suma relevância, pois, já no início do curso, apresenta a real situação da docência,
mostra seus diversos desafios, principalmente por ser realizado em conjunto com as
escolas públicas [...] (Licencianda PIBID Pedagogia Anos Iniciais, Escola pública
Municipal)
A maioria dos alunos do curso de licenciatura só tem a oportunidade de conhecer o
Ensino Médio durante os estágios, no final do curso, de forma que todas as aulas sobre
educação parecem muito teóricas e irrealistas. Sendo assim, considero o PIBID uma
oportunidade única de formação docente para os estudantes da universidade.
(Licencianda, PIBID Química, Escola Estadual Ensino Médio)
Depois desses meses como pibidiano, não consigo imaginar um curso de Licenciatura
sem tal experiência, me parece impossível alguém se formar docente sem ter passado
por uma sala de aula desde o início do curso. (Licenciando PIBID Língua Portuguesa,
Escola Estadual de Ensino Médio).
O programa PIBID alterou minha forma de relacionar com a Licenciatura em
Educação Física. Já se haviam passado quase quatro semestres da minha graduação
em Educação Física, praticamente metade do curso, e ainda me sentia distante da
escola. Mesmo com diversas visitas, aulas expositivas, textos referências na área,
entrevistas com alunos e professores, não estava realmente experienciando os espaços,
tempos e sujeitos do meio escolar (Licenciando PIBID Educação Física, Escola
Estadual de Ensino Médio).

A oportunidade de (re)dimensionarem a complexidade e importância do planejamento
docente foi sublinhada por boa parte dos futuros docentes, conforme relatos:
Meu aprendizado mais notável foi quanto ao planejamento da aula. Foi algo
totalmente novo para mim. Desde meu ingresso no PIBID e ao longo do tempo, fui
percebendo o quão era importante ter esse planejamento para que se crie uma
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sequência didática coesa. O planejamento da aula é um fator que influencia bastante
na qualidade da aula, por isso, considero um conhecimento adquirido importante.
(Licenciando PIBID Língua Portuguesa, Escola Ensino Médio Federal).
A experiência que o PIBID tem me proporcionado é mais rica do que eu imaginava.
Estaria mentindo se dissesse que a frustração não aconteceu em alguns momentos.
Alguns planejamentos não deram certo e em algumas atividades não tivemos a
resposta esperada. Mas esses ocorridos também são aprendizados e de extrema
importância para as próximas ações e para uma atuação na carreira. (Licencianda
PIBID Pedagogia Anos Iniciais, Escola pública Municipal)

O fato de passarem a compreender a escola como um espaço-tempo sociocultural diverso e
seus docentes e discentes como sujeitos socioculturais em relação, entre outros aspectos, também é
aspecto a ser salientado, a exemplo dos relatos a seguir, com destaque para o estudante que usa uma
metáfora territorial para explicar as mudanças percebidas a partir de sua experiência:
O PIBID mudou completamente a minha visão sobre a escola, sobre os alunos e sobre
o ato de ensinar. [...] O que realmente me causou espanto e me colocou com os dois
pés no chão foi ver como que funciona cada sala de aula (cada turma). Eu pensava que
as turmas eram algo meio genérico e com problemas parecidos (conversa paralela por
exemplo), mas, ao entrar em sala de aula e ver diversas turmas diferentes (mesmo que
da mesma série), ficou claro que são como “países”, são totalmente heterogêneas. Eu
tive a sensação de estar em um estado diferente (posso dizer que pareciam até mesmo
“países” diferentes) a cada sala em que eu entrava. A mesma aula preparada era dada
de forma diferente em cada turma, porque reagiam de formas totalmente diferentes.
(Licenciando PIBID Língua Portuguesa, Escola Estadual de Ensino Médio).
Com o PIBID foi possível obter vários aprendizados. [...] Tive contato com alunos do
1º e 2º ano do ensino médio e, com isso, foi possível perceber o quão diversificada é a
gama de alunos. Cada um com seu jeito de ser, de aprender e de lidar com os
professores e estagiários. De certa forma, essa questão assusta um pouco no início do
contato, pois temos que aprender lidar e principalmente aceitar o jeito de cada um,
como pode fazer para cativar e trazer a atenção do aluno Licencianda PIBID Biologia,
Escola Estadual Ensino Médio).

ALGUMAS DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como indicam Garcia, Hypolito e Vieira (2005), nota-se que a preocupação central de um
grande número de pesquisadores tem consistido em buscar aspectos unificadores e fundantes sobre
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a construção social de identidades profissionais da “categoria” docente: a classe social, a natureza
do processo de trabalho, o gênero, a formação etc. Para os autores, as identidades são como
“lugares” de lutas e conflitos nos quais são reconstruídas maneiras de ser e de estar na profissão,
resultando numa série de representações que professores e professoras fazem de si mesmos e de
suas funções. Os mesmos estabelecem negociações que fazem parte de suas histórias de vida, suas
condições concretas de trabalho, do imaginário e dos discursos que circulam no mundo social e
cultural acerca da escola e da condição docente. Sendo assim, tais estudos não poderiam partir de
uma concepção estanque e homogênea sobre a profissão. Para os pesquisadores, talvez um caminho
produtivo para investigações sobre as construções identitárias docentes seja a busca de diferenças e
divisões dentro desta categoria, privilegiando narrativas de professores acerca de si mesmos, de
seus contextos e condições de trabalho.
Sinalizamos que este foi um dos caminhos percorridos nesta investigação, que buscou
apontar algumas reflexões sobre identidade docente e experiências formativas no âmbito do
PIBID/UFMG. Na experiência analisada, de modo geral, salienta-se que o PIBID tem contribuído
para a aprendizagem da docência por parte dos licenciandos, por proporcionar a imersão no
ambiente escolar, dentro e fora de sala de aula, e a elaboração de reflexões significativas sobre este
processo; favorecendo diálogos entre teoria e prática. O PIBID proporciona a construção de saberes
e valores próprios da profissão de professor por parte dos licenciados participantes, incidindo na
construção de sua identidade profissional como docente. De modo geral, conforme avaliam Gatti e
equipe (2014), embora repleto de desafios a serem enfrentados, o PIBID contribui para a
valorização da docência, desacomoda as licenciaturas, mobiliza as escolas e, por isto, deve ser
institucionalizado e tornado uma política de Estado perene no Brasil.
Por fim, reiterando discussões realizadas por Locatelli (2018), ressalta-se que o Programa,
mesmo estando presente no Plano Nacional de Educação (BRASIL, PNE, 2014), se encontra
ameaçado quanto à sua estrutura, objetivos e, especialmente, sua sustentação financeira, dadas
mudanças de prioridade nas diretrizes do governo atual. Isto acarreta o aprofundando de
fragilidades já existentes e, também, deixa incerta a sua continuidade, especialmente como política
de Estado.
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Resumo
No Brasil, há mais de uma década, em resposta a um distanciamento entre a formação e o efetivo exercício
da docência, Projetos e Programas nos quais o Poder Público atua como indutor da ação local, foram sendo
criados visando construir novas propostas de aproximação de licenciandos com a profissão docente, com a
escola, seus sujeitos e seu entorno. Um dos exemplos é o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência), vinculado ao Ministério da Educação e gerenciado pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O Programa busca incentivar a carreira do magistério,
visando à “antecipação do vínculo” entre os futuros professores e salas de aula das redes públicas da Educação
Básica. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho consiste em expor a organização geral do PIBID,
apresentar algumas reflexões sobre identidade docente e experiências formativas no âmbito do Programa
em uma IES mineira. Foram analisados registros diversos produzidos pelos subprojetos. O trabalho dialoga
com estudos que abordam a discussão sobre identidades docentes; que investigam experiências,
possibilidades, desafios e dilemas do PIBID na inserção na docência; que analisam o programa de iniciação
à docência no contexto brasileiro atual, entre outros. Na IES analisada, foram formados no programa 16
Núcleos, totalizando cerca de 500 participantes de 14 (catorze) cursos de Licenciatura atuando em mais de
50 escolas públicas. O PIBID proporciona a construção de saberes e valores próprios da profissão de
professor por parte dos licenciados participantes, incidindo na construção de sua identidade profissional
como docente. De modo geral, conforme avaliam Gatti e equipe (2014), embora repleto de desafios, o
PIBID contribui para a valorização da docência, desacomoda as licenciaturas, mobiliza as escolas e, por isto,
deve ser institucionalizado e tornado uma política de Estado perene no Brasil.
Palavras-chave: Formação de professores; Identidade docente; Iniciação à Docência; PIBID.
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A FORMAÇÃO PARA ALFABETIZAR: O PNAIC NAS NARRATIVAS
(AUTO)BIOGRÁFICAS DE DOCENTES
Adriana Mota Ivo Martins – SMED/PBH e FaE/UFMG
Rodrigo Vieira Rezende – SMED/PBH
Vanessa Regina Eleutério Miranda – FaE/UFMG

INTRODUÇÃO
Em 2012, a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte fez a adesão ao Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), pactuando com o governo federal e estadual o
compromisso de desenvolver ações conjuntas para alfabetizar todas as crianças até, no máximo, 8
anos de idade, 3º ano do Ensino Fundamental.
O município atende anualmente uma média de duas mil e quinhentas turmas de
alfabetização (1º ao 3º ano) e participou de todas as edições do PACTO, de 2013 a 2018. O
quantitativo de professores alfabetizadores participantes correspondeu, na maioria das edições, a ⅓
do quantitativo de professores regentes do município.
Investigando sobre as concepções de formação presentes nas diretrizes do programa e na
realidade do cotidiano das escolas, foi feito um estudo teórico e das narrativas (auto)biográficas do
olhar que alguns participantes tiveram sobre a formação. Este texto tem como objetivo investigar os
percursos, os desafios e as aprendizagens na implementação das concepções e práticas de formação
de professores proporcionadas por este programa. As indagações que motivaram a escrita foram:
quais os princípios da formação do PNAIC? Quais os indícios de reverberação da formação do
PNAIC nas ações de professores e formadores que participaram da proposta formativa deste
programa?
A metodologia consiste na pesquisa bibliográficas das concepções de formação contidas nos
documentos oficiais e na análise das narrativas (auto)biográficas dos sujeitos pesquisados,
utilizando também a entrevista narrativa de professores alfabetizadores.
CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA
O PNAIC foi constituído por um conjunto integrado de programas, referenciais curriculares
e pedagógicos, apoiados em quatro eixos de atuação: (1) Formação continuada presencial para
professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; (2) materiais didáticos, obras literárias,
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obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; (3) avaliações sistemáticas e (4)
gestão, controle social e mobilização (BRASIL, 2014, p. 8).
O eixo formação continuada tinha como proposta ser um articulador entre as reflexões sobre
a prática pedagógica e a gestão dos processos escolares, pautando nos encontros discussões sobre os
pressupostos da alfabetização e questões fundantes do cotidiano da escola, como escolha do livro
didático, rotina, os resultados aferidos nas avaliações sistêmicas, interdisciplinaridade, entre outras.
Desde o primeiro caderno de apresentação do PNAIC observamos a ênfase de uma formação
continuada pautada na reflexão sobre a prática docente e o estímulo ao desenvolvimento de ações
de estudo e planejamento na escola. No Caderno de apresentação do PNAIC (2013), encontramos
as linhas gerais do programa nos aspectos relacionados à formação:
[...] é necessário definir políticas de formação com base nos resultados das avaliações
realizadas e garantir que na formação continuada o cotidiano da sala de aula, ou seja, a
prática docente seja objeto central de atenção. A teorização da prática deve constituir o
eixo nuclear das ações formativas. (BRASIL, 2012, p.13).

Tendo como eixo nuclear da formação a teorização da prática, os princípios que orientaram
as ações do Pacto, de acordo com o Caderno de Apresentação (2014), foram: (1) prática da
reflexividade: pautada na ação prática/teoria/prática, operacionalizada na análise de práticas de
salas de aulas; (2) constituição da identidade profissional: os momentos de reflexão sobre as
memórias do professor contribuem para uma percepção mais ampla do processo de formação,
auxiliando o professor a perceber-se em constante formação; (3) socialização: fomento à criação e
fortalecimento dos grupos de estudo; (4) engajamento: a formação continuada tem como um de seus
principais objetivos privilegiar o gosto em continuar aprendendo; (5) colaboração: por meio da
formação, busca-se a criação de uma rede que visa o aprendizado coletivo. (BRASIL, 2014, p.1011)
As orientações para a organização dos encontros com os professores estavam alinhadas com
os princípios citados, pois a proposta previa que os objetivos das formações fossem retomados em
diferentes unidades da formação, em uma perspectiva de espiral, de modo que cada temática fosse
retomada e aprofundada. As estratégias formativas eram planejadas em atividades permanentes
(leitura deleite, socialização das tarefas feitas na escola, planejamento das atividades do encontro
seguinte e estudo dirigido de textos) e diferentes estratégias formativas, como socialização de
memórias, vídeo em debate, análise de atividades de estudantes, de resultados de avaliações, de
rotinas da sala de aula, entre outras (BRASIL, 2013).
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Em 2018 o Ministério de Educação apresentou uma nova política de alfabetização, o
Programa Mais Alfabetização, argumentando, entre outras justificativas:
Que os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, do Sistema de
Avaliação da Educação - SAEB, criada com o intuito de avaliar o nível de
alfabetização dos estudantes ao fim do 3º ano do ensino fundamental, apontam para
uma quantidade significativa de crianças nos níveis insuficientes de alfabetização
(leitura, escrita e matemática) (PORTARIA DOU Nº 142, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2018).

O aprofundamento nos aspectos históricos, políticos e nas condições dadas ao
funcionamento do programa são conteúdos para um novo artigo. Nosso foco aqui será tentar refletir
sobre quais os indícios de reverberação da formação do PNAIC nas ações de professores que
participaram da proposta formativa deste programa. Começaremos, antes por uma discussão
conceitual sobre os princípios e concepções do programa, em uma interface com as contribuições de
Tardif (2002), Roldão (2007), Day (2001) e Josso (2002).
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As ações formativas do Pacto foram orientadas por uma metodologia de formação
continuada que valorizavam a identidade dos profissionais envolvidos, a reflexão da prática, a busca
compartilhada de resolução dos problemas e a troca entre os pares. Josso (2002) pondera que para
ser reconhecida como uma experiência formativa é necessário considerar as aprendizagens,
simbolizada por comportamentos, saberes, sentimentos e as transformações das subjetividades e
identidades.
Tardif (2002), em raciocínio semelhante, postula que o professor possui um saber plural,
manifestado não só nas atividades cognitivas, mas também no saber manifestado nas relações
sociais, oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.
Na mesma direção, Roldão (2007), em suas reflexões sobre formação de professores e
desenvolvimento profissional, afirma que o que distingue o professor de outros atores sociais é a
ação de ensinar e relaciona como saberes específicos da docência. Um primeiro aspecto que ela
relaciona é que o conhecimento do professor é composto por vários saberes combinados por uma
lógica compósita, ou seja, não se trata de uma simples combinação aditiva dos conhecimentos, mas
de uma integração conceitualmente incorporada e que propicie a transformação dos conhecimentos.
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Assim, por exemplo, não basta o professor conhecer as teorias pedagógicas e aplicá-las a um dado
conteúdo pedagógico. Há que ser capaz de transformar os conteúdos científicos e os conteúdos
didático-pedagógicos em uma ação transformativa, de apropriação mútua dos conhecimentos
envolvidos.
Outros elementos considerados como “geradores de especificidade” para Roldão (2007): (1)
capacidade a analítica do professor: o conhecimento do professor exige um rigoroso domínio do
conhecimento técnico e também uma capacidade criativa e de improviso diante de cada situação.
Mas só se converte em conhecimento profissional quando estes aspectos são analisados e
sustentados em conhecimentos formalizados e/ou experienciais que permitam potencializar a ação
no contexto educativo; (2) natureza mobilizadora e interrogativa do conhecimento profissional
docente, ou seja, um questionamento permanente da ação prática, do conhecimento adquirido e da
experiência anterior; (3) a capacidade de meta-análise, requerendo postura de distanciamento e
autocrítica; (4) a comunicabilidade e a circulação de um saber articulado e sistemático.
Para a autora, uma sociedade da informação está muito longe de ser uma sociedade do
conhecimento, muito menos de conhecimento para todos. Por isto, a ênfase em uma cultura
profissional praticista dos professores não contribui para esta profissão. O saber profissional precisa
ser construído nas formações, assentado na ação docente de ensinar, mobilizando os saberes
diversos e ajustando-os a cada situação, para que ocorra a aprendizagem do estudante.
Além do saber científico e do domínio técnico-didático, o professor precisa ter uma postura
de meta-análise, de questionamento intelectual, em uma prática investigada e discutida com os
pares, em constante atualização. As estratégias formativas do Pacto, pautadas em aprofundamento
dos temas propostos, compartilhamento e análise de práticas, discussões coletivas e fomento ao
desenvolvimento de atividades na escola, estão coerentes com os “elementos geradores de
especificidade” citados por Roldão, pois apresentam o potencial de oportunizar aprendizagens
relacionadas à diversificados saberes.
Para Day (2001), a natureza do ensino exige que os professores se empenhem em um
processo de desenvolvimento profissional contínuo, participando de uma variedade de atividades
formativas diversificadas, que contribuam para a revisão, renovação e aperfeiçoamento do
pensamento e da ação. A análise, nos documentos oficiais, dos aspectos que constituem a formação
do Pacto sinalizam uma proposta coerente com as reflexões teóricas dos autores citados. Cabe-nos
retomar a principal questão investigada: quais os indícios de reverberação da formação do PNAIC
nas ações de professores que participaram da proposta formativa deste programa?
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na primeira etapa da pesquisa, foi feito um estudo teórico das concepções de formação
contidas nos documentos oficiais do Pacto, promovendo um diálogo com outros autores que
discutem sobre formação de professores e desenvolvimento profissional. Para contribuir na
compreensão da questão que motivou esta pesquisa, o trabalho de campo consistiu na análise de
narrativas (auto)biográficas de profissionais de diversos segmentos que vivenciaram o programa
desde sua implementação até o último ano de realização (2012 a 2018).
Um grupo de profissionais foi convidado a escrever as narrativas (auto)biográficas de sua
experiência no PNAIC, explicitando suas aprendizagens cognitivas e afetivas. Foram solicitados
também a relatar se esta experiência reflete em ações que são desenvolvidas hoje. As narrativas
foram feitas por uma coordenadora do PNAIC do município e uma coordenadora pedagógica que
atuou como formadora dos professores. Também foi utilizada a entrevista narrativa com dois
professores: um professor que participou de todos os módulos e uma professora que não participou
da formação do PNAIC.
O uso da metodologia da narrativa (auto)biográfica contribuiu para explicitar as vivências
dos participantes envolvidos na pesquisa, permitindo interpretar os acontecimentos de diferentes
perspectivas. Para Eliseu Clementino de Souza (2006), “a escrita da narrativa remete o sujeito a
uma dimensão de auto-escuta, como se estivesse contando a si próprio suas experiências e as
aprendizagens que construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si.” (SOUZA, 2006, p.
14). Souza (2006) e Delory-Momberger (2011), coincidem na afirmativa de que este dispositivo de
pesquisa também pode ser considerado como um instrumento de autoformação, pois aquele que
narra tem a oportunidade de estruturar, organizar, refletir e ser autor da própria história.
Em função do limite de tempo para a produção por parte de uma professora pesquisada, foi
utilizada a entrevista narrativa, sendo gravada em áudio e transcrita pelos pesquisadores. A
entrevista narrativa tem como principal função retratar as experiências vividas. Foi sugerido aos
professores na entrevista narrarem sobre o significado do PNAIC em suas vidas e suas
aprendizagens nos aspectos das relações humanas, gestão, da alfabetização, retomando as memórias
e o momento presente. Foram entrevistados dois professores utilizando a proposição citada e uma
professora que não participou do PNAIC, mas que trabalha em uma escola em que todos
participaram, solicitando-a a narrar como ela percebe os impactos dessa formação na prática
cotidiana do grupo.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com base nos excertos narrativos das entrevistas e das (auto) biografias, os textos foram
analisados em articulação com o referencial teórico lido, desvelando os sentidos das mudanças nas
formas de agir e de compreender, justificados pelos pesquisados.
No trecho da narrativa (auto) biográfica de uma coordenadora pedagógica que atuou no
Pacto como formadora de professores traz indícios de que a formação contribuiu para o
desenvolvimento profissional dela, coincidindo com os princípios formativos propostos (BRASIL,
2014), principalmente em relação à prática da reflexividade e a constituição de uma identidade
profissional. Os nomes aqui utilizados são fictícios para preservar a identidade do grupo
pesquisado.
Coordenação pedagógica nunca foi o meu alvo. Sempre gostei de dar aula, embora
tivesse trabalhado no banco dez anos, depois que fui dar aula. Fiz Pedagogia, na época
fiz licenciatura em supervisão, (...) Eu sempre gostei da sala de aula e a coordenação
veio através do bom trabalho que foi feito na sala de aula. Então essa minha facilidade
de conversar, de trocar experiência, de sempre levar uma coisa nova, eu tinha sempre
pessoas em volta... Então convidaram para ser coordenadora. (...) Não tinha
experiência nenhuma de coordenação, não tinha experiência nenhuma de alfabetização
...era muito complicado. Depois que eu fui para o Pnaic… Aí sim… O PNAIC!!!
Então eu passei a ser Orientadora. E o Pnaic me fez coordenadora. A participação na
formação do PNAIC foi o divisor no meu trabalho. Como orientadora de Estudos tive
a

oportunidade

de

aprofundar

conhecimentos

importantes,

conhecimentos

significativos, trocas de experiências e reflexões teóricas que foram a base do meu
trabalho, que uso até hoje na atual coordenação do 1º ciclo. (Letícia - Coordenadora
Pedagógica e Formadora de professores do PNAIC).

Percebe-se nas entrelinhas, mais intensamente no trecho “O PNAIC!!!”, uma narrativa que
revela sentimentos, como uma experiência que trouxe marcas bem positivas para a vida da
coordenadora pesquisada, trazendo mudanças no seu desenvolvimento como profissional. A
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na formação também está presente quando ela diz que
utiliza, até hoje, os conhecimentos, reflexões e experiências para sua prática cotidiana.
A narrativa da coordenadora municipal apresenta outros aspectos que vão além da formação,
como a articulação e a implicação dos gestores escolares para viabilizar com que os professores
possam socializar suas aprendizagens. No excerto da narrativa (auto) biográfica da coordenadora do
município, temos também reflexões sobre a gestão pedagógica dos processos de alfabetização:
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No primeiro ano do Pacto, um dos maiores desafios na implementação, no meu ponto
de vista, foi a falta de entendimento dos diretores em relação ao Programa. Recebia
muitos telefonemas de diretores consultando se os professores que eram formadores
precisavam realmente se ausentar da escola para participar das formações. Os
professores cursistas, também ligavam, dizendo que estavam sendo criticados na
escola por fazerem as atividades do PNAIC no horário de trabalho e que os colegas
não aceitavam que eles recebessem Bolsa de Estudo para isto. A equipe gestora da
Secretaria de Educação precisou fazer muitas formações com o tema alfabetização
com os diretores escolares e coordenadores para que começassem a compreender a
importância da participação da escola no programa e de se considerarem parte do
Pacto, investindo em constituir uma equipe alfabetizadora no 1º ciclo. (...) Participei
de todas as formações e aprendi muito sobre alfabetização. Mas minha maior
aprendizagem foi no aspecto da gestão. Aprendi que o professor não pode ficar
solitário, a responsabilidade é de todos e cada um tem seu papel. Lamento muito que a
política pública seja assim: mal foi implementada e já acabou. Para que todos
chegassem a esta consciência coletiva, precisaria de muito mais tempo (Ana Elisa,
Coordenadora Municipal do PNAIC).

O programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa trouxe uma proposta de
integração entre a formação de professores, o estudo sobre os resultados das avaliações sistêmicas,
a materialidade e a mobilização social, implicando governos e comunidade escolar a se
comprometerem com a alfabetização. Fazer com que a teorização da prática se constitua “o eixo
nuclear das ações formativas”. (BRASIL, 2012, p.13) é um desafio que também está relacionado
não só com a prática pedagógica, mas também com a gestão dos tempos e espaços da escola. No
excerto acima, a coordenadora local revela uma significativa aprendizagem proporcionada pelo
programa no aspecto da gestão.
O trecho abaixo, colhido em uma entrevista narrativa, revela o ponto de vista de um
professor alfabetizador que se sente “mais preparado pedagogicamente” e que observa a mudança
da prática em professores que participaram do PNAIC:
O Pnaic para mim veio em um momento que estava um pouco descrente dentro da
escola. Nunca deixei de acreditar nas crianças, mas sentia que eu precisava estar mais
preparado pedagogicamente para dar conta deste complexo processo que é a
alfabetização. Por isso, pessoalmente foi muito importante para o meu processo
docente, pois reafirmou o meu entendimento de que quando construímos uma prática
qualificada, com base na teoria e na prática, os resultados aparecem. Outro ponto que
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me empolgou foi que, diferente de outras formações continuadas, o Pnaic teve um
perfil de uma grande mobilização em prol da alfabetização, e isto foi contagiante.
Poder dialogar com outros colegas na própria escola e de outras escolas foi
fundamental. Hoje o Pnaic ainda é uma grande referência de formação continuada
exitosa dentro das escolas que conseguiram modificar ou melhorar a prática de várias
professoras (Professor alfabetizador André - 1º ciclo)

Esta narrativa traz indícios de que a formação, para quem está narrando e para quem foi
observado, se assemelha a uma experiência formativa, como citada por Josso (2002), revelando
mudanças de comportamentos, saberes, sentimentos, subjetividades e identidades.
Trazendo o olhar de uma professora que não participou do PNAIC, mas que atua em uma
escola em que todos participaram das formações e que a coordenadora pedagógica também foi
formadora de professores percebemos outros indícios de reverberação das práticas formativas:
Não participei de nenhuma edição do curso do PNAIC. Quando eu estava na
Educação Infantil tive a oportunidade de fazer a inscrição, mas logo eu migrei para o
Ensino Fundamental (...), mas as inscrições para professores já estavam fechadas.
Felizmente na escola que trabalho tenho a oportunidade de conhecer as concepções e
práticas do PNAIC por meio da orientação da Coordenadora. Conversando com ela
sobre o meu planejamento ou sobre as atividades para tentar atingir suprir as
dificuldades da minha turma, ela sempre sugere um livro do PNAIC para dar o suporte
conceitual ou então ela fala assim: “Olha, tem essa atividade do PNAIC que nós
fizemos, o que você acha?” Está sendo muito importante esta troca, pois ela sugere
tentar aplicar as atividades na turma e acaba que a gente complementa com as próprias
ideias. Eu tenho bastante alunos que estão com dificuldade na alfabetização, pois eles
ainda não estão completamente alfabetizados. Então a gente tem que tentar de diversas
formas até eles descobrirem como é que eles conseguem aprender. Ela e os colegas
estão sempre contribuindo, me deram diversas apostilas para ler sobre alfabetização,
sobre a questão da consciência fonológica... (Professora Camila, 3º ano do Ensino
Fundamental, que não participou do PNAIC)

Este trecho da entrevista nos apresenta uma professora que está avaliando sua própria
prática, de forma crítica e consciente de suas dificuldades, reconhecendo, nesta meta-análise, a
importância de uma prática investigada e discutida com os pares, em constante atualização
(ROLDÃO, 2007). Busca também seu desenvolvimento profissional utilizando-se dos materiais e
experiências proporcionadas pela formação que não teve a oportunidade de participar, nas trocas
com os colegas e coordenadora pedagógica.
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CONCLUSÕES
As reflexões teóricas e as narrativas aqui apresentadas nos remetem à conclusão de que as
políticas de formação continuada, internas e externas à escola, são essenciais para o
desenvolvimento profissional dos professores e que os princípios de articulação entre formação e
gestão pedagógica precisam ser valorizados na construção de novas propostas.
A pesquisa revela indícios de desenvolvimento profissional apresentado pelos participantes
das formações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, sinalizadas pelas mudanças de
concepção da prática pedagógica e de postura frente ao grupo de trabalho. Refletem também a
relevância de práticas formativas que dialoguem com as experiências de vida dos professores, suas
concepções, sentimentos e práticas.
A escuta de vários atores envolvidos no processo (coordenador municipal, formador de
professores, professores alfabetizadores) contribuiu para a percepção da reverberação das práticas
formativas presentes no cotidiano das escolas um ano e meio após o término do programa,
sinalizando que são princípios que precisam ser legitimados e considerados na construção de novas
propostas de formação de professores.
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Resumo
Este texto apresenta um estudo teórico e prático da vivência do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade certa (PNAIC) feito pelo olhar das narrativas de diferentes profissionais que atuam diferentes
segmentos da Rede Municipal de Belo Horizonte. Tem como objetivo investigar os percursos, os
desafios e as aprendizagens na implementação das concepções e práticas de formação de professores
proporcionadas pelo programa. A metodologia consiste na pesquisa bibliográfica das concepções de
formação contidas nos documentos oficiais e nas análises das narrativas (auto)biográficas dos
participantes, a partir da realização de entrevistas narrativas. A concepção de formação de professores
fundamenta-se nos pressupostos de Tardif (2002), Roldão (2007), Day (2001) e Josso (2002),
considerando, para além dos saberes cognitivos, as dimensões sociais e experienciais da aprendizagem
fazem parte do processo formativo. As reflexões teóricas e as narrativas aqui apresentadas nos remetem
à conclusão de que as políticas de formação continuada, internas e externas à escola, são essenciais para
o desenvolvimento profissional dos professores e que os princípios de articulação entre formação e
gestão pedagógica precisam ser valorizados na construção de novas propostas. O estudo apresenta
indícios de desenvolvimento profissional apresentado pelos participantes das formações do PNAIC,
sinalizadas pelas mudanças de concepção da prática pedagógica e de postura frente ao grupo de
trabalho. Refletem também a relevância de práticas formativas que dialoguem com as experiências de
vida dos professores, suas concepções, sentimentos e práticas. A escuta de vários atores envolvidos no
processo contribuiu para a percepção da reverberação das práticas formativas presentes no cotidiano
das escolas um ano e meio após o término do programa, sinalizando que são princípios que precisam
ser legitimados e considerados na construção de novas propostas de formação de professores.
Palavras-chave: Formação de professores, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa;
Narrativas (auto)biográficas.
SALA DE AULA: O FAZER PEDAGÓGICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Maria Roseli Vianna Pereira – SME/SG e FFP/UERJ

INTRODUÇÃO
O objetivo do texto é analisar a prática de uma professora alfabetizadora do primeiro ano do
ciclo do Ensino Fundamental de uma Escola de Tempo Integral. Tendo como questionamento: Qual
concepção de alfabetização indica a prática da professora observada? Quais as intervenções
pedagógicas realizadas pela professora? Quais reflexões sobre o fazer pedagógico podem ser
evidenciados?
A alfabetização tem sido uma questão que envolve bastante discussão acerca do ensino e
aprendizagem no momento mais importante da formação escolar de uma pessoa. Há muitas décadas
a alfabetização tem merecido destaque entre pesquisadores e estudiosos da área, que se debruçam
pesquisando sobre o tema em diferentes contextos históricos e educacionais.

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

582

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Partindo desse pressuposto, se torna necessário analisar de que forma as ações pedagógicas
implementadas nesta Unidade Escolar, colaboram para o processo de Alfabetização dos alunos do
primeiro ciclo, abarcando os anos iniciais que compreende do 1º ao 2º ano. Por isso, nos dedicamos
a investigar a prática de uma professora em uma Escola de Tempo Integral em Niterói por
considerarmos a sala de aula um espaço para refletirmos sobre o fazer pedagógico,
consequentemente pensarmos na formação docente.
De acordo com Goulart (2013), no Brasil ainda temos um alto índice de analfabetismo
demonstrado nas evidências em resultados de testes com os mais variados grupos de segmentos de
ensino realizados dentro e fora do país. O analfabetismo é percebido através da falta de habilidade
que algumas pessoas têm de compreender pequenos textos ou frases que são aplicados nestes testes.
O que a autora destaca, é que muitos desses indivíduos são pessoas consideradas alfabetizadas, pois
uma parcela considerável desses indivíduos, frequentaram ambientes escolares. Em parte, o que se
nota, é que nos espaços escolares a linguagem escrita é desenvolvida com uso de cartilhas,
impedindo a interação dialógica existente nos discursos e historicidade dos enunciados realizados
pelos indivíduos o que lhes permite demonstrar suas reflexões e conhecimentos já adquiridos.
Considerando as ideias de Goulart (2015), é possível perceber que através das interações os
sujeitos compreendem como a escrita estabelece significado socialmente. Ainda segundo a autora, a
escrita nos identifica como integrantes da cultura letrada, desde o nosso nascimento, por exemplo,
através de documentos, entre outras funções e nas mais variadas formas.
Sendo assim, acreditamos que pesquisas nesta área são relevantes, no sentido de analisar
práticas pedagógicas que contribuam para formar cidadãos mais críticos, participantes da sociedade
com acesso ao mundo letrado.
Frente a tais questões, a proposta é analisar como as práticas que vem sendo produzidas pela
professora alfabetizadora do primeiro ano do ciclo do Ensino Fundamental. Reafirmamos que a
prática da professora vai se constituindo como um elemento fundante para a construção de sua
identidade docente: professora alfabetizadora.
ALFABETIZAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA
Goulart (2019, p.14) concebe o processo de alfabetização “de modo dialético e dialógico,
caracterizado pela reconstituição contínua do universo de referências das pessoas, não só
linguísticas, portanto, gerando transformações e mudanças qualitativas no entendimento que
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possuem do mundo”. O conceito é construído a partir da teoria da enunciação de Bakhtin, em que a
linguagem é concebida como historicamente situada, culturalmente marcada, uma linguagem viva,
por ser produzida por sujeitos vivos, concretos.
O discurso é a matéria-prima, não importa de quem é, tem uma assinatura, tem vida.
Bakhtin, com a teoria da enunciação, estuda a linguagem como o modo principal de constituição
dos indivíduos, suas ações, emoções, relações sociais e organização da sociedade. O princípio
dialógico, é constituído por todas as conexões que caracterizam os sujeitos, histórica e
culturalmente. A partir desse conceito, de acordo com Goulart, o princípio dialógico estabelece uma
pluralidade dinâmica em que somos seres humanos dotados de discursos próprios, porém formados
a partir de outras pessoas de vários grupos sociais pelas quais tivemos contatos, seja de situações
que envolvem o passado ou o presente e até mesmo do ponto de vista cultural de uma sociedade. Ao
considerar a história e a cultura dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, de
acordo com Goulart, essa abordagem de linguagem se torna necessário para todos os que
frequentam as salas de aula. Em um movimento constante de interação com os aprendentes, em que
os docentes constituam laços demonstrando interesse em compreender as reflexões e
posicionamentos dos aprendizes permitindo o exercício reflexivo de suas ideias e conhecimentos.
Essa prática é primordial, nas turmas que envolvem os processos de alfabetização, uma prática que
valorize o conhecimento dos alunos, um trabalho em que a dinâmica central do ensino seja com a
linguagem verbal, oral e escrita, num exercício constante de fala-escrita-fala. Goulart tem
denominado essa proposta de perspectiva discursiva de alfabetização e de trabalho com a linguagem na
escola, já que há um grande destaque para a produção discursiva que se realiza em sala de aula.

(GOULART; WILSON; 2017, p. 172).
Quanto ao letramento, Goulart em entrevista com Wilson, deixa claro “eu não me ‘desfiz’
do conceito de letramento, procurei compreender por que havia tanta mobilização em torno de um
termo que re-qualificava o processo de alfabetização” (GOULART; WILSON,2017, p. 169).
Segundo Goulart, o conceito de letramento vinculado na década de 1980, destacava a dimensão
social desse processo para além da dimensão linguística. A crítica de Goulart e Wilson sobre o
letramento é que não cabe aos educadores ensinarem as crianças práticas letradas, porque práticas
se aprendem praticando de forma contextualizada tendo como base o conhecimento de mundo. Para
Goulart essa compreensão se organiza no processo de alfabetização “na medida em que a escola
seja o espaço de conhecer outras formas de dizer o mundo, outras formas de olhar, falar e escrever o
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mundo, outras linguagens, outras discursividades orais e escritas” (GOULART; WILSON, 2018,
p.170).
Ao findar o século XX, com o estabelecimento do conceito de letramento, percebe-se a
predominância de grupos sociais populares com conhecimentos diferenciados originando obstáculos
necessitando a ser corrigidos. Com isso, o par: alfabetizar e letrar, mesmo que forma variada –
alfabetizar letrando e letrar alfabetizando – se fortalece, separando o processo de ensinoaprendizagem da escrita que são inseparáveis.
Goulart usa letramento como horizonte político para o trabalho escolar de alfabetização, nas
palavras da autora significa que
]

Aprender a escrita somente tem sentido se implicar a inclusão das pessoas no mundo

da escrita, ampliando sua inserção política e participação social. Toma-se por base o
modo como os processos de escolarização e de alfabetização são concebidos por Paulo
Freire - como ato político e prática de liberdade” (GOULART, 2014, p.38).

Para a autora, o letramento como horizonte político implica a participação das pessoas nas
esferas superiores de enunciação que proporcionará a integração delas na vida social, “tornando-as
mais livres e criativas para reinventar continuamente gêneros e linguagens sociais” (GOULART,
2014, p.48). Essa proposta vai além de propor em sala de aula a participação em práticas sociais de
leitura e escrita como alguns autores sugerem em seus textos.
De acordo com as ideias de Goulart, “a valorização da leitura do mundo fortalece a
valorização do conhecimento de mundo de toda e qualquer pessoa, e que é alargado quando se
aprende a escrita tomando como base aquele conhecimento de mundo” (p.169-170). Essa defesa da
autora apoia-se nos estudos de Freire que propõe que a leitura do mundo precede a leitura da
palavra em que o processo de alfabetização entendido filosoficamente como ato político e prática de
liberdade.
Nesta perspectiva, o processo de alfabetização é concebido como um processo de ampliação
da leitura do mundo, cabendo à escola construir e/ou oportunizar maneiras de dizer, ver, falar e
escrever o que está a sua volta, com outras linguagens, discursividades orais e escritas. Esse estudo
apresenta uma alfabetização diferente das que envolvem “práticas letradas”. É um estudo que tem
como foco a contextualização dos conhecimentos, das vivências das pessoas e grupos sociais. Nesse
ponto de vista, o espaço escolar é visto de forma a permitir aos sujeitos a oportunidade de difundir
conhecimentos sobre a cultura, com sua pluralidade linguística, um mundo sociocultural produzido
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pela escrita. Sendo assim, é fundamental que a escrita seja entendida em seus aspectos políticos,
pois todos os indivíduos das mais variadas classes sociais diferem uns dos outros.
A ESCOLA E A PRODUÇÃO DE DADOS
A pesquisa foi realizada na escola municipal denominada pela pesquisadora de Escola de
Projetos que se localiza no bairro de Icaraí, Município de Niterói na Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro. Essa escola se encontra num bairro muito movimentado e seus moradores
em sua maioria são pessoas de classe média. Os alunos que frequentam essa escola são filhos de
mulheres que trabalham em sua maioria, como domésticas nas residências de moradores com maior
poder aquisitivo. A escola oferece horário de tempo integral, iniciando suas atividades às 7h da
manhã e encerrando seu turno às 17h. A grande maioria das crianças matriculadas frequentam as
aulas obedecendo o horário escolar em tempo integral. Percebemos com isso que o horário
oferecido pela unidade escolar favorece os interesses da comunidade que frequenta a escola.
É uma pesquisa qualitativa que utilizou de entrevistas semiestruturadas com a professora,
observação de aulas e análise dos cadernos dos alunos para responder as questões norteadoras: Qual
concepção de alfabetização indica a prática da professora observada? Quais as intervenções
pedagógicas realizadas pela professora? Quais reflexões sobre o fazer pedagógico podem ser
evidenciados?
Durante três meses, uma vez por semana, em dias alternados, foram feitas observações de
aulas. A investigação envolve uma professora do primeiro ciclo do segundo ano do Ensino
Fundamental I, que se encontra na faixa etária entre 40 a 50 anos, formada em curso Normal,
graduação em Letras e atualmente cursando Pedagogia. Atua como professora regente há 18 anos
no ensino fundamental e frequentemente com turmas de alfabetização desde 1995.
SALA DE AULA: O TRABALHO NO 1º ANO
Nossa análise parte da perspectiva de Goulart (2015, pp. 506,507), de que
aprender a escrever abrange conhecer o princípio alfabético da escrita no interior de
complexa trama de outros conhecimentos envolvida na produção de linguagem com
valor social. É importante entender a aprendizagem da escrita como um processo
marcado por instabilidades e estabilidades, e as crianças como pessoas capazes de
aprender complexamente.
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Com base nos estudos de Goulart (2019), analisamos algumas atividades realizadas pela
professora Orquídea (escolhido pela regente), partindo do pressuposto que:
a compreensão de princípios e objetivos orientadores de práticas de alfabetização é
importante, não para conceber um método de trabalho universal, mas para definir uma
concepção política de alfabetização, em que as práticas pedagógicas a ela associadas
contribuam para a formação de pessoas cidadãs” (GOULART, 2019, p. 37).

Sendo assim, selecionamos três atividades observadas, buscando responder as questões
norteadoras desse texto. Essas atividades fazem parte do Projeto “Invenção da Escrita”. Esse projeto
surgiu a partir da curiosidade das crianças buscando entender como surgiram as letras do alfabeto.
Na primeira atividade, a professora Orquídea, após ter trabalhado em sala de aula de forma
lúdica a construção das cavernas – moradia dos seres humanos na pré-história, utilizando papel
pardo com as crianças, sentiu necessidade de apresentar o texto informativo a fim de demonstrar o
significado abrangente da palavra Habitação (Figura 1).
Com a leitura do texto Habitação, realizada pela professora com o acompanhamento dos
alunos, foi possível observar que as crianças demonstraram grande interesse e entusiasmo pelo
tema História da Escrita. Ao retornar com a leitura do texto, a professora perguntou às crianças o
que elas entenderam sobre a leitura, explicando que um texto informativo tem a função de dar
informações sobre um assunto. O texto permitiu aos alunos relembrarem todo o processo de
construção da caverna que ocorreu em sala de aula com a participação ativa de todas as crianças que
fazem parte da turma, bem como os registros dos desenhos imitando os nossos ancestrais.
Durante os questionamentos, a professora fazia intervenções junto aos alunos que
apresentavam dificuldades para participar do processo de alfabetização. As intervenções realizadas
foram feitas de forma oral, permitindo que as crianças participassem dando opiniões sobre o assunto
a partir das questões que foram respondidas oralmente e em seguida, escritas na atividade. Outras
indagações surgiram durante a participação de cada um. Após a intervenção oral da professora,
observei que a aluna Gabriela apresentou dificuldades para responder as questões oralmente,
mesmo sendo estimulada constantemente. A professora continuou com as intervenções,
perguntando sobre o que estava escrito em destaque logo no início do texto. A aluna respondeu que
era a palavra habitação. Então, a professora, explicou que essa palavra ocupa o lugar de título do
texto. Em seguida, a professora quis saber o que a aluna entende quando ouve a palavra habitação.
A Gabriela respondeu, que a palavra quer dizer casa, lugar para se morar. A partir dessa ideia, a
professora releu o texto e perguntou sobre os abrigos que apareciam no texto. Gabriela prontamente
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respondeu: buracos no chão, cavernas e cabanas. A aluna foi completando as questões com o apoio
da professora. Percebe-se que a professora modifica sua ação pedagógica visando atender aos
questionamentos dos estudantes.
Ao observarmos esta atividade, percebemos que a professora identificou a dificuldade de
uma aluna e fez intervenção com ela. A docente realizou uma reflexão sobre sua ação/intervenção.
Isso ficou evidente porque ela buscou ajustar a intervenção realizada com a criança adequando-a a
necessidade dela. A professora esteve atenta aos seus alunos, legitimando seus discursos, como se
pode observar quando a professora indagou sobre o destaque (título) no início do texto e a aluna
respondeu : habitação. Logo após, a professora indagou sobre o que aluna entendia por habitação.
Essa atitude demonstra o interesse da professora em conhecer as ideias e conhecimentos que a aluna
possui sobre o mundo letrado através da interação dialógica na valorização da aprendizagem do
sujeito, a linguagem e o sistema alfabético, aspectos importantes para a perspectiva discursiva,
segundo os pressupostos de Goulart (2019,p.p.33-36). Podemos perceber que a professora
estabeleceu um diálogo com Gabriela, o que favoreceu a relação discursiva. Essa relação é muito
importante nos aspectos que se pressupõe a perspectiva discursiva, relação que é a base da ação
pedagógica: interações verbais - tanto por parte do professor quanto do aluno nas atividades
cotidianas da/na escola.
A 2ª atividade, que trazemos para a discussão, a professora passou a tarefa no quadro para
que os alunos copiassem em seus cadernos. Após a organização da tarefa a professora explica que
ao responderem as questões eles devem se lembrar de usar respostas completas. A professora
auxiliou o Lucca com intervenções orais a partir do seguinte diálogo:
-Você sabe quantos anos tem, Lucca?
-Sim!
-Quantos anos, Lucca?
-Eu tenho 8 anos, tia.
-Agora, escreve sua idade na resposta.
-Próxima pergunta.
-Qual é o nome da sua escola, a que você estuda?
-É Elvira Lúcia.
-Essa é a resposta: Elvira Lúcia.
-Agora, qual é a próxima pergunta?
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-Qual é a cor que eu mais gosto?
-Então, qual é a cor que você mais gosta, sua cor preferida?
-É verde.
- Muito bem, Lucca!.

Cabe destacar, que a professora valoriza as vivências e experiências das crianças permitindo
a oralidade de cada uma na participação das aulas tornando-as sujeitos reais, promotoras de
discursos e conhecimentos primários advindos do meio social que frequentam como, por exemplo:
a família. Vale ressaltar que as perguntas, visam trabalhar conteúdos já estudados e que ajudam a
construir a escrita.
Nesta atividade podemos destacar mais uma vez o aspecto da interação/relação discursiva,
presente no diálogo entre a professora e o aluno. A professora demonstra em seu trabalho uma
prática pedagógica que valoriza o discurso do seu aluno dando legitimidade ao que ele já conhece
oportunizando sua oralidade favorecendo uma aprendizagem na perspectiva discursiva, valorizando
o sujeito e a linguagem.
Na terceira atividade selecionada, destacamos a leitura de um livro cuja leitura foi realizada
em capítulos pela professora de acordo com os objetivos propostos por ela, relacionados a invenção
da escrita.
A professora mostrou através de exemplos do livro, a importância de se aprender a ler e a
escrever até mesmo para brincar com as palavras. Os alunos ficaram encantados com as
informações, pois a professora mostrou um cartaz que continha a “Origem da Letras do Alfabeto”.
Neste material encontramos a explicação da origem de cada letra usada em português. Esse assunto
é tratado no livro lido pela docente, mostrando o alfabeto grego, o nosso alfabeto, a escrita russa, a
escrita japonesa e a escrita árabe. Os alunos puderam manusear o livro após a leitura feita pela
professora.
A partir das informações e ideias oferecidas no livro, a professora propôs aos alunos que
brincassem e/ou criassem desenhos de acordo com a imaginação de cada um (Figura 2). Nessa
atividade, Kayo ficou com a palavra ovo. No entanto, não conseguia brincar/desenhar com essa
palavra. A docente percebendo essa limitação do aluno, aproximou-se dele fazendo a seguinte
intervenção: Como é o ovo, kayo? E depois de quebrado? Assim, a professora proporcionou que
kayo pensasse sobre como era um ovo depois de quebrado. O aluno disse que tem parte amarela e
uma parte clara. A professora explicou que o ovo tem gema e clara, em seguida, perguntou se ele
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não queria desenhar as gemas dentro das letras “o”, com a intenção de mostrar que ele é capaz de
criar e brincar com as palavras. Ele disse que sim, que achava que ficaria legal.
Outra criança que não estava conseguindo brincar/desenhar com a palavra, foi o Lucca. Ele
perguntou se poderia escrever a palavra “Amor”, pois ele achava que ficaria bonito desenhar um
coração. A professora perguntou em que lugar da palavra AMOR ele desenharia o coração. O aluno
respondeu dizendo que poderia ser na letra “o”.
Ainda em relação às atividades do livro “Brincando com as palavras”, a docente também
levou para sala de aula, um quadro com proteção de vidro. O material despertou mais ainda o
interesse dos alunos. O livro traz a informação sobre a escrita no papiro e como este material era
feito. Depois da leitura, a professora levou material para a sala de aula e produziu com cada criança
o papiro. Para fazer o papiro ela utilizou gaze, tinta feita com café e para os desenhos, foi utilizado
giz de cera. Os desenhos imitando papiro, foram colados em folha de colorset (Figura 3).
Esta atividade proporcionou aos alunos uma grande satisfação permitindo que se
movimentassem em sala de aula observando e conversando com os colegas sobre o material que
estavam construindo. A dinâmica da turma se transformou em momento de colaboração e diálogo
entre os alunos.
Em síntese, as intervenções realizadas, ajudaram os alunos a organizar as ideias e os
pensamentos contribuindo com a aprendizagem e autonomia de cada um. A docente demonstra que
construiu diferentes saberes referentes a prática alfabetizadora.
Ao analisarmos as atividades, observamos a presença da relação discursiva, não só entre os
alunos, mas também com a professora, através da escrita e da parte lúdica com a participação e
envolvimento da turma realizando o trabalho em grupo, em dupla ou individual. Em busca de
indícios para compor a perspectiva discursiva de alfabetização percebemos que é recorrente na
prática dessa professora a valorização dos conhecimentos e não saberes de seus alunos e a
construção dialógica existente no processo ensino-aprendizagem num movimento em que a
professora busca ouvir atentamente criando vínculos afetivos ao envolvê-los no processo
alfabetizador.
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CONCLUSÕES
Retomando as questões norteadoras: Qual concepção de alfabetização indica a prática da
professora observada? Quais as intervenções pedagógicas realizadas pela professora? Quais
reflexões sobre o fazer pedagógico podem ser evidenciados?
A prática dessa professora é a alfabetização na perspectiva discursiva, porque ela estabelece
uma interação constante com seus alunos, principalmente os que apresentam alguma dificuldade no
processo de aprendizagem.
Nas atividades observadas percebemos que a relação oralidade/escrita em constante
interação se apresenta como fator relevante para o trabalho e desenvolvimento do ensinoaprendizagem. Partindo desse viés, percebemos o quanto a prática pedagógica da professora se
revelou significativa, valorizando as falas dos alunos, suas escritas, e o quanto se mostrou engajada
no processo de educação escolar e alfabetização. Além disso, destacamos que a docente trabalhou
com diferentes linguagens sociais envolvendo situações em que a linguagem escrita seja fonte das
interações, promovendo reflexão sobre a própria linguagem e leitura de mundo.
Em relação as intervenções, percebemos que a professora utiliza uma prática discursiva
porque ela trabalha com sujeitos reais, valorizando suas histórias de vida, seus conhecimentos e
seus marcadores culturais e sociais; trabalhando com o sistema alfabético a partir dos
enunciados/discursos envolvidos na interação/relação de ensino dos/com alunos e professora em
que a base da prática pedagógica se insere no desenvolvimento da aprendizagem e formação dos
indivíduos considerando suas experiências e vivências contextualizando-as no processo de
alfabetização como seres que conhecem e interagem com o mundo letrado.
Esperamos que essa pesquisa contribua para discussão durante a formação de professores,
que eles possam analisar as intervenções dessa professora e seus encaminhamentos com os
participantes.
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ANEXOS
Figura 1: Texto Habitação

Fonte: Arquivo da pesquisadora
Figura 2 – Brincando com as palavras

Fonte: Arquivo da pesquisadora
Figura 3

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Resumo
O trabalho em tela tem como objetivo refletir sobre a produção discursiva de alunos em processo de
aquisição da leitura e da escrita, no ciclo de alfabetização, do Ensino Fundamental I, em uma escola de
Tempo Integral da rede pública municipal de Niterói - RJ. A pesquisa baseou-se na abordagem
qualitativa, objetivando coletar dados através de entrevistas semiestruturadas e observação participante
em uma turma de segundo ano. A opção pela abordagem qualitativa desse estudo se deu em virtude de
ser uma abordagem que oportuniza investigar situações cotidianas de uma escola de tempo integral.
Tendo as seguintes questões norteadoras: Qual concepção de alfabetização indica a prática da
professora observada? Quais as intervenções pedagógicas realizadas pela professora? Quais reflexões
sobre o fazer pedagógico podem ser evidenciados? Partindo da compreensão de uma alfabetização
numa perspectiva discursiva Goulart (2019), aponta que o processo de alfabetização se constitui no
espaço-tempo de ampliação da leitura do mundo pelo aprofundamento tanto do conhecimento
linguístico quanto dos modos de dizer e ler o mundo. Evidenciou-se nas atividades observadas que a
relação oralidade/escrita em constante interação se apresenta como fator relevante para o trabalho e
desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Partindo desse viés, percebemos o quanto a prática
pedagógica da professora se revelou significativa, valorizando as falas dos alunos, suas escritas, e o
quanto se mostrou engajada no processo de educação escolar e alfabetização. Além disso, destacamos
que a docente trabalhou com diferentes linguagens sociais envolvendo situações em que a linguagem
escrita seja fonte das interações, promovendo reflexão sobre a própria linguagem e leitura de mundo.
Esses achados contribuem para trabalharmos na formação de docentes, porque poderemos analisar os
saberes e fazeres docentes de uma professora alfabetizadora.
Palavras-chave: Alfabetização; Educação Integral; Produção Discursiva; Fazer pedagógico; Formação
docente.
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PROFESSOR EM ADORNO NA ÁREA DA SAÚDE
Dalila Marques Lemos – UFRR
Pedro Augusto Hercks Menin – UFRR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Educação, fazendo-se um recorte para a Educação Superior, está fundamentada em
questões mais amplas do que somente aquelas propostas nas ementas e conteúdos programáticos de
cada disciplina. Envolve a concepção de homem, sociedade e mundo e as relações que se quer
manter ou transformar a partir da prática educativa, que também é práxis social. A própria
Educação não se restringe ao âmbito escolar, da qual a Educação Superior é integrante, como
reconhece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ao estabelecer que a Educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).
Se a Educação não pode ser vista sob um único prisma, os conhecimentos tampouco devem
ser pensados assim, uma vez que a busca por respostas envolvendo o tripé homem, sociedade e
mundo pode ser explicada por meio de conhecimentos religiosos, do senso comum, artísticos,
científicos e filosóficos. É exatamente deste último tipo de conhecimento que este trabalho trata em
seu objetivo principal: em linhas gerais, aborda-se o pensamento de Theodor Wiesengrund Adorno
sobre o processo educativo e, especificamente, busca-se compreender como a filosofia adorniana
reflete a imagem do professor.
A EDUCAÇÃO E O PENSAMENTO FILOSÓFICO DE ADORNO
Como se sabe, Theodor W. Adorno está ligado aos pensadores da Escola de Frankfurt –
centro ativo de pesquisas e de análise crítica do capitalismo monopolista. Para Adorno, também a
arte, a música, a literatura e a filosofia são temas absorventes de seus escritos (PUCCI; OLIVEIRA;
ZUIN, 1999).
Na concepção de Adorno, educação não é modelagem de pessoas, “porque não temos o
direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não é a mera transmissão de
conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de
uma consciência verdadeira” (ADORNO, 1995, p. 141-142).
A reflexão sobre o pensamento educativo adorniano demonstra o quanto é necessário, ainda
hoje, manter vivo e atuante o vínculo entre a visão filosófica e a intenção pedagógica. Vale dizer
que é extremamente relevante e imprescindível a formação filosófica do educador, seja no campo
da produção do conhecimento, seja no campo da avaliação dos fundamentos do agir, seja ainda no
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campo da construção da imagem da própria existência humana. Mas, por outro lado, além das
deficiências pedagógicas e curriculares intrínsecas ao processo de formação dos profissionais de
educação, também a falta de mediações e de recursos culturais dificulta muito a apropriação, por
parte deles, desses elementos que deem conta da íntima vinculação da educação com seus
fundamentos teóricos (PUCCI; OLIVEIRA; ZUIN, 1999).
O livro Educação e Emancipação, que traz os escritos Tabus acerca do magistério,
é possível lê-lo como intervenção de Adorno no debate educacional que remete ao seu
pensamento filosófico e social. Ou, inversamente, concebê-lo como ensaio de
introdução à obra filosófica e sociológica que se apoia em momentos educacionais. A
íntima vinculação entre a questão educacional e formativa e a reflexão teórica social,
política e filosófica constitui a manifestação mais direta do núcleo temático essencial
ao conjunto da chamada Escola de Frankfurt: a relação entre teoria e prática. Em
Adorno a teoria social é na realidade uma abordagem formativa, e a reflexão
educacional constitui uma focalização político-social. Uma educação política
(ADORNO, 1995, p. 13-14).

Podemos identificar outra importante contribuição de Adorno ao pensamento filosóficoeducacional: os processos educacionais não se restringem ao necessário momento de instrução, mas
que certamente o transcendem. Esse tipo de raciocínio nos leva a inferir que a esfera do ato
educativo não se delimita às instituições de ensino, ampliando a percepção a ponto de investigarmos
a forma como a mercantilização dos produtos simbólicos determina novos processos educativos,
inclusive nas escolas (PUCCI; OLIVEIRA; ZUIN, 1999).
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo tem abordagem qualitativa, pois conforme Minayo (1994), a pesquisa qualitativa
responde a questões muito particulares por se preocupar, nas Ciências Sociais, em um nível de
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. No
que se refere aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica que, como afirmam
Marconi e Lakatos (2009, p. 57), “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo
assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões
inovadoras”. Esta pesquisa seguiu o seguinte planejamento de pesquisa (Cf. MARCONI;
LAKATOS, 2009, p. 9): a) Preparação da pesquisa – etapa exploratória de leitura de trabalhos
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sobre Adorno e momento de especificar os objetivos; b) Fases da pesquisa – etapa de escolher as
bibliografias referentes ao pensamento adorniano, bem como delimitar o tema da pesquisa ao
campo educacional e analisar o texto selecionado, no caso Tabus acerca do magistério e; c)
Execução da pesquisa – etapa de analisar e interpretar o pensamento e os argumentos de Theodor
W. Adorno sobre o magistério e a imagem do professor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção apresenta a fundamentação teórica da filosofia de Adorno esmiuçada na obra
Tabus acerca do magistério. Na referida obra, o filósofo reflete sobre algumas dimensões da
aversão em relação à profissão de professor, elencando uma série de problemas que se relacionam
com o próprio magistério e sua problemática, na medida em que as duas coisas dificilmente podem
ser separadas (ADORNO, 1995). Para ele, tabus significam representações inconscientes ou préconscientes dos eventuais candidatos ao magistério, mas também de outros, principalmente das
próprias crianças, que vinculam esta profissão como que a uma interdição psíquica que a submete a
dificuldades raramente esclarecidas. Adiante, o próprio autor também conceitua tabus como
preconceitos psicológicos e sociais, que por sua vez retroagem sobre a realidade convertendo-se em
forças reais (ADORNO, 1995).
Ao discorrer sobre os tabus do magistério elencados no pensamento de Adorno, seguem
algumas características comumente relacionadas à imagem do professor, relevando que o
magistério não é algo estático e completo, mas resultado das construções históricas, sociais,
políticas e culturais de determinada época na qual sobrevêm aspectos positivos e negativos:
O magistério como profissão de fome
Para Adorno, esta é uma motivação material, sendo aparentemente mais duradoura do que
corresponde à própria realidade na Alemanha à época. A desproporção que registra por esta via
parece a ele típica para todo o conjunto em questão, caracterizado pelas motivações subjetivas da
aversão contra o magistério, em especial as que são inconscientes;
O magistério como desprestígio social
Adorno argumenta que a leitura de anúncios matrimoniais nos jornais revela que em seus
anúncios professores ou professoras destacam que não são tipos professorais, que não são mestres
de escola. Praticamente, nenhum anúncio matrimonial proveniente de professor ou professora
deixava de conter ressalvas atenuantes;
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O magistério em expressões degradantes na linguagem
Para Adorno, além do alemão, também outras línguas apresentam uma série de expressões
degradantes para o magistério; o mais conhecido em alemão é Pauker (quem ensina com a
palmatória como quem treina soldados a marchar pelas batidas nos tambores); mais vulgar e
também relacionado em alemão a instrumentos musicais é Steisstrommler (quem malha o traseiro);
em inglês, utiliza-se schoolmarm para professoras solteironas, secas, mal-humoradas e ressentidas.
Pode-se dizer que é comum a professora ser chamada “tia”, “professorinha”;
O magistério não ser levado a sério
De uma maneira inequívoca, quando comparado com outras profissões acadêmicas como
advogado ou médico, pelo prisma social o magistério transmite uma aura de “falta de seriedade”.
Além disso, a sociologia acadêmica e da educação pouco atentaram para a distinção que a
população estabelece entre disciplinas com prestígio e desprestigiadas: dentre as prestigiadas
listam-se a Jurisprudência e a Medicina, e sem dúvida não consta o estudo da Filologia;
A divisão do magistério e reconhecimento distinto para professores de diferentes níveis
Adorno argumenta quanto ao inabalado prestígio do professor universitário, como a
profissão de maior prestígio; em contraposição ao silencioso ódio em relação ao magistério de
primeiro e segundo graus;
O professor como herdeiro do escriba, do escrivão, tendo menos prestígio social que os cavaleiros
feudais
Para Adorno, conforme o sentido dessas imagens, o professor é um herdeiro do escriba, do
escrivão. O menosprezo de que é alvo tem raízes feudais e precisa ser fundamentado a partir da
Idade Média e do início do Renascimento; como, por exemplo, na "Canção dos Nibelungos", na
qual se expressa o desprezo de Hagen, que considera o capelão um débil – justamente aquele
capelão que a seguir escaparia com vida. Além disso, há que se acrescentar a influência de antigas
referências de professores como escravos. O intelecto encontrava-se separado da força física. É
certo que sempre detinha uma determinada função na condução da sociedade, mas tornava-se
suspeito em qualquer lugar onde as prerrogativas da força física sobreviveram à divisão do trabalho;
O professor como herdeiro do monge e tendo ainda o rancor dos analfabetos
Para Adorno, movidos por rancor, os analfabetos consideram como sendo inferiores todas as
pessoas estudadas que se apresentam dotadas de alguma autoridade, desde que não sejam providas
de alta posição social ou do exercício de poder, como acontece no caso do alto clero. O professor é
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o herdeiro do monge; depois que este perde a maior parte de suas funções, o ódio ou a ambiguidade
que caracterizava o ofício do monge é transferido para o professor;
O falso poder do professor
Adorno pondera que o poder do professor é execrado porque só parodia o poder verdadeiro,
que é admirado. Expressões como "tirano de escola" lembram que o tipo de professor que querem
marcar é tão irracionalmente despótico como só poderia sê-lo a caricatura do despotismo, na
medida em que não consegue exercer mais poder do que reter por uma tarde as suas vítimas,
algumas pobres crianças quaisquer;
O magistério valorizado por determinados grupos
Para Adorno, a adoração mágica dispensada aos professores em alguns países, como outrora
na China, e em alguns grupos, como entre os judeus devotos. O aspecto mágico da relação com os
professores parece se fortalecer em todos os lugares onde o magistério é vinculado à autoridade
religiosa, enquanto a imagem negativa cresce com a dissolução dessa autoridade;
O professor como carrasco
Adorno argumenta que a imagem de "responsável por castigos" determina a imagem do
professor muito além das práticas dos castigos físicos escolares. Ainda que em termos bastante
brandos, repete-se na imagem do professor algo da imagem tão afetivamente carregada do carrasco.
No final da exposição dos tabus, Adorno se pergunta “o que fazer?” e a resposta necessita,
em primeiro lugar de um esclarecimento acerca do complexo em seu conjunto, nos termos em que
foi aqui abordado, esclarecimento dos próprios professores, dos pais e, tanto quanto possível,
também dos alunos, com quem os professores deveriam conversar sobre as questões cheias de tabus
(ADORNO, 1995).
No caso específico dos professores na área da Saúde, pode-se pensar o magistério como a
dimensão do cuidado humano, sem exclusão e preconceitos, levando em consideração o
compromisso ético na formação de profissionais capacitados a atuar no processo saúde-doença,
compreendendo o paciente enquanto partícipe de uma sociedade que deve proporcionar atenção
integral à saúde em casos, por exemplo, de prevenção, promoção e tratamento.
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CONCLUSÕES
Este trabalho teve o objetivo de abordar o pensamento de Theodor W. Adorno sobre o
processo educativo e, especificamente, buscou-se compreender a filosofia adorniana a respeito da
imagem do professor. Observou-se, por meio das características elencadas como o conhecimento
filosófico, no caso de Adorno, interroga a concepção, o espaço e o lugar do magistério na
sociedade. Isto se tornou valioso para a compreensão da docência em sua perspectiva histórica,
política e cultural e as relações existentes no magistério que vão além da escola, pois alcançam um
projeto de sociedade. Portanto, este estudo permitiu que considerações diferenciadas relacionadas à
constituição da docência sejam pensadas, principalmente, buscando a imagem do profissional
universitário na área da saúde e sua importância para a concepção de sociedade, saúde e educação.
Esta imagem diz respeito ao profissional que busca promover o cuidado humano sem quaisquer
tipos de preconceitos e situações que atentem contra a vida, tendo visão humanizada e holística do
paciente, sua família e a comunidade em geral.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo, em linhas gerais, abordar o pensamento de Theodor Wiesengrund
Adorno sobre o processo educativo e, especificamente, busca-se compreender como a filosofia adorniana
compreende o magistério a partir da obra Tabus acerca do magistério, da qual refletimos características da
imagem do professor na referida obra, a exemplo do magistério como “profissão de fome” e tendo
desprestígio social. A reflexão aqui proposta é parte de uma pesquisa de Pós-Graduação em Educação que
tem como objetivo estudar como se dão a prática pedagógica e a constituição de ser professor universitário
na área da Saúde. O presente estudo tem uma abordagem qualitativa, e, no que se refere aos procedimentos,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica. À guisa de conclusão, observou-se, por meio das características
elencadas, como o conhecimento filosófico – no caso de Adorno – questiona a concepção, o espaço e o
lugar do magistério na sociedade. No caso específico dos docentes em Saúde, faz-se necessário pensar o
magistério como a dimensão do cuidado humano, sem exclusão e preconceitos, levando em consideração o
compromisso ético na formação de profissionais capacitados a atuar no processo saúde-doença,
compreendendo o paciente enquanto partícipe de uma sociedade que deve proporcionar atenção integral à
saúde em casos, por exemplo, de prevenção, promoção e tratamento. A imagem do professor da área da
Saúde diz respeito ao profissional que busca promover o cuidado humano sem quaisquer tipos de
preconceitos e situações que atentem contra a vida, tendo visão humanizada e holística do paciente, sua
família e a comunidade em geral.
Palavras-chave: Tabus; Magistério; Filosofia; Adorno.
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INTRODUÇÃO
Os últimos anos foram marcados pela aproximação das pesquisas educacionais em formação
de professores a aspectos subjetivos relacionados a esse profissional. Isso em consonância com
tendências que vão ao encontro de aspectos pessoais do docente, enquanto pessoa que se constitui
professor (NÓVOA, 1992), na contramão do pensamento técnico-reprodutivista, que o considera
um reprodutor de planos de ensino prontos, ignorando as subjetividades desse profissional e
especificidades da docência.
A discussão do tema identidade docente se reafirma frente à necessidade de potencializar a
formação e prática do professor, dotando de sentidos e significados os percursos pelos quais passa
esse profissional ao longo de sua carreira. Isso pois, debruçar-se sobre aspectos identitários permite
compreender como se dá percursos constitutivos dos profissionais da educação, possibilitando,
assim, fortalecer processos de socializações que reafirmem a profissão nos âmbitos da formação,
desenvolvimento, inserção, valorização, permanência e condições de trabalho.
Nesta perspectiva, surge o questionamento acerca de como identidades profissionais,
mobilizadas no seio da formação inicial, expressam-se a partir dos formandos, e como sua
compreensão e estudo podem potencializar o processo de vir a ser professor. Assim, objetivamos
identificar manifestações das identidades docentes de licenciandos em Matemática, a partir da
escrita de cartas narrativas.
Vislumbrar tais manifestações identitárias e estimular a reflexão e consciência em torno dos
processos de formação e inserção profissional são práticas que contribuem com os estudos em torno
do tornar-se professor, do ponto de vista pessoal e subjetivo, e possibilitam o robustecimento das
trajetórias formativas e do desenvolvimento profissional de docentes, implicando, em última
instância, em suas práticas.
FORMAÇÃO DOCENTE, IDENTIDADE PROFISSIONAL E O USO DE CARTAS COMO
APORTE FORMATIVO
Abordar a formação de professores exige discutir essencialmente processos de
aprendizagem da profissão docente. Longe da perspectiva que considera formação como o transpor
acrítico de habilidades e ferramentas de um ofício, restrito em dimensões temporal e estrutural,
advogamos aqui pela formação no sentido amplo, de caráter processual, crítico e reflexivo,
construída por muitas mãos e que diz respeito aqueles que se inserem na profissão docente, aos que
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já estão nela inseridos e, ainda, aos que mediam essa inserção, formando os futuros profissionais.
Como aponta García (1999, p. 26):
A formação de professores, no nosso ponto de vista é uma área de conhecimento e
investigação [...] que se centra no estudo dos processos através dos quais os
professores aprendem e desenvolvem a sua competência profissional. Um processo
(salientando o caráter de evolução que este conceito contém), que de modo algum é
assistemático, pontual ou fruto do improviso, e por isso enfatizamos o seu carácter
sistemático e organizado.

É pertinente dizer que a formação é parte do desenvolvimento profissional docente, esfera
mais abrangente que diz respeito não só ao aprendizado da profissão, mas também aos processos de
inserção, manutenção e permanência na docência. É pertinente, ainda, considerar a formação em
suas vertentes inicial e contínua (continuada, para alguns autores) e suas especificidades. Contudo,
é foco dessa discussão especificamente a formação inicial do professor, evidenciando sua
importância
[...] já que o conjunto de atitudes, valores e funções que os alunos de formação inicial
conferem à profissão será submetido a uma série de mudanças e transformações em
consonância com o processo socializador que ocorre nessa formação inicial. É ali que
se geram determinados hábitos que incidirão no exercício da profissão (IMBERNÓN,
2000, p. 55).

Ressalte-se que, embora não seja o primeiro processo socializador do professor –
considerando os inúmeros anos nos quais se ocupa a posição de aluno, interagindo e imprimindo
considerações a respeito do ser/fazer docente –, é na formação inicial que as crenças e valores
acerca da profissão e do fazer docente passam a ser mobilizados formalmente, de maneira
sistemática e intencional, mediada por procedimentos reflexivos. Ao menos é o que se espera dos
programas de formação inicial de professores.
Tais crenças e valores, manifestados desde muito cedo e mobilizados ao longo da formação
e de toda a vida, perpassam e implicam na identidade de quem se torna professor, sobretudo em seu
aspecto profissional. Daí a importância de que se considere os aspectos identitários e a constituição
de identidades profissionais nos professores em formação, no entendimento de que estas identidades
são força propulsora e potencializadora do ser e estar professor. Isso visto que
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação sociais da
profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das
tradições. Como, também, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que

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

603

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

permanecem significativas. [...] constrói-se, também, pelo significado que cada
professor, enquanto ator e autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir
de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em
sua vida: o ser professor (PIMENTA, 1997, p. 7, grifo nosso).

No que compete à identidade, em si, nos distanciamos do entendimento de que seria essa um
perfil ideal ao qual deve chegar, ou aproximar-se ao máximo, o professor, ou, ainda, um lugarcomum, alvo dos programas e iniciativas formativas. Ao contrário, advogamos pela identidade
como síntese ao mesmo tempo estável e provisória (DUBAR, 2005) do sujeito nas múltiplas
dimensões temporais, relativas ao quem se foi, quem se é e quem será (esta última muito
relacionada ao quem poderá vir a ser).
É a identidade o encontro do eu que sou no mundo da concretude, da realidade racional, das
relações sociais e do eu que sou no mundo das ideias, dos sentimentos, das idealizações e pulsões
humanas, que estão em frequente e constante mudança. Por isso tamanha importância em se
debruçar sobre tal temática, sobretudo no âmbito profissional. Estudar a identidade e as questões
pertinentes a ela é investigar a complexidade e a especificidade humanas, e suas manifestação no
indivíduo enquanto professor.
Visto a necessidade de mobilizar processos identitários e, sobretudo, consciência e reflexão
em torno desses, nas trajetórias formativas e profissionais (e de vida, de modo geral), aponta-se
como recurso ao alcance da formação inicial o uso de cartas narrativas, como possibilidade de
investigação e estudo acerca da identidade docente. Apoia-se na compreensão de que o registro dos
percursos expressos exprime aspectos pessoais do ser humano, crenças, valores, conhecimentos e
saberes, centrais para a reconstrução e ressignificação de pensamentos e práticas (CASTRO;
MORAES; THERRIEN, 2019).
Considera-se, ainda, que a escrita sobre trajetórias de vida e formação mobiliza reflexão
acerca dos processos constitutivos pelos quais passamos, consciente e inconscientemente. Contar
nossa história é dotá-la de novas interpretações, sentidos e significados, revendo os elementos que
contribuíram para nossa composição atual e nossas crenças acerca de quem somos e quem devemos
(e podemos) ser.
Logo, acredita-se que a utilização de cartas narrativas se apresenta como um excelente
instrumento de visualização das dinâmicas em torno da identidade do professor, oportunizando um
(re)direcionamento dos programas de formação inicial, e, sobremaneira, de reflexão propiciada aos
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próprios sujeitos em formação, possibilitando-lhe assumir o papel de ator/autor em seus percursos
formativos, não mais como um sujeito passivo desses, mas sim como construtores da profissão
docente (NÓVOA, 1992).
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa, de cunho qualitativo, se constituiu em meio a uma experiência junto à
disciplina de Didática Geral, desenvolvida com turmas dos cursos de Licenciatura em Matemática e
Física, de uma universidade pública do Nordeste, no ano de 2018. Insere-se em uma pesquisa ampla
que investiga as manifestações da identidade docente no âmbito da formação inicial e as dinâmicas
implicadas nesse processo de vir a ser professor, sobretudo do ponto de vista subjetivo. Teve por
participantes 5 (cinco) licenciandos em Matemática, dentre os 36 (trinta e seis) matriculados da
disciplina. Isso pois, foram esses os que assentiram em participar do estudo, por meio da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em consonância com o convencionado
por aspectos éticos de procedimentos em pesquisas educacionais.
No que se refere ao instrumento de produção de dados, optou-se pelo uso de cartas (LIMA,
2006), por meio da solicitação de uma Carta Narrativa aos estudantes da disciplina em curso.
Solicitamos aos participantes que relatassem suas trajetórias formativa e profissional, com ênfase
em suas trajetórias como estudantes, desde a Educação Básica, e no processo de escolha pela
docência (em se tratando de formação inicial, muitos estudantes não possuíam experiências
profissionais a serem relatadas).
De posse dos escritos, procedemos interpretações sobre as cartas, a fim de identificar
aspectos dos processos identitários que evidenciam a constituição do estudante rumo à
profissionalização docente, por meio de categorizações e inferências. Solicitamos autorização para
reproduzir trechos das cartas, sob pseudônimos, preservando seu anonimato. As discussões
decorrentes dessa análise são expressas a seguir.
IDENTIDADES DOCENTES EXPRESSAS NOS ESCRITOS DOS LICENCIANDOS
O propósito das cartas narrativas não é a descrição cronológica dos fatos vividos, mas
identificar os elementos que se repetem ao longo das escritas (e, mais amplamente, entre cartas de
diferentes sujeitos) e, sobretudo, as impressões sobre si mesmo e as crenças sobre a docência. De
modo que, após as leituras das cartas, foi possível identificar categorias recorrente nos escritos dos
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participantes, que se mostraram relevantes no processo constitutivo e na concepção sobre si
enquanto pessoa e profissional.
Ao considerar o aspecto de temporalidade como inerente à identidade, notamos
manifestações de processos identitários referentes às diferentes épocas da vida e visões de si, a
partir dos quais estruturaremos essa análise. Referente ao passado, ou ao estudante que se foi, é
recorrente nas escritas dos sujeitos inclinação à docência, devido à influência de familiar docente ou
pela aproximação com algum professor. Afinal, os anos na posição de alunos configuram um
estágio de socialização prévia da profissão.
A figura do professor, a propósito, é fundamental nos relatos dos participantes. Cada um
apontou, direta ou indiretamente, implicações de professores em sua trajetória estudantil, que
favoreceu a escolha profissional. Aspectos relativos à ação docente (formas atrativas de ensinar,
metodologias diversificadas e inovadoras, etc.) e também à ação humana desse profissional, ligadas
ao convívio e interação professor-aluno.
Ao narrarem sobre como se veem no presente, as representações de si são bem categóricas e
esboçam identidades profissionais em construção e constante revisão, imbricadas em crenças
cristalizadas ao longo dos percursos de vida, bem como em novas crenças adquiridas a partir de
outros processos de socialização, ou de antigos, ressignificados. Tais representações de si
evidenciam-se nos seguintes fragmentos:
[...] teve algumas vezes que me vinha vergonha de responder que sou licencianda, mas
hoje me sinto muito à vontade e prazer em dizer que curso licenciatura em
Matemática (Kellem, grifos nossos).
A faculdade está me ajudando muito na minha identidade docente, nela convivo com
pessoas que quero me espelhar, mas também com outros que o método não me
acrescenta em nada. [...] Foi nesse momento que decidi que queria de fato concluir
essa faculdade, e de algum modo contribuir da melhor forma para a educação, desde
então estou construindo minha identidade docente, levando experiências que tenho na
minha família e amigos no cotidiano e tive no passado, e também carregando comigo
conhecimentos e práticas dos professores do meu ensino fundamental e médio, e até
agora alguns que passaram na minha graduação, esses são grandes profissionais que
quero levar para vida (Dianara, grifos nosso).
Hoje, como aluno de Licenciatura, tenho por objetivo, concluir meu curso, e quando
estiver exercendo a profissão, na sala de aula, tentar fazer diferente de alguns
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professores que eu tive, e buscar ensinar meus futuros alunos de maneira que eles
aprendam e saibam usar fora da escola o que viram (Eduardo, grifos nossos).

Nos trechos acima é possível identificar aspectos relativos à identidade do professor. A
representação social da profissão e seu status social, vinculados ao sentimento de orgulho/vergonha
em ser identificado como um profissional docente, por exemplo. Nota-se também implicações da
formação inicial nesse tornar-se professor, salientando a ênfase dada não ao caráter prático e
objetivo do percurso formativo, mas aos encontros e interações estabelecidas entre os sujeitos que
figuram o campo da formação. As práticas pedagógicas e didáticas vêm em decorrência da
socialização com aqueles que as realizam, é o que salienta Dianara, por exemplo, em seu relato.
Além disso, é considerável nas narrativas dos participantes a reincidente menção às
experiências passadas e lembranças de antigos professores. O que suscita os questionamentos: se o
repertório de ações didáticas vistas e experienciadas enquanto aluno, a “bagagem docente” dos
licenciandos, é tão forte e presente, o que podem os cursos de formação inicial fazer junto a esse
acervo constitutivo? Seria mais coerente desconsiderar tais socializações anteriores e o que delas
decorrem, considerando o graduando vazio de experiências com a profissão a ser “formado” (no
sentido de dar forma), ou adotar a postura de mobilização e sistematização dessas referências
prévias, possibilitando a origem de outras novas?
Relativo ao futuro (do momento de produção das cartas), os escritos revelam, ainda,
perspectivas e concepções possíveis de si, atreladas à identidade por meio das idealizações e
crenças de quem se pode vir a ser. É o que vemos nas passagens a seguir:
[...] preocupo-me com minha identidade docente, tenho muito receio de não conseguir
ser uma boa professora, mesmo tendo consciência que isso é relativo. Mas uma coisa
eu tenho certeza, pela minha característica de otimista, serei uma professora que
jamais deixará de acreditar em seus alunos, e tentarei alertá-los que a educação é o
melhor passaporte para um futuro promissor (Glécia, grifo nosso).
A vontade de somar dentro dessa área é tamanha, o desejo em atuar e realizar uma boa
atuação é algo que favorece na minha permanência dentro do curso, a intenção é das
melhores quando se refere a tentar ser um agente modificador da visão que muitos
possuem da disciplina na qual pretendo lecionar (Anderson, grifo nosso).

Certamente tais expectativas e projeções são forças propulsoras que impelem esses
indivíduos profissão adentro, guiando-os em suas escolhas e experiências formativas. Por esse
motivo, temos o entendimento de que compreendê-las, a partir de reflexões e sistematizações
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propostas pelos cursos de formação inicial – como o uso de cartas, por exemplo – é um caminho
promissor às questões de identidade do licenciando.
Narrar sobre seu percurso formativo propicia a tomada de consciência, em um sentido amplo
e refletido, compreendendo o lugar que assumimos dentro da profissão docente e das iniciativas
formativas, potencializando tais contextos e reafirmando o professor que somos/podemos/queremos
ser. Isso na perspectiva de que formação
[...] não se trata, pois, de aprender um “ofício” no qual predominam estereótipos
técnicos, e sim de aprender os fundamentos de uma profissão, o que significa saber
por que se realizam determinadas ações ou se adotam algumas atitudes concretas, e
quando e porque será necessário fazê-lo de outro modo (IMBERNÓN, 2000, p. 65).

É esse aspecto reflexivo e consciente de formação, mobilizador das dinâmicas identitárias
como fundamentais na constituição do ser professor, que perseguimos ao investigar tais questões.
Afinal, apenas compreendendo-se como docente e entendendo os aspectos relacionados a esse vira-ser, dotamos os percursos formativos de sentidos e significados que impulsionam o profissional
em sua carreira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise empreendida revelou que aspectos voltados à identidade docente, presentes –
manifestados ou não – na formação inicial, carecem de estudos. Sendo assim, conhecer as nuances e
dinâmica de como se torna um professor do ponto de vista subjetivo, compreendendo as
especificidades de cada sujeito e considerando as dimensões individual e coletiva nesse processo, é
crucial para potencializarmos os percursos formativos, a inserção e, de modo especial, o
desenvolvimento profissional docente.
O uso de cartas narrativas, e sua interpretação sob a luz das teorias de identidade, oferecem
possibilidades valiosas para a visualização e mobilização de aspectos de constituição identitária
pelos quais passamos, no entanto, muitas vezes, sequer notamos ou refletimos sobre. Nesse sentido,
é preciso que os cursos de licenciatura considerem, efetivamente, a formação docente numa
perspectiva subjetiva, compreendendo que os licenciando são pessoas com especificidades e
socializações prévias à docência. Se faz necessário mobilizar os indícios e processos identitários a
favor de uma formação crítica e efetiva, a fim de avançarmos na qualificação dos percursos
formativos do professor.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo identificar como se manifestam as identidades docentes de
licenciandos em Matemática em cartas narrativas. Surge do questionamento acerca de como identidades
profissionais, mobilizadas no seio da formação inicial, expressam-se a partir dos indivíduos em percursos
formativos, e como sua compreensão e estudo podem potencializar o processo de vir a ser professor. A
análise se ancora, principalmente, nas proposições teóricas de Dubar (2005), Nóvoa (1992), Pimenta (1997),
García (1999), Imbernón (2000). Para tanto, partindo de uma abordagem qualitativa, empreendemos estudo
sobre cartas narrativas – instrumento de coleta adotado (LIMA, 2006) – de trajetórias estudantis e
acadêmicas, buscando identificar aspectos de representações identitárias, com ênfases nos processos de
socialização, de cinco alunos de um curso de licenciatura em Matemática de uma universidade pública
estadual do Nordeste, no contexto da disciplina de Didática Geral. Os resultados apontam que as
representações sobre si presentes nas cartas revelam aspectos relacionados à temporalidade da identidade,
nos quais é possível identificar elementos presentes nos processos de socialização, tais como antigos
professores e implicações da formação inicial nessa constituição docente, e, ainda, crenças e concepções
acerca de si na e a partir da profissão. Conclui-se que o uso de cartas narrativas em contexto de formação
inicial do professor é um recurso promissor no que tange a manifestação das questões identitárias. Mais
especificamente à identificação e mobilização, por parte dos professores formadores, em geral, e a reflexão e
tomada de consciência, por parte dos sujeitos em formação, tudo isso com vistas à potencialização dos
processos formativos.
Palavras-chave: Identidade profissional docente; Formação inicial; Cartas narrativas; Professor de
Matemática.
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Resumo
O presente painel objetiva discutir sobre a constituição do ser professor, tanto da Educação Básica
quanto do Ensino Superior, considerando pesquisas de graduação, mestrado e doutorado, realizados na
Universidade de Brasília, nos últimos 5 anos. Dialogar sobre a constituição do ser professor em tempos
atuais se torna uma insurgência, além de que as políticas educacionais que abordam a temática nos
movem a buscar o sentido e significado das mesmas, que influenciam na formação e trabalho do
professor. Tanto a formação inicial quanto a formação continuada, bem como o trabalho docente
fomentam a constituição do ser professor. Com esse cenário, organizamos o painel em três momentos
que abordam a temática em perspectivas diferenciadas, com respectivos textos. O primeiro texto é
intitulado “SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA
CONSTITUIÇÃO DO SER PROFESSOR”, o qual objetiva compreender os sentidos e significados
da extensão universitária na constituição do ser professor, a partir das concepções de extensão e da
análise da Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira. As discussões efetivadas são reflexos de pesquisas de
doutoramento e de mestrado, bem como experiências na extensão universitária. A metodologia tem
aproximações com o materialismo histórico-dialético com pesquisa bibliográfica e análise documental.
Compreendemos que o ser professor é constituído pelos sentidos e significados dos documentos e das
atividades no processo formativo inicial e continuado e do trabalho docente. O segundo texto é
intitulado “SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DOCENTE: o Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio/PNEM”, sendo um recorte de pesquisa realizado durante a
formação do mestrado e propõe compreender os sentidos da formação continuada do Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio/PNEM atribuídos pelos professores da Secretaria de Educação
do Distrito Federal/SEEDF que participaram dessa formação no ano de 2014. As análises dos dados
conduziram a algumas categorias mediadoras da formação continuada no Pnem, apontadas como
sentidos pelos professores da SEEDF, que participaram dessa formação. O terceiro texto é intitulado
“SIGNIFICADOS E SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SER PROFESSOR E AO TRABALHO
DOCENTE: a visão dos professores iniciantes”, parte do questionamento de como tem se constituído
o sentido do trabalho docente e do ser professor para os professores iniciantes. Apresenta como
dimensões para a constituição do ser professor e dos sentidos do trabalho docente, a realidade de seu
trabalho, ou seja, o contexto social, as condições de trabalho, assim como a necessidade de formação
continuada para a aprendizagem do que é ser professor. Compreendemos a importância da relação
entre a universidade e a escola, ou seja, o professor que está em um processo de formação inicial tenha
conhecimento da realidade da escola, de seu futuro trabalho para que este constitua um projeto de
escola que tenha sentido e significado com a realidade de seu trabalho. Os três trabalhos comungam
quanto à importância de considerar os sentidos e significados da formação e do trabalho para a
constituição do ser professor, sendo importante dialogar sobre as políticas em um movimento de
insurgências.
Palavras-chave: Formação inicial e continuada; Trabalho docente; Sentido e Significado; Ser
professor.
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA CONSTITUIÇÃO DO
SER PROFESSOR
Andréa Kochhann – UEG/PUC-GO
Nathália Barros Ramos – UnB/SEEDF
Alisson Silva da Costa – Fortium
Erlando da Silva Rêses – UnB

INTRODUÇÃO
O processo de tornar-se professor ou professora está imbuído de marcas sociais que
perpassam por toda a trajetória de vida. Em que cada etapa vivenciada cria, recria e transforma os
sentidos e significados que vão sendo construídos ao longo da constituição do ser professor.
Na formação inicial o currículo se constitui como instrumento viabilizador e articulador do
ensino, pesquisa e extensão “para formar alunos e gerar conhecimentos [...] que venham ao
encontro de uma contribuição transformadora e de melhoria das condições de vida, de toda a
sociedade brasileira” (REIS, 1995, p. 48). Dentro dessa perspectiva, o currículo e a formação inicial
transcendem a visão tradicional de ensino e possibilitam a constituição de sentidos e significados
que perpassam pelo movimento universidade, escola e sociedade.
Compreendemos que para se ter uma formação integral desses sujeitos, visando a totalidade
dos processos históricos e sociais que os constitui, é necessária uma formação balizada pelo
princípio da indissociabilidade. Nessa perspectiva a extensão universitária se configura como
espaço articulador, segundo o documento, política nacional de extensão universitária, essa
(...) tornou-se o instrumento por excelência de inter-relação da Universidade com a
sociedade, de oxigenação da própria Universidade, de democratização do
conhecimento acadêmico, assim como de (re)produção desse conhecimento por meio
da troca de saberes com as comunidades. Uma via de mão-dupla ou, como se definiu
nos anos seguintes, uma forma de “interação dialógica” que traz múltiplas
possibilidades de transformação da sociedade e da própria Universidade Pública
(FORPROEX, 2012, p. 10).

A extensão pode ser, diante desse contexto, e através de uma concepção processualorgânica, um dos espaços efetivos de articulação dessa tríade, possibilitando uma formação
universitária, ou seja, completa e integral, em que os sujeitos possam logo na formação inicial,
refletir e atuar na realidade concreta.
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Neste texto nos concentraremos na constituição do ser professor que vivencia a extensão
universitária na formação inicial e/ou continuada. Tendo em vista que a extensão se configura como
um processo educativo e científico capaz de relacionar o tripé universitário, pois a mesma abarca o
ensino e a pesquisa. Portanto, temos como objetivo compreender os sentidos e significados da
extensão universitária na constituição do ser professor, a partir das concepções de extensão e da
análise do documento norteador de 2018, a Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de Dezembro de 2018,
que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.
A metodologia tem aproximações com o materialismo histórico-dialético, sendo pesquisa
bibliográfica e análise documental. Para o embasamento teórico nos valemos de Vygotski (2001),
Leontiev (2004), Bakhtin (2006), Aguiar e Ozella (2006), Kochhann (2019), Jezine (2006), Silva
(2000), Sousa (2000), Gonzalez e Larrea (2006) e Reis (1995, 1996).
SENTIDOS E SIGNIFICADOS: COMPREENDENDO UMA TERMINOLOGIA
Para discutir a extensão universitária na constituição do ser professor, apresentamos a
necessidade de compreensão do movimento de sentidos e significados que as pessoas têm em
relação aos documentos e processos constitutivos de formação docente. Assim, é inerente a essa
discussão, compreender a terminologia de sentidos e significados.
Vygotski (2001) aponta que o significado pode ser visto como fenômeno da linguagem e do
pensamento ao mesmo tempo, porque é uma unidade do pensamento verbalizado. E portanto, a
compreensão do significado precisa partir da análise do sentido da linguagem, do significado da
palavra. Quando a palavra está sendo apreendida pelos sujeitos, ela se encontra em um
desenvolvimento interno e gradual do seu significado, nesse processo ela adquire a possibilidade de
significar o conteúdo inserido nela. Para que o significado, enquanto pensamento e experiência, seja
transmitido de forma racional a outras pessoas, ele precisa de um sistema mediador, no caso a
linguagem. A análise por unidade “demonstra que existe um sistema dinâmico de significados em
que o afetivo e o intelectual se unem, mostra que todas as ideias contém, transmutada, uma atitude
afetiva para com a porção de realidade a que cada uma delas se refere” (VYGOTSKI, 2001, p. 14).
Ou seja, os significados expressam a historicidade do sujeito, tanto por aspectos cognitivos quanto
afetivos, constituídos pela realidade material e concreta vivenciada por eles.
A palavra como mediadora, pode conter diversos significados em diferentes situações,
através de conexões entre os significados. Isso é possível pela formação de complexos, cuja
principal função “consiste em estabelecer ligações e relações. O pensamento por complexos dá
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início à unificação das impressões dispersas; ao organizar elementos discretos da experiência em
grupos cria uma base para futuras generalizações” (VYGOTSKI, 2001, p. 77). As generalizações
são conceitos, que resultam de atividades complexas, em que todas as funções intelectuais
participam. O conceito seria um processo criativo que surge de uma operação complexa orientada
para resolução de problemas.
A palavra não possui apenas significados, mas também sentidos que são preponderantes.
Sobre isso Vygotski (2001, p. 144) aponta que:
[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os acontecimentos psicológicos que
essa palavra desperta na nossa consciência. É um todo complexo, fluido, dinâmico que
tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado mais não é do que uma das
zonas do sentido, a zona mais estável e precisa. Uma palavra extrai o seu sentido do
contexto em que surge; quando o contexto muda o seu sentido muda também. O
significado mantém-se estável através de todas as mudanças de sentido. O significado
de uma palavra tal como surge no dicionário não passa de uma pedra do edifício do
sentido, não é mais do que uma potencialidade que tem diversas realizações no
discurso.

O sentido de uma palavra pode ser modificado a partir do contexto e das situações vividas
pelos sujeitos. Para apreensão do sentido da palavra não se pode dissocia-la da sua totalidade e das
circunstancias que a permeiam. Assim, o sentido tem prevalência sobre a palavra, pois na
constituição de uma frase a palavra pode ser substituída e o sentido original ser mantido.
Leontiev (2004), em seu livro “Desenvolvimento do Psiquismo” desenvolve um pouco mais
o conceito de sentidos e significados. Para ele as significações são refletidas e fixadas pela
linguagem, como conteúdo da consciência social. “A significação é, portanto, a forma sob a qual
um homem assimila a experiência generalizada e refletida” (LEONTIEV, 2004, p. 101). Enquanto
fato da consciência individual, constituída de historicidade, a significação não é puramente
psicológica, mas é dotada de conteúdo objetivo.
Dessa forma, os sentidos não são puros, são parte integrante do conteúdo da consciência,
assim como a significação, e é pela consciência que os dois se fundem. Os dois estão
“intrinsecamente ligados um ao outro, mas apenas por uma relação inversa da assinalada
precedentemente, ou seja, é o sentido que se exprime nas significações (como o motivo nos fins) e
não a significação no sentido” (LEONTIEV, 2004, p. 104). A distinção entre sentido e significado,
em nível de consciência, em muitos casos é nítida.
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Do sentido pessoal e da significação, propriamente dita, é indispensável sublinhar que
esta definição não concerne a totalidade do conteúdo refletido, mas unicamente com
aquilo para que está orientada a atividade do sujeito. Com efeito, o sentido pessoal
traduz precisamente a relação com os fenômenos objetivos conscientizados.
(LEONTIEV, 2004, p. 105).

No entanto para que o sentido possua essa relação conscientizada, ele precisa estar
penetrado nas significações, caso contrário este ainda não seria consciente para o homem. “Pois um
sentido não objetivado e não concretizado nas significações, nos conhecimentos, é um sentido ainda
não consciente, que não existe ainda totalmente para o homem” (LEONTIEV, 2004, p. 145). O
sentido como reflexo da consciência também pode existir nas relações coletivas. No entanto, com o
desenvolvimento da sociedade capitalista e alienação da vida, os sentidos e significados podem
também ser alienados.
A “alienação” da vida do homem tem por consequência a discordância entre o
resultado objetivo da atividade humana e o seu motivo. Dito por outras palavras, o
conteúdo objetivo da atividade não concorda agora com o seu conteúdo objetivo, isto
é, com aquilo que ela é para o próprio homem (LEONTIEV, 2004, p. 130).

Diante desse contexto, o sistema de significações exprime conteúdos diversos, opostos, por
vezes com representações radicalmente diferentes, oriundas inevitavelmente da organização de uma
sociedade de classes. As representações do mundo, os sentidos, são diferentes e também
contraditórios, embora isso não determine diferenças de linguagem, de significações verbais. Como
em Bakhtin (2006), os signos são ideológicos, no contexto do capitalismo os sentidos e
significados, como elementos do signo, também podem estar imbuídos de ideologia e por ela
modificados, perpassando por movimentos de transformação e contradição.
Na conjuntura de uma sociedade de classes, a apreensão dos sentidos e significados
necessita de um processo de mediação. No qual o uso dessa categoria “mediação”, nos permite
romper as dicotomias interno-externo, objetivo-subjetivo, significado-sentido, assim como afastarnos das visões naturalizantes, baseadas numa concepção de homem fundada na existência de uma
essência metafísica” (AGUIAR e OZELLA, 2006, p. 225). Pela mediação é possível realizar uma
análise das determinações de um processo dialético, que não se dá de forma linear e imediata. Em
que os sentidos e os significados se constituem por uma unidade contraditória e dialética, do
simbólico e do emocional.
Portanto, compreendendo como os significados e os sentidos são construídos e constituídos
na realidade concreta, nos permitirá nesse interim, analisar a concepção de extensão universitária no
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movimento de constituição do ser professor, bem como os meandros dos documentos legais que
tratam da extensão universitária no processo de formação de professores.
SENTIDOS E SIGNIFICADOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: COMPREENDENDO A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Na esteira da discussão sobre a constituição do ser professor, partindo dos sentidos e
significados por ele construído tanto na formação inicial quanto continuada, julgamos importante a
discussão sobre o sentido e significado da extensão universitária no movimento formativo, pois,
podem ser realizadas atividades de extensão com vários sentidos e significados constituindo o ser
professor em seu movimento formativo.
A efetivação das atividades de extensão carrega em si um sentido e um significado.
Kochhann (2019) em sua pesquisa de doutorado mapeou possíveis concepções apresentadas por
teóricos que discutem a extensão universitária, que fomentam uma análise quanto ao sentido e
significado da extensão universitária.
Para este trabalho elegemos considerar a discussão de Jezine (2006), Silva (2000), Sousa
(2000), Gonzalez e Larrea (2006) e Reis (1996). Os autores discutem a extensão universitária em
processo formativo e não apenas em formação docente. Independente disso, a análise que pode ser
realizada primando pelo sentido e significado das referidas atividades. Destarte, para realizarmos
essa análise, a priori discutiremos as concepções dos teóricos.
Jezine (2006) discute três modelos de concepções extensionistas: o assistencialista, o
mercantilista e o acadêmico. O modelo assistencialista prima por atividades de cunho
cooperativista, de prestação de serviços e assistencialismo. O modelo mercantilista prima por
atender ao mercado. O modelo acadêmico prima pela dimensão científica e da relação entre a
Universidade e a sociedade.
Silva (2000) discute a extensão universitária pela concepção tradicional, processual e crítica.
A concepção tradicional também pode ser chamada de funcionalista que geralmente é
assistencialista. A concepção processual tem como objetivo combater o assistencialismo,
vinculando ao ensino e a pesquisa. A concepção crítica tem por essência a relação com a pesquisa e
o ensino.
Sousa (2000) discute a extensão enquanto alienação e emancipação. As atividades de
extensão universitária apresentam uma intencionalidade. Dependendo da intencionalidade pode
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promover a alienação ou a emancipação dos sujeitos envolvidos. O sentido da extensão parte de
uma construção histórica e que está em constante transformação.
González e Larrea (2006) discutem três modelos de concepções de extensão universitária:
tradicional, economicista e desenvolvimento integral. O modelo tradicional prima por atividades
que repassam e produzem conhecimento. O modelo economicista prima por atividades de produção
social para atender ao mercado. O modelo de desenvolvimento integral prima por atividades
críticas, criativas, democrática e transformadoras.
Reis (1996) discute a extensão universitária como eventista-inorgânica e processualorgânica. A extensão eventista-inorgânica acontece eventualmente, com atividades pontuais, se
aproximando do conceito assistencialista ou intervenção e até mesmo de prestação de serviços. A
extensão processual-orgânica pode ser considerada o contrário da eventista-inorgânica, pois são
atividades permanentes ou de longa duração, com o sentido de transformação dos envolvidos.
As atividades de extensão discutidas apresentam sentidos e significados. Para Jezine (2006)
assistencialista, mercantilista e acadêmico. Para Silva (2000) tradicional, processual e crítica. Para
Sousa (2000) alienação e emancipação. Para González e Larrea (2006) tradicional, economicista e
desenvolvimento integral. Para Reis (1996) eventista-inorgânica e processual-orgânica. Destarte,
podemos dizer que os autores comungam ao apresentarem que as atividades de extensão podem
significar assistencialismo, prestação de serviços ou formação crítica e ter o sentido de reprodução
das relações sociais ou transformação social. Kochhann (2019) sintetiza que o sentido e o
significado da extensão universitária no processo formativo deve ser acadêmico, crítico e
emancipador, para o desenvolvimento integral, de forma processual e orgânica, destarte, práxico.
Dentro dessa perspectiva afirmamos que a constituição do ser professor, durante o processo
formativo inicial ou continuado, é influenciada pelo sentido e significado das ações extensionistas
realizadas. Portanto, se participaram de ações cujo significado foram prestação e serviços e
assistencialismo e sentido de atendimento ao capital, a constituição do ser professor pode vir a ser
para a alienação e atendimento do capital, bem como se participaram de ações cujo significado
foram de formação crítica e ter o sentido de transformação social, a constituição do ser professor
pode vir a ser para a crítica e emancipação. Pensando em como as atividades de extensão
universitária são realizadas no processo formativo e na constituição do ser professor, é preciso
analisar os documentos legais que regulamentam essas atividades, quanto ao sentido e significado
da escrita desses documentos e como podem ser efetivados.
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: COMPREENDENDO A
RESOLUÇÃO CNE/CES N. 7 DE 2018
Para além de compreender os sentidos e significados da extensão universitária no processo
formativo de professores, também é importante considerar os documentos legais que amparam essa
formação e a constituição de ser professor. Nesse interim, no final do ano de 2018 temos um marco
importante para a extensão universitária, a aprovação da Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de
Dezembro de 2018, que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e
regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências.
Essa política define os princípios e os fundamentos para todas as instituições de educação
superior e todos os sistemas de ensino. Essa resolução representa vários avanços para a discussão da
extensão. O primeiro avanço se trata da ampliação das ações de extensão aplicadas a todas as
Instituições de Ensino Superior. Contudo, na esteira de discussão de insurgências, podemos pensar
que isso pode não ser um simples avanço, mas um retrocesso, se pensarmos que as faculdades não
tem por obrigação a pesquisa, podendo virem a fazer extensão desvinculada da pesquisa e quiçá
meramente prestação de serviço ou assistencialismo.
Essa resolução reforça a integralização da curricularização da extensão, como pode se
perceber em seu artigo 3
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a
interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da
sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação
permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018, p. 2).

Nesse artigo, ressalta-se a importância da indissociabilidade, apresentando a extensão como
um espaço de organização da pesquisa e como um elemento articulador da tríade Ensino, Pesquisa e
Extensão. No artigo 5° que estrutura a concepção e prática das diretrizes da extensão, teremos
avanços no tocante a formação dos extensionistas, ressaltando mais uma vez a articulação entre
universidade e sociedade, e primando pela formação cidadã, para que ocorra de modo
interprofissional e interdisciplinar.
Art. 5º Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação
Superior:
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I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca
de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas
contemporâneas presentes no contexto social;
II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus
conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e
integrada à matriz curricular;
III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da
sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras
atividades acadêmicas e sociais;
IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico
único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.

Percebe-se, que a resolução entende a extensão como um espaço de formação e
desenvolvimento profissional. Portanto, o sentido pode vir a ser de constituição do ser professor de
forma crítica e emancipatória. Por outro lado é preciso analisar se as instituições compreendem o
significado da concepção de extensão para uma formação nesse viés. Essa política avança ao
estabelecer uma avaliação da extensão de forma continua no tocante ao que compreende o processo
de indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Na contramão do processo alertamos para o
movimento de uma avaliação meramente burocrática e quantitativa. É importante que o sentido da
avaliação seja qualitativa, processual e orgânica, assim como as ações extensionistas.
Outro avanço importante para a extensão se refere à obrigatoriedade conferida a todas as
instituições de ensino superior, de cumprirem o mínimo de integralização de 10% das ações de
extensão na carga horária curricular de todos os cursos de graduação. A resolução exige ainda que
os documentos normativos das instituições explicitem de forma clara as questões inerentes à
extensão. Se torna um avanço no sentido de que a extensão assume um lugar próprio no currículo,
visto que anteriormente em alguns casos se encontrava em atividades complementares. Mas, é
importante se atentar para o significado da concepção de extensão, para não ocorrer a
disciplinarização da mesma.
Em 2019 o Conselho Nacional de Educação (CNE), disponibilizou e realizou audiências
públicas sobre O Documento de Referência que propõe Diretrizes Curriculares Nacionais e Base
Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. O
documento em questão se propõe a revisar e atualizar a legislação vigente dando destaque para a
Resolução CNE/CP nº 02/2015, no entanto, o que percebe-se não é uma atualização e sim um
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retrocesso, pois este documento não dialoga com as políticas atuais, não estando em conformidade
com a Resolução CNE/CP nº 02/2015, com a Resolução CNE/CES nº 07 de 2018 e com o PNE
2014-2024.
O documento de referência foi aprovado e encontra-se em processo de revisão técnica.
Apresenta algumas limitações e retrocessos sobre a formação de professores, ao que concerne a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A integração ao ensino de atividades de
pesquisa e extensão, possibilita a aproximação e relação entre formação inicial e continuada e
educação básica, estabelecendo uma diferença fundamental na formação dos profissionais da
educação. Percebe-se no documento a ocultação da possibilidade de uma formação universitária, ou
seja, constituída pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo que o
mesmo só faz uma única referência a tríade universitária no item que trata dos princípios da política
da formação docente.
O documento aprovado não leva em consideração os avanços da legislação mais recente,
como a resolução CNE/CES nº 07 de 2018 e tudo o que representa para a formação inicial, não só
de professores, principalmente ao que se refere a oficialização da extensão, que não foi considerada
na construção desse documento de referência, tornando facultativo e deixando a margem da
formação o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão. Essas questões
precisam ser consideradas pois, entre avanços e retrocessos das políticas, o sentido e o significado
de ser professor, pode ser abalado. Destarte, diálogos e insurgências se tornam imprescindíveis no
movimento de constituição do ser professor.
CONSIDERAÇÕES
Os sentidos e significados que vão ser elaborados na constituição do ser professor que
vivenciou a extensão universitária estão associados à concepção de extensão a qual esses sujeitos
tiveram contato, bem como a instituição que se formaram e o trabalho que realizam. Destacamos
que antes da Resolução CNE/CES nº 7 de 2018 as instituições de ensino superior, principalmente as
privadas, não tinham a obrigatoriedade de garantir 10% das ações e atividades do currículo para a
extensão universitária.
Inferimos que a relação da extensão com a formação inicial, a partir de uma concepção de
formação pautada pela crítica e práxis, possibilita aos participantes o processo de ação e reflexão,
realizando uma prática social planejada e orientada por princípios e finalidades bem definidos, por
meio da unidade entre teoria e prática. Esse processo de formação implica em conhecimento e
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experiência, e para Reis (1995), “o ato de conhecer é um caminho privilegiado para a compreensão
da realidade, conhecer, em si, não transforma a realidade, transforma a realidade somente a
conversão do conhecimento em ação” (p. 51).
Dessa forma, os sentidos e significados do ser professor que vivenciou a extensão numa
concepção que privilegia a práxis, estão voltados para transformação dos sujeitos e da realidade, ao
promover o movimento dialético entre a conversão do conhecimento em ação transformadora, e
ação transformadora em conhecimento, conferindo a extensão um sentido político e práxico.
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Resumo
O presente artigo objetiva compreender os sentidos e significados da extensão universitária na
constituição do ser professor, a partir das concepções de extensão e da análise do documento norteador
de 2018, a Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira. As discussões efetivadas são reflexos de pesquisas de
doutoramento e de mestrado, bem como experiências na extensão universitária. A metodologia tem
aproximações com o materialismo histórico-dialético, sendo pesquisa bibliográfica e análise
documental. Para o embasamento teórico nos valemos de Vygotski (2001), Leontiev (2004), Bakhtin
(2006), Aguiar e Ozella (2006), Kochhann (2019), Jezine (2006), Silva (2000), Sousa (2000), Gonzalez e
Larrea (2006) e Reis (1995, 1996).
Palavras-chave: Sentidos e Significados; Extensão Universitária; Formação de Professores.
SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DOCENTE: O PACTO NACIONAL
PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO/PNEM
Alessandra Batista de Oliveira – SEDF/UnB

INTRODUÇÃO
O Ensino Médio no Distrito Federal tem sido pauta de debates e agendas em diferentes
espaços sociais, principalmente diante de dados estatísticos como as altas taxas de reprovação e
evasão escolar e baixos resultados demonstrados por meio do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB). A reorganização do tempo/espaço proposta pela Secretaria de Educação
do Distrito Federal, a discussão do Currículo em Movimento e o Pacto Nacional para o
Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) surgem na tentativa de mudar esse cenário, coadunando
com políticas educacionais implementadas no país.
As políticas públicas de formação continuada que se concretizam em programas de
formação, como é o caso do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM), tem
como eixo norteador o trabalho pedagógico docente na busca de construir elementos da
reformulação dessa etapa de educação. Cada vez mais tais políticas vêm buscando traçar um perfil
profissional desejável para o professor pautado nas competências do trabalho docente.
Diante de uma reforma do Ensino Médio que foi aprovada pelo Congresso Nacional, em
2017 e apresenta como principais mudanças na estrutura do Ensino Médio, a ampliação do tempo
mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022), a definição de uma
nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos,
com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.
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Tais reformas propõem a necessidade de redefinição do trabalho docente para atender as
novas propostas educacionais, que no caso do Ensino Médio estão centradas na necessidade de
mudar os objetivos em direção ao desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos, que
os ajudem a desenvolver a cidadania e prepará-los para o mercado de trabalho. Essa concepção é
contraditória diante do método de análise que o estudo se propõe a realizar, por oferecer uma
formação com um caráter instrumental, estritamente utilitário. Coadunamos com uma formação
humana integral e emancipadora, proposta por importantes estudiosos como Mészáros (2008), sob a
ótica de que a educação não é um negócio, não é uma mercadoria, é criação e atividade humana, e
direito historicamente construído e conquistado. Nesta perspectiva, a educação não deve se limitar a
qualificar para o mercado, mas sim para a vida.
Diante dessas determinantes a problemática da formação continuada é um tema de grande
relevância dentro do processo de aprendizagem para o professor, para a escola, para os alunos e
também para as reformas se materializarem. Questiona-se sobre quais os sentidos que os
professores construíram a partir da formação continuada do Pnem, especificamente se eles se
reconheceram nessa formação?
Para compreender os sentidos da formação continuada do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio/Pnem atribuídos pelos professores da Secretaria de Educação do
Distrito Federal que participaram dessa formação no ano de 2014. Apresentamos como objetivos
específicos: (1) Identificar os elementos centrais da formação de professores proposta pelo Pnem;
(2) Relacionar as concepções de formação continuada para os professores de Ensino Médio
presentes no Pnem; (3) Conhecer os sentidos elaborados pelos professores em relação à formação
continuada a fim de construir propostas que venham a significar elaboração de reconhecimento da
docência.
A partir desse contexto, assumimos como premissa de estudos a reflexão de que os sentidos
e significados atribuídos pelos professores na formação continuada do Pnem perpassam por
interferências marcadas pelo processo sóciohistórico e econômico da constituição do Ensino Médio
no Brasil e da agenda de reconfiguração e reformas desta etapa, conflitantes com a realidade
vivenciada no cotidiano escolar.
METODOLOGIA/PERCURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
A proposta metodológica da pesquisa se fundamenta no materialismo histórico dialético,
para investigar a política pública de formação continuada para os professores do Ensino Médio – o
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Pnem – buscando conhecer os sentidos elaborados pelos sujeitos público-alvo, constituídos com a
participação no curso, tendo como referência a análise dos elementos centrais que fundamentam a
formação continuada do Pacto.
Para Frigotto (2001), Netto (2011), e Gamboa (2012), esse método de análise permite uma
apreensão radical (que vai à raiz) da realidade, dando conta da totalidade, do específico, do singular
e do particular. Está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto.
Constitui-se numa espécie de mediação no processo de aprender, revelar e expor a estruturação, o
desenvolvimento e a transformação dos fenômenos sociais.
Assim, no materialismo histórico dialético, a relação sujeito e objeto é compreendida como
uma relação dialética, como Rêses, Sousa e Curado Silva (2016) afirmam:
O conhecimento científico, decorrente da relação dialética entre o sujeito e objeto tem
como compromisso o desvelamento da realidade, possibilitando a apreensão dos seus
nexos constitutivos. O caminho do conhecimento, portanto, parte da aparência para a
essência, essencialidade que é histórica e aberta e que constitui uma verdade histórica
(RÊSES; SOUSA; CURADO SILVA, 2016, p. 29).

Essa perspectiva se efetiva no campo educacional pela práxis, isto é, unidade de teoria e
prática na busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da
realidade histórica. O materialismo histórico dialético é apoiado num tripé em movimento: de
crítica, de construção do conhecimento “novo”, e da nova síntese no plano do conhecimento e da
ação, ou seja, a práxis em sua dimensão transformadora.
Nesse sentido, a formação continuada de professores é uma temática que se apresenta
sempre em pauta, e que representa um campo de disputa ideológica e política. O professor é visto
como um grande protagonista para transformar a Educação. Porém, diante do que está posto, é
preciso questionar qual a função da escola para a sociedade moderna e que tipo de professor se quer
formar, que projeto de educação está sendo construído e consolidado. As questões são complexas,
mas são necessárias para a compreensão do objeto de pesquisa para que nesse processo dialético e
contraditório possamos ir além da aparência e caminharmos em direção da essência do objeto.
A categoria “contradição” para a compreensão desse movimento é essencial para
entendermos todo esse processo. Primeiramente, porque quando partimos da categoria trabalho
entendemos que as condições econômicas, sociais e políticas na relação de classes no sistema
capitalista são extremamente contraditórias e os discursos no campo político são carregados de
intencionalidades e interesses ocultos que reproduzem a lógica do capital.
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Diante do que a pesquisa propõe estudar, que é a formação continuada de professores, outra
categoria essencial para a análise do objeto é a mediação. Para Cury:
A categoria da mediação expressa às relações concretas e vincula mútua e
dialeticamente momentos diferentes de um todo. Nesse todo, os fenômenos, ou o
conjunto de fenômenos que o constituem, não são blocos irredutíveis que se opunham
absolutamente, em cuja descontinuidade a passagem de um ao outro se faça através de
saltos mecânicos. Pelo contrário, em todo esse conjunto de fenômenos, se trava uma
teia de relações contraditórias, que se imbricam mutuamente (CURY, 1987, p.43).

Para mediar é preciso entender a teia de relações que são construídas historicamente sobre o
fenômeno que se pretende estudar, é preciso fazer esse movimento constante para apreender as
múltiplas determinações que constituem o objeto de pesquisa.
REFERENCIAL TEÓRICO
Para compreendermos os sentidos da formação continuada do Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio/PNEM atribuídos pelos professores da Secretaria de Educação do
Distrito Federal/SEEDF que participaram dessa formação, partimos da concepção de autores
marxistas. Procedendo da compreensão do trabalho como ontológico, portanto como categoria
fundante do ser social, logo é fundamento da vida social. Como afirma Antunes (2009, p. 142), “o
trabalho tem, portanto, quer em sua gênese, quer em seu desenvolvimento, em seu ir-sendo e em
seu vir-a-ser, uma intenção ontologicamente voltada para o processo de humanização do homem
em seu sentido amplo”.
Nesse sentido, o trabalho docente se constitui por múltiplas determinantes, e
consequentemente, está subordinado ao processo de produção do sistema capitalista. Antunes
(2009, p.142) reafirma ainda que “o sentido do trabalho que estrutura o capital acaba sendo
desestruturante para a humanidade; na contrapartida, o trabalho que tem sentido estruturante para a
humanidade é potencialmente desestruturante para o capital”. É nesse cenário de contradições que
propomos conhecer o sentido da formação continuada do Pnem para o professor que atua no Ensino
Médio.
Nessa conjuntura, a formação continuada vai se constituindo diante das condições
estruturais da escola e da sociedade, como o cotidiano e a própria função da escola, e até mesmo
pelas conjunturas sociais, as novas determinações que estão sendo postas ao professor vão se
configurando em concretas e variadas formas de desvalorização e precarização do trabalho docente.
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Assim, as condições de trabalho em que os professores estão submetidos, podem implicar no
desenvolvimento de sua profissão e carreira docente.
[…] os impactos dessa sobrecarga de trabalho produzem efeitos visíveis na saúde
física e mental do trabalhador da Educação. Assolado por cobranças de produtividade,
eficiência, empreendedorismo, criatividade, compromisso com a escola, o professor é
obrigado a desenvolver um senso de sobrevivência que, não raro, o transforma em um
sujeito competitivo que investe suas energias na tentativa de superar a solidão, a culpa,
o fracasso, a impotência, a incompetência, as incertezas (OLINDA e SHIROMA,
2007, p. 537).

Considerando os apontamentos que fizemos até o momento e as mudanças ocorridas nas
condições do trabalho docente nas últimas décadas, não há como negar que as políticas de
valorização do professor estão condicionadas à lógica do capital. O perfil profissional desejável
para a reprodução desse sistema vem sendo construído e consolidado ao longo dos últimos tempos.
Isso significa dizer que as políticas educacionais estão subjacentes às formas de regulação e de
submissão docente às novas condições de trabalho da sociedade capitalista, e acabam marcando um
cenário ondes as condições de trabalho, a intensificação e a responsabilização fazem com que o
professor não se reconheça nesse processo.
Paralelamente, estabelecer um diálogo com Vigotski e Bakhtin, para entendermos o sentido
da formação trabalho. Esses autores conversam entre si e trazem uma abordagem marxista da
linguagem, bem como suas relações com a sociedade e o trabalho, articulada com os diversos
fenômenos que compõem a construção do pensamento do sujeito, estabelecendo uma sintonia na
relação entre o significado e o sentido das palavras.
Ao buscar revelar o sentido que os professores atribuem a formação do Pnem, partirmos do
entendimento da complexidade do processo de construção da linguagem e do pensamento humano,
onde existe uma teia de relações entre palavra, significado e sentido, signo, premissa ideológica,
estrutura social, política e econômica que precisamos mediar para promover o diálogo. Assim, com
base no entendimento em Vigotski (2010) de significado, quando afirma que a palavra sem
significado é som vazio e não pertence ao reino da linguagem. E ainda estabelece que não podemos
falar de significado da palavra tomado separadamente. O que significa? Linguagem ou pensamento?
Ele é ao mesmo tempo linguagem e pensamento porque é uma unidade do pensamento verbalizado
(VIGOTSKI, 2010).
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A palavra, segundo Bakhtin (2014), adentra nas relações entre os indivíduos, do cotidiano,
políticas, ideológicas, entre outras. Nessa lógica, a relação entre o pensamento e a palavra é
reconhecida como um processo dinâmico onde ocorre a materialização do pensamento. Assim, o
significado é uma unidade da palavra que não é uma coisa, mas a representação mental dessa coisa,
ou seja, um fenômeno do pensamento. O significado é o conceito, que por sua vez não pode ser
construído separadamente ao representar uma unidade do pensamento verbalizado, pois ele é
linguagem e ao mesmo tempo pensamento. É importante destacar a multiplicidade de significados
que as palavras podem ter, dependo, é claro, dos diferentes contextos que elas podem ser inseridas.
Os significados aparecem ao homem como um caráter particular, individual. Porém, esse
aspecto individual é que constitui a categoria sentido. Esse movimento de internalização e
externalização em que os indivíduos se apropriam dos significados sociais é o que constitui os
sentidos. A linguagem é um elemento fundante para a compreensão dos sentidos, pois é por meio
dela, que o indivíduo expressa sua subjetividade e objetividade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar as entrevistas com os dez professores da SEDF, de diferentes escolas do DF,
buscou-se entender os sentidos e significados que os professores que participaram do Pnem
atribuíram a essa formação. Conseguimos apreender algumas categorias de análise que nos
aproxima da compreensão das múltiplas determinações que constituem o nosso objeto. São elas: a
formação percebida como atualização; a perda do sentido do trabalho docente; o baixo impacto da
formação; ausência de formação específica para o ensino médio; descontinuidade da formação; e o
reconhecimento do professor.
Uma das indagações feita aos professores que participaram das entrevistas se refere ao por
que fizeram o Pnem e qual a função da formação continuada para eles? Dos dez professores
entrevistados, a maioria respondeu que fizeram o curso para se atualizar e entender a função da
formação continuada como um momento de atualização.
Coube-nos, entender qual o sentido dessa atualização para esses professores. Das respostas
obtidas, nós chegamos aos seguintes significados que os professores ao apropriar atribuem sentido
sobre a atualização: a) saber trabalhar com o jovem e com as novas tecnologias; b) refletir sobre a
própria prática; c) ampliar a formação da docência num caráter de desenvolvimento profissional; e
d) superar algumas necessidades formativas.
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Os professores entrevistados apontam na categoria atualização o sentido de trabalhar com os
jovens, como um descritor e argumentam que precisam estar preparados para os novos e crescentes
desafios desta geração que nunca esteve tão em contato com novas tecnologias e fontes de acesso
ao conhecimento (o que inclui a internet/rede sociais, uso de aparelhos celulares ou outros aparelhos
eletrônicos), como hoje. A intensa e extensiva presença das tecnologias e a familiaridade em que os
jovens lidam com elas têm inquietado aos professores.
Outro aspecto que reforça essa análise é o fato de muitos professores, quando foram
questionados sobre as temáticas abordadas no curso, não se recordarem do que os cadernos
abordavam, e não conseguiram relatar que contribuições o Pnem trouxe para sua formação.
Destacaram muito a questão dos momentos de discussões e de reflexão da prática, porém, não nos
relataram avanços e/ou mudanças concretas em sua prática pedagógica.
Essa reflexão da teoria e prática são elementos que ficam explícitos nas falas dos
professores. Em vários momentos eles relatam a importância de se refletir ou repensar sua prática,
sinalizam também a necessidade de se compreender as bases teóricas que constituem seu trabalho.
No entanto, contraditoriamente, apontam como necessidades formativas modelos de técnicas que os
ensinem e facilitem o seu trabalho em sala de aula, de maneira que consigam fazer com que os
alunos aprendam os conteúdos por eles ministrados. Essas respostas parecem indicar que não
rompem com o modelo da reprodução, ênfase da prática pedagógica tecnicista.
Nesse contexto, e com base nos relatos dos professores, a relação entre teoria e prática é
marcada por um cenário onde a práxis, muitas vezes, se sobrepõe a teoria, e não são entendidas
como uma unidade. Essa práxis acaba sendo desvelada como reiterativa ou imitativa, que segundo
Vázquez (2011, p. 277), “[...] não provoca uma mudança qualitativa na realidade presente, não
transforma “criadoramente”, ainda que contribua para ampliar a área do já criado e, portanto, para
multiplicar quantitativamente uma mudança qualitativa já produzida. Não cria”.
Apesar de o Pnem ser apontado pela maioria dos professores como uma formação que
promoveu o debate e a aproximação entre os pares, permitindo momentos de reflexão sobre a
prática pedagógica, também é apontado pelos entrevistados como mais uma formação continuada
que não alterou a dinâmica do trabalho, e que nós percebemos não fazer rupturas e ressignificações
na relação entre forma e conteúdo.
O sentido da formação se revela na fala de nossos respondentes, como não sendo uma
formação diferente de outros cursos realizados, e esse movimento repleto de contradições e
múltiplas determinações, nos conduziu a entender mais uma categoria de análise, o baixo impacto
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dessa formação. Percebemos a necessidade da formação continuada avançar para conseguir atender
aos anseios e a realidade dos professores que atuam nessa etapa da educação.
O baixo impacto dessa formação continuada está associado aos professores, por muitas
vezes, não se sentirem autores dessa formação, e serem apenas executores/socializadores das ações
propostas pelos programas de formação continuada, que se apresentam na forma de um “guia
prático”, como interpela Santos (2014). Tais propostas se realizam sem reconhecer as experiências e
os saberes dos professores para a construção desse processo de formação. Santos, também aponta
que essas tais práticas não apresentam resultados significativos pelo distanciamento dos problemas
educacionais.
Na mesma linha de análise, apresentamos uma categoria emergida das respostas obtidas dos
professores, em relação ao Pnem, que merecem destaque sobre as necessidades formativas e sobre
qual a função da formação continuada para eles. Os respondentes foram unânimes em relatar a falta
de formação continuada voltada para o ensino médio. Ou seja, a ausência de políticas que
contribuam com o trabalho pedagógico dos professores atuantes na etapa Ensino Médio. O Pnem
se apresentou como um marco e política inaugural, de forma específica para os professores do
Ensino Médio, principalmente por se tratar de uma política com foco de abrangência nacional.
Evidencia-se, ainda, que os professores desejam formação específica que contemple as áreas
de conhecimento (matemática, química, física, etc), trabalhando com a diversidade, em especial
com os alunos portadores de necessidades especiais, e mais uma vez, apontaram que precisam de
formação para trabalhar com as novas tecnologias e conhecerem as necessidades dos seus alunos
dentro do contexto da sociedade contemporânea.
As inovações tecnológicas oriundas da reestruturação produtiva desencadeiam, por
conseguinte, a necessidade de se incorporar o uso de ferramentas tecnológicas no processo de
formação humana. É importante ressaltar que as inovações estão em todos os campos da sociedade
e tem reflexo direto na vida do ser humano e principalmente na sua formação acadêmica e
profissional. O professor, diante dessas inovações e da incorporação dessas ferramentas
tecnológicas no ambiente escolar e nos processos de ensino e aprendizagem, busca na formação
continuada elementos para enfrentar essa nova realidade. Nesta direção, o emprego das tecnologias
de informação no ambiente escolar e no processo pedagógico precisa ser construído sobre um
amplo debate das transformações que se quer inserir na escola, bem como em todo projeto de
educação. Portanto, entendemos que a formação pode ser a arena dessas discussões.
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Além dessa preocupação, alguns dos professores entrevistados apontaram outra necessidade
formativa saber trabalhar com os alunos portadores de necessidades especiais, como, por exemplo,
algumas deficiências cognitivas. Nas escolas que nossos respondentes são atuantes, existem salas de
recursos com professores preparados para atender esses alunos. Porém, esses atendimentos, muitas
vezes, acontecem em horários contrários. Durante o período das aulas esses alunos estão assistindo
as aulas com os diversos professores que compõem a grade curricular da escola, e esses professores
muitas vezes não estão preparados para atender esses alunos. Daí os professores apontarem a
necessidade de formação continuada voltada para a educação especial.
Quando analisamos as falas dos professores, os relatos apontam outra categoria de análise: a
descontinuidade das políticas de formação continuada. A maioria dos docentes entrevistados
questiona o fato de o curso não ter tido continuidade, no ano seguinte, como estava previsto.
Relataram com certa insatisfação como a fragmentação e a descontinuidade das ações ou políticas
no campo educacional fragilizam ainda mais o trabalho docente.
Essa descontinuidade apontada pelos professores marca o cenário das políticas educacionais
públicas no Brasil, e, consequentemente, no DF, onde, em cada gestão de governo, são apresentadas
a comunidade escolar e a sociedade programas ou projetos de reformas educacionais que inferem
princípios e valores orientadores de mudanças nos processos formativos, e que atendem dentro
desse contexto toda a lógica capitalista neoliberal. Santos (2014, p. 111) afirma:
A reforma educacional instituída pelo Estado, em colaboração com os organismos
multilaterais, a partir dos anos 90, deu primazia, como dito antes, a uma racionalidade
produtiva e competitiva, que promoveu a “difusão dos valores” do gerencialismo
neoliberal.

Nesse cenário, as políticas de formação continuada implementada pela LDB/96 evidenciam
a busca da qualidade do ensino, pautada em dois pilares (SANTOS, 2014): o primeiro se sustenta na
ideia de que o professor necessita de qualificação adequada para poder acompanhar as
transformações científicas e tecnológicas da sociedade atual; e o segundo se fundamenta na
melhoria da educação básica por meio do processo de qualificação docente.
Quando analisamos as falas dos professores, podemos evidenciar como o sentido dessa
lógica das políticas de formação continuada está presente. Essa concepção de que o conhecimento
do professor se torna defasado e que precisa ser atualizado ou renovado constantemente, vem de
encontro com toda a lógica do capital, onde os processos de formação precisam acompanhar as
mudanças no modelo de produção, de forma útil à produção mercantil dos trabalhadores.
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Cabe destacar que mesmo carregado desse sentido de atualização, o Pnem representou para
esses professores, como citado anteriormente, um momento de debates e discussões na escola, e
propiciou uma aproximação entre os pares. O que precisamos entender é que essas categorias,
desveladas pelos professores que participaram do Pnem, podem nos ajudar a perceber qual o sentido
da formação continuada para os professores do ensino médio. Esses sentidos podem ser particulares
ao professor, ao mesmo tempo em que constitui a totalidade desse movimento, revelando a situação
de muitos outros, e a interação objetiva-subjetiva dos processos.
Na análise das entrevistas, podemos perceber que esses sujeitos vão se sentindo como
professor do ensino, à medida que enxergam as especificidades do ensino médio. Porém, devido às
condições estruturais da escola e da sociedade, como o cotidiano e a própria função da escola, a
descrença dos jovens em dar continuidade nos estudos, e até mesmo pelas condições sociais, as
novas determinações que estão sendo postas ao professor e ao trabalho docente vão se configurando
em concretas e variadas formas de desvalorização e precarização do trabalho docente.
CONSIDERAÇÕES
Diante do exposto, ratificam-se os grandes desafios que estão postos para o ensino médio e,
consequentemente, para a formação continuada de professores da Educação Básica. É preciso
compreender os limites e as possibilidades nesse contexto que foi apontado, para avançarmos no
debate e na construção de políticas educacionais que coadune na construção de uma educação e
formação, com uma concepção de emancipação humana.
Sobre esse olhar, podemos externalizar a necessidade de políticas de formação continuada
que contemplem a realidade dos professores do ensino médio, e que tenham continuidade e
reconheçam que a formação continuada de professores precisa estar associada às melhores
condições de trabalho e de carreira. Sobretudo, por ser tratar de um campo de disputa ideológica,
ele é intencional e tem como pano de fundo um projeto de escola, de educação e de sociedade.
O campo das políticas educacionais é minado por interesses distintos, que se movem e
produzem contradições. Nesse sentido, alguns questionamentos são pertinentes para continuarmos o
debate do atual cenário do ensino médio no Brasil. Sabe-se que a implementação de uma política
pública do porte do Pnem gerou aos cofres públicos um investimento significativo. Entretanto, essa
política se encontra estagnada, e esta em curso outras políticas que pretendem realizar uma reforma
no ensino médio. Questiona-se por que mudar o ensino médio? Qual o caminho a ser seguido? Qual
o sentido da educação básica?
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Resumo
Este estudo é um recorte de pesquisa realizado durante a formação do mestrado e propõe compreender
os sentidos da formação continuada do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio/PNEM
atribuídos pelos professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal/SEEDF que participaram
dessa formação no ano de 2014. Na busca pela compreensão dos sentidos que os professores
atribuíram a essa formação continuada, a pesquisa teve como objetivos identificar os elementos centrais
da formação de professores proposta pelo PNEM; Relacionar as concepções de formação continuada
para os professores de Ensino Médio presentes no PNEM; Conhecer os sentidos elaborados pelos
professores em relação à formação continuada a fim de construir propostas que venham a significar a
elaboração de reconhecimento da docência. Para isso, a proposta metodológica da pesquisa se
fundamenta no materialismo histórico e dialético para analisar essa política pública de formação
continuada para os professores de Ensino Médio no intuito de identificar os elementos centrais que
fundamentam a formação continuada do Pacto, reconhecendo a ciência como um processo da história
e da ação humana e nesse movimento elencar algumas categorias metodológicas de análise que
constituem e fundamentam o trabalho docente. Como sistemática para a coleta de dados optamos por
entrevistas semiestruturadas e ao analisarmos as falas e expressões dos professores entrevistados
buscamos entender os sentidos e significados que os professores que participaram do Pnem atribuíram
a essa formação. As análises dos dados conduziram a algumas categorias mediadoras da formação
continuada no Pnem, apontadas como sentidos pelos os professores da SEEDF, que participaram
dessa formação.
Palavras-chave: Formação continuada; Ensino Médio; PNEM.
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SIGNIFICADOS E SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SER PROFESSOR E AO TRABALHO
DOCENTE: A VISÃO DOS PROFESSORES INICIANTES
Quérem Dias de Oliveira Santos - UnB

INTRODUÇÃO
O início da carreira docente é um momento marcante na constituição do ser professor, pois o
professor iniciante tem como desafio relacionar os conhecimentos específicos de sua formação
inicial com o trabalho docente. Esse professor depara-se com desafios, sentimentos de inseguranças,
medos, dificuldades e descobertas, que se configuram em um momento de intensas aprendizagens
sobre o que é ser professor e do seu próprio trabalho docente, assim como também pode se
constituir em um sentimento de desistência da profissão docente.
Diante disso, questiona-se como tem se constituído o sentido do trabalho docente e do ser
professor no início da carreira docente? Partindo desse questionamento, objetiva-se investigar a
partir de uma pesquisa desenvolvida com os professores iniciantes do Distrito Federal (DF): o que é
ser professor para esses professores; e compreender se há nesse sentido de ser professor uma
relação dialética com o sentido do trabalho docente para os professores iniciantes.
Tendo em vista essa indagação e objetivos, este trabalho inicia-se com uma discussão sobre
o sentido ontológico do trabalho docente, compreendendo em que o ser professor se constitui a
partir de uma relação dialética com o trabalho docente. Com encadeamento dessa discussão,
relacionamos os sentidos do trabalho docente e do ser professor, evidenciando alguns princípios
históricos que modificam o trabalho na contemporaneidade, assim como características e sentidos
de ser professor no início da carreira docente.
SENTIDOS DO TRABALHO DOCENTE E DO SER PROFESSOR
Questionar sobre o sentido de ser professor e o sentido do trabalho docente, nos envolve em
múltiplas determinantes históricas que estão imbricadas na formação do ser professor e de seu
próprio trabalho. Portanto, faz necessário compreender a relação dialética entre ser professor e o
trabalho docente, partindo do entendimento do trabalho como uma categoria ontológica do ser.
Diante disso, recorremos a Marx (1989), que compreende o trabalho como atividade
criadora do ser humano, no qual o homem só se faz homem a partir do seu trabalho, evidenciando o
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seu aspecto ontológico: o ser humano põe as suas forças naturais em movimento em uma relação de
apropriação dos recursos naturais, transformando-os em objetivação concreta humana.
Ao transformar a natureza ele se transforma, em uma relação dialética de apropriação e
objetivação que possibilita a historicidade do ser humano. Diante disso, a atividade humana tem um
valor de uso: constituir o ser humano e mantê-lo, suprindo as suas necessidades históricas.
Refletimos que o sentido da vida humana está interligado ao sentido do trabalho, pois o ser humano
se reconhece a partir de sua atividade, que constitui significados e sentidos de ser e estar no mundo.
Tendo em vista o sentido ontológico do trabalho, para a compreensão do trabalho docente é
importante refletimos sobre o trabalho na contemporaneidade: tem se constituído a partir dos
princípios do capitalismo, em que o trabalhador que não tem meios de produção para sobreviver,
vende a sua força de trabalho em troca de um salário; trabalha e produz capital para aquele que
disponibilizou os meios de produção e comprou a sua força de trabalho. Nesse contexto, o trabalho
perde o sentido ontológico e o valor de uso; segundo Frigotto (2010), este tem um valor de troca,
com o intuito de gerar mais capital. Refletimos que a classe trabalhadora é uma classe que está
condicionada a produção do capital, em um estado de alienação. Segundo Frigotto,
alienar é uma palavra que vem do latim e significa transferir a outrem o seu direito de
propriedade. A existência de proprietários particulares dos meios e instrumentos de
produção de um lado, e de milhões de pessoas que apenas possuem sua força de
trabalho para vender, de outro, produz uma situação que permite a exploração e
superexploração dos trabalhadores (FRIGOTO, 2010, p. 17).

Consideramos, a partir do conceito de alienação, que a estrutura do trabalho no contexto do
capital com princípios de individualismo, perde os outros sentidos que o trabalho pode constituir no
ser humano, formatando-o e condicionando a princípios que o aprisiona e retira os seus direitos de
liberdade, de criador da sua própria história. Alienados à lógica do capitalismo, refletimos que os
sentidos de ‘ser’ do ser humano também estão condicionados a essa mesma lógica, configurando-se
em uma lógica determinista que constitui um sujeito pacífico e a-histórico.
Diante dessa discussão sobre o trabalho como uma categoria ontológica do ser, e o contexto
da contemporaneidade que tem como formas de organização dos meios de produção as leis do
mercado e a produção de mais valia, exigindo do trabalhador a flexibilização e a inovação dos
meios de produção do capital, o trabalho docente têm se configurado em um espaço de resistência a
essas novas exigências. Hypolito e Grishcke (2013) evidenciam pesquisas que apontam o trabalho
do professor submetido às formas de controle e intensificação, por meios de modelos gerencialistas-
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pós-fordistas na escola, que tem afetado as condições de trabalho física e emocional dos
professores.
As reformas educacionais, por meio do aparato legal da educação, têm pressionado as
escolas e os professores a apresentar resultados, consequentemente responsabilizando-os pela
qualidade da escola. Esse caráter de responsabilização retira os outros agentes envolvidos com o
contexto educacional, como o estado e a família, constituindo no contexto escolar um sentimento de
culpa que consequentemente gera uma auto-intensificação do trabalho docente (HYPOLITO e
GRISHCKE, 2013).
Segundo os autores o controle do trabalho docente tem sido pelo conhecimento sobre o que
ensinar e como ensinar. Com as reformas, o contexto neoliberal tenta controlar o conhecimento
docente em busca de transformá-lo em mercadoria, por meio dos materiais didáticos e métodos;
acrescentamos ainda as políticas de formação de professores, ou seja, tudo aquilo que envolve a
produção dos docentes. Diante disso, voltamos ao questionamento inicial, sobre como tem se
constituído o sentido do trabalho docente e do ser professor em início de carreira?
Segundo Basso (1998) uma das formas de controle do capitalismo sobre o trabalho docente,
tem se configurado por meio de uma formação aligeirada, não havendo uma apropriação dos
conhecimentos: conteúdos metodológicos e pedagógicos. Assim, o professor fica refém dos livros
didáticos, não compreendendo o significado de seu trabalho docente. Segundo o autor,
o significado de seu trabalho é formado pela finalidade da ação de ensinar, isto é, pelo seu
objetivo e pelo conteúdo concreto efetivado através das operações realizadas
conscientemente pelo professor, considerando as condições reais e objetivas na condução
do processo de apropriação do conhecimento pelo aluno (BASSO, 1998, p. 3).

Compreender o significado do trabalho docente depende da formação inicial e continuada do
professor. Quando há uma formação aligeirada não é possível se apropriar da unidade do trabalho
docente, distanciando o significado da profissão ao sentido do trabalho docente constituído pelo
professor. Basso (1998) evidencia que quando o sentido do professor em relação ao seu trabalho
não corresponde ao significado objetivado pelo conhecimento específico do trabalho docente, há
uma separação entre o sentido e o significado de sua atividade, ou seja, há uma alienação.
Exemplificando que se o sentido que o professor atribui ao seu trabalho for somente o de garantir a
sua sobrevivência, visando apenas o seu salário, não tendo consciência da importância do mesmo
para a objetivação e a formação humanizadora dos sujeitos, há uma separação entre o sentido
atribuído pelo professor e o significado do seu trabalho.
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Para Facci (2004) o professor que não atribui sentido ao seu trabalho também está inserido
em um contexto que o aliena pelas formas objetivas do contexto de seu trabalho, devido à
desvalorização da profissão, as condições de trabalho, o status da profissão socialmente construído
que não possibilita um reconhecimento de seu trabalho, todos esses aspectos das condições
objetivas de sua atividade distancia o significado e o sentido do trabalho docente.
Essa desvalorização do trabalho do professor configura-se em uma crise de identidade
docente, em que o professor se sente insatisfeito constituindo-se um mal-estar. Dessa forma, o
professor é submetido a realizar o seu trabalho mecanicamente, vazio de
sentidos e significados, não contribuindo para a constituição do ser professor (FACCI, 2004).
Diante da relação dialética entre o ser professor e o trabalho docente, e do contexto histórico
do trabalho na contemporaneidade, voltamo-nos para os professores que estão iniciando a carreira
docente. O início da carreira docente segundo Huberman (2000), é marcado por aspectos de
sobrevivência e descobertas. Esse momento da carreira tem como características evidentes a
insegurança, o medo, dificuldades com a realidade do seu trabalho, e descobertas por estar em uma
profissão, ter responsabilidades que contribui para um sentimento de satisfação na profissão.
Refletimos que o início da carreira docente é marcado pelo par dialético de resistência e
desistência, pois as dificuldades que o professor encontra contribui para o sentimento de
desistência, entretanto fazer parte de um corpo profissional, ter responsabilidades e estabilidade,
pode proporcionar para o professor um sentimento de resistência diante dos desafios encontrados.
Para Huberman (2000) o professor iniciante passa por um choque de realidade, pois durante
a sua formação inicial, o professor idealiza a sua forma de ser, o seu trabalho, o contexto da sua
escola, os alunos. Entretanto ao se deparar com a realidade do seu trabalho, as formas de ser
professor que ele atribui ao seu trabalho diante da realidade vivenciada, contribui para a
insegurança e domínio de seu trabalho. Percebemos a importância de estudarmos o ser professor no
início da carreira docente, e como esse professor vai atribuindo sentidos e significados de ser
professor e ao seu trabalho docente.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é um recorte do trabalho final de curso intitulado, “Aprendendo a profissão –
Os sentidos e significados de ser professor iniciante/ingressante” (SANTOS, 2018). Essa pesquisa
foi realizada em 2017 com os professores que iniciaram a carreira docente na Secretaria de
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Educação do Distrito Federal (SEDF), pelos concursos realizado entre 2010 e 2013. Para a
realização da pesquisa foi utilizado como instrumento metodológico a entrevista semi-estruturada,
considerando os objetivos de apreender os sentidos constituídos professores em relação ao ser
professor e ao seu trabalho.
De acordo com Aguiar e Ozella (2013), a entrevista é um instrumento rico para compreender
os processos do pensamento e os sentidos e significados, ou seja, a própria constituição do sujeito.
Diante disso, entrevistamos 50 professores iniciantes, considerando o tempo de carreira na SEDF de
até 5 anos. Para a análise dos dados, utilizamos o processo metodológico de núcleos de
significação. Essa metodologia segundo Aguiar e Ozella (2013) é um procedimento que busca os
sentidos e significados na fala dos professores, perpassando o significado da palavra e buscando o
não dito pelo sujeito. Para além da palavra, essa análise não busca somente o conteúdo das falas,
mas apreender as múltiplas determinantes que estão imbricadas em sua fala, e que determinam a sua
forma de ser e estar na profissão docente.
Nessa perspectiva, para construir os núcleos de significação é necessário fazer uma leitura
dos dados produzidos, evidenciando os conteúdos das falas dos professores, denominando-os de
pré-indicadores. Esses pré-indicadores atrelados ao contexto da fala dos sujeitos, aglutinados e
sistematizados a partir de suas similaridade e contradições, constituem indicadores. É importante
ressaltar que esse momento é de sintetização e não de fragmentação da fala dos sujeitos, estando
interligados os pré-indicadores e os indicadores ao contexto da fala.
O próximo momento de análise é a sintetização destes em núcleos de significação, que
consistem na interpretação e síntese da totalidade, superando os pré-indicadores e indicadores, que
busca explicitar por meio das palavras, o pensar, o sentir e o agir dos sujeitos.
SENTIDOS DO SER PROFESSOR E DO TRABALHO DOCENTE PARA OS PROFESSORES
INICIANTES
A sistematização das falas dos professores em núcleos significação possibilitou uma
primeira apreensão dos sentidos atribuídos pelos professores iniciantes ao ser professor a ao seu
trabalho docente. Segundo Santos (2017) foi constituído a partir do processo metodológico, 15
núcleos de significação. Para este trabalho, nos atentamos para três núcleos de significação
denominados: 1. Professor Multitarefa; 2. Aprendendo a ser professor; e 3. Desafio e
Responsabilidade. A escolha desses núcleos de significação foi pelos aspectos evidenciados nos
pré-indicadores e indicadores, em que o ser professor está imbricado nos sentidos do trabalho
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docente, no qual cada núcleo tem como centralidade a relação dialética entre ser professor e o seu
trabalho e a sua função exercida em sala de aula.
Professor Multitarefa
O núcleo de significação denominado professor multitarefa foi constituído a partir das falas
de 9 professores. Para esses professores os sentidos de ser professor foram se constituindo pelo
contexto social de trabalho e pelas dificuldades vivenciadas em sala de aula. Estes elementos
encontrados na realidade do trabalho docente, evidencia as características vivenciadas pelos
professores iniciantes, mas também como estes vem atribuindo sentido ao ser professor e ao seu
trabalho. Assim, os sentidos relacionados ao que é ser professor destacados nas falas foram
relacionados a realidade do trabalho, tendo em destaque o sentido em que os professores tinham que
ser mais que professores, ou seja, exercerem outras funções para conseguirem cumprir com seus
objetivos.
Diante desses indicadores percebemos os sentidos e significados que estão sendo atribuídos
não somente ao ser professor, mas ao trabalho do professor, expressando uma satisfação e
insatisfação pelo contexto da profissão. Destacam aspectos do trabalho como, à desvalorização
profissional e às condições de trabalhos mínimas, com as quais os professores não conseguem se
sentirem realizados como professor. Além desses aspectos, foi evidenciada nas falas dos
professores a dificuldade em delimitar a função do ser professor, pois no atual contexto não está
claro o seu papel, o que contribui para ele integrar outros sentidos e significados de ser professor,
como expresso na seguinte fala:
[...] eu não consigo me ver enquanto professora, enquanto amiga, pra mim é tudo um
bolo só ainda?! As vezes eu tô sendo mãe, as vezes eu tô sendo carrasca, as vezes eu
tô sendo só professora... acho que é um misto de tudo isso, sabe?! Ainda não consegui
delimitar uma coisa em ser professor não. Acho que é isso. [...] (Entrevista 4.4)

Refletimos que o professor iniciante está em um momento de compreender a realidade do
trabalho docente e de relacionar a teoria à prática. Porém, devido aos aspectos de desvalorização
profissional, às condições de trabalho mínimas, e o cumprimento de um papel envolto de várias
funções, este profissional não encontra os sentidos de ser professor no seu fazer docente. Assim, a
sua atuação perde o sentido, e consequentemente não atribui significado para os professores
iniciantes. Observamos que há uma perda de sentidos da função docente, logo, uma insatisfação em
ser professor.
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Inferimos ainda, que isso pode contribuir para a desistência da profissão. Esse contexto nos
remete à Facci (2004) que em suas pesquisas evidencia uma desvalorização da profissão em relação
aos problemas sociais que muitas vezes o professor tem que lidar. Assumindo outras
responsabilidades, além do ato de ensinar, assumindo o papel da família, sendo mãe, pai, educador,
o que contribui a um esvaziamento de sua função.
Diante desses aspectos compreendemos que o contexto da profissão docente no início da
carreira é um contexto de resistência e desistência. Os professores se sentem sozinhos e
responsáveis por solucionar todos os problemas da escola, sobrecarregando-se e havendo um
sentimento de insatisfação com a sua profissão, pois este não consegue ser tanta coisa e ao mesmo
tempo realizar sua função, se não se atentar a esses problemas sociais.
Este primeiro núcleo de significação, ser professor multitarefa, nos leva à discussão da
própria natureza do trabalho docente. Segundo Roldão, a função do professor é ensinar o
conhecimento historicamente acumulado da humanidade, que formam o gênero humano, o
humaniza, o faz se sentir parte do corpo social. Entretanto, com as novas formas e as relações de
produção, que reorganizam e mudam as estruturas do trabalho, o professor perde a sua autonomia
de trabalho, pois não participa de todos os processos que envolvem o seu trabalho.
Portanto, compreendemos desde já, a relação dialética do ser professor com o trabalho
docente, o qual com a apropriação dos elementos objetivados socialmente pela classe trabalhadora
do professor, o professor se objetiva nessa realidade, ressignificando o seu próprio ser, ou seja, a
sua forma de ser e estar na profissão.
Aprendendo a ser professor
O núcleo de significação aprendendo a ser professor, foi interpretado e sistematizado a partir
das falas de 2 professores iniciantes. Esses professores apontaram sentidos e significados de ser
professor indicando que ainda não sabem o que é ser professor, mas que estão descobrindo; pois se
considera ainda um aprendiz de professor. Outros aspectos desse núcleo de significação é a
afirmação de que você pode aprender a ser professor, pois evidencia que ser professor não é
vocação, e sim um eterno estudante. Além desses, um dos indicadores apresentam que o professor
ainda não conseguiu delimitar o que é ser professor em sua atuação, pois no cotidiano da sala de
aula muitas vezes é um professor multitarefa. Outro professor relata ainda que tinha uma visão
diferente de educação antes de fazer um curso relacionado ao servidor público, pelo qual contribuiu
para novos sentidos e significados de ser professor, ajudando-o a ressignificar os sentidos de sua
função.
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Esse núcleo de significação tem como elemento central a formação continuada, pois
considera-se que o professor nunca está pronto e acabado, mas sempre está aprendendo, seja por
meio do seu trabalho, de cursos de formação, com os colegas, entre outros elementos que fazem
parte do seu trabalho. Enfatiza o marco do início da carreira docente, em que os professores estão
aprendendo a ser professor, como destacamos em uma das entrevistas:
[...] Eu ainda tô descobrindo. Não sei ainda. Eu ainda não sei responder essa pergunta.
É algo muito complexo. Eu não me considero ainda uma professora. Tenho dois anos
de experiência e confesso que essa experiência é uma caminhada, uma aprendizagem.
Eu acho legal, tô achando bom. Eu gosto de lidar com gente, com os alunos, mas eu
ainda não me considero uma professora, eu me considero uma aprendiz de professora
[...] (Entrevista ERE209).

Compreendemos que os professores estão em constante formação sobre a sua profissão no
início da carreira docente, portanto evidenciamos a importância de uma formação continuada, pela
própria natureza do trabalho docente que exige uma constante formação. Observamos que para esse
aprendizado não se fundamentar somente pela prática do seu trabalho, a formação inicial tem um
papel importante na consolidação dos sentidos e significados do ser professor, para que possa
refletir sobre a sua formação, com o intuito de significar o seu trabalho docente.
Para Huberman (2000), na formação inicial se constitui uma idealização do ser professor,
mas quando esse ser é vivenciado, há uma ressignificação dos sentidos e significados constituídos.
Evidenciamos que estes se constituem em uma relação de mediação e contradição com o trabalho
docente e a formação inicial; de modo que os sentidos e significados do ser professor podem ser
constituídos pela práxis, não havendo uma separação entre a teoria e a prática, mas sim uma relação
de mediação dialética, que contempla a formação inicial do ser professor com a realização do seu
trabalho.
Ser professor é um desafio e responsabilidade
O núcleo de significação ser professor é um desafio e responsabilidade foi encontrado nas
falas de 8 professores, que atribuíram sentidos em ser professor pelo desafio diário, pelas
dificuldades, pelas questões sociais e culturais, pelas relações de poder e pelo contexto da profissão
nos dias de hoje. Percebemos que os professores tem um choque de realidade com o contexto
sociocultural da profissão, em que para realizar o seu trabalho, ele precisa considerar a realidade da
comunidade escolar, as condições de trabalho, a desvalorização profissional, as relações de poder,
entre outros aspectos que ressignificam o ser professor.
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Outro aspecto que aparece nas falas é o sentimento de responsabilidade, de ter uma turma e
uma profissão; sendo essa responsabilidade acompanhada de satisfação de estar em uma profissão,
mas de insatisfação pela perda do sentido de ser professor. Assim, o ser professor se configura
como um desafio e responsabilidade de acordo com os indicadores e nas relações com outros
sentidos, considerando o par dialético, dificuldades e descobertas.
Compreendemos a partir dos sentidos e significados dos professores iniciantes de que ser
professor é um desafio e responsabilidade, em que por um lado se sentem parte de um corpo
profissional, responsáveis por uma turma, assim como se sentem adultos; Por outro lado, sentem um
desafio diante dessas responsabilidades, que muitas vezes se apresentam no contexto que estão
inseridos, pelas dificuldades que encontram na gestão da sala de aula, nas relações com os alunos,
com os pares, na relação de ensino e aprendizagem.
Os desafios de ser professor foram interpretados nas falas partindo das dificuldades
vivenciadas e das responsabilidades que a profissão exige. Considerando uma das falas dos
professores:
ser professor é uma responsabilidade muito grande, eu sinto uma responsa e assim,
meche até com o psicológico, por que você, na sala de aula você entra em contato com
alunos que tem problemas em família [...] e isso acaba trazendo pro professor, e
mesmo eu num falando pra eles, ah eu não sou o pai de vocês, mas pô tem essa carga
emocional, eu a o professor ele se sensibiliza, com o caso do aluno, e isso querendo ou
não também é um peso, por isso que eu acho que é de muita responsabilidade o que
você fala em sala de aula,... é pesado, pra mim, eu acho pesado (Entrevista 2.1).

Além desses sentidos de grandes responsabilidades, os professores iniciantes também
passam por descobertas na profissão: de estar em uma profissão e fazer parte de um corpo
profissional, de ser reconhecido socialmente, ser responsável por uma turma, entre outros aspectos
que impulsionam o permanecer na profissão (Huberman 2000).
Esse núcleo de significação demonstra marcos do início da carreira docente, como par
dialético de dificuldades e descobertas. Esses dois marcos são importantes para a aprendizagem do
ser professor, pois a partir dos desafios encontrados diariamente no seu trabalho, o professor vai se
descobrindo enquanto professor. Entretanto outro aspecto importante de ser evidenciado é as
dificuldades enfrentadas pelas as condições de trabalho e a desvalorização profissional, pois o
professor não consegue se constituir enquanto professor pela perda de autonomia do processo de
seu trabalho, não compreendendo a natureza e o sentido do trabalho docente.
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Tendo em vista os três núcleos de significação: professor multitarefa, aprendendo a ser
professor, e ser professor é um desafio e responsabilidade, concluímos que estes tem como
dimensões para a constituição do ser professor e dos sentidos do trabalho docente, a realidade de
seu trabalho, ou seja, o contexto social, as condições de trabalho, assim como a necessidade de
formação continuada para a aprendizagem do que é ser professor.
CONSIDERAÇÕES
Concluímos que os sentidos e significados de ser professor no início da carreira docente são
constituídos por múltiplas determinações, sejam elas da formação inicial e continuada, da história
de vida, do contexto da profissão, de sua função, do conhecimento específico do professor, entre
outros elementos que estão imbricados no trabalho docente. Diante disso, a relação entre trabalho
docente e ser professor é uma relação dialética, em que um constitui o outro.
Para a relação dialética entre o ser professor e o seu próprio trabalho, evidenciamos a
formação inicial como fundamental para a compreensão da natureza do trabalho docente.
Compreendemos que a natureza do trabalho docente tem como elemento central a relação entre a
teoria e a prática, a partir de uma relação de práxis, em que uma constitui a outra. A função do
professor sendo ensinar os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, assim
como, a própria formação do indivíduo como um ser social, o trabalho do professor está imerso na
própria constituição do sujeito partícipe do gênero humano.
Diante disso, evidenciamos que a realidade do professor tem fragmentado a natureza do seu
trabalho docente, e este professor significa e atribui outros sentidos ao seu trabalho, de apenas
sobrevivência, e não de formação dos sujeitos. Nesse contexto em que aliena o trabalho docente é
importante que o professor tenha clareza de sua função, e os aspectos que constituem a sua
profissão, pois há um contexto de resistência em busca de significar e dar sentido ao ser professor.
Compreendemos a importância da relação entre a universidade e a escola, ou seja, o professor que
está em um processo de formação inicial tenha conhecimento da realidade da escola, de seu futuro
trabalho para que este constitua um projeto de escola que tenha sentido e significado com a
realidade de seu trabalho.
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Resumo
Este trabalho parte do questionamento de como tem se constituído o sentido do trabalho docente e do
ser professor para os professores iniciantes? Diante disso, objetivamos investigar por meio de uma
pesquisa desenvolvida com os professores iniciantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal
(SEDF): o que é ser professor para esses professores; e compreender se há nesse sentido de ser
professor uma relação dialética com o sentido do trabalho docente para os professores iniciantes. Para
a realização dessa pesquisa utilizamos como instrumento metodológico a entrevista semiestruturada. A
entrevista foi realizada com 50 professores iniciantes, considerando o tempo de serviço na SEDF de até
5 anos. Para análise das entrevistas utilizamos o procedimento metodológico denominado núcleo de
significação. Com a análise das entrevistas, sistematizamos 15 núcleos de significação sobre o ser
professor, entretanto para este trabalho analisamos três núcleos que tem como elemento central a
relação do ser professor e do trabalho docente, denominados de: 1. professor multitarefa; 2.
aprendendo a ser professor; 3. Ser professor é um desafio e responsabilidade. Esses núcleos de
significação evidenciam a relação do sentido do trabalho docente à constituição do ser professor.
Evidenciamos que estes têm como dimensões para a constituição do ser professor e dos sentidos do
trabalho docente, a realidade de seu trabalho, ou seja, o contexto social, as condições de trabalho, assim
como a necessidade de formação continuada para a aprendizagem do que é ser professor.
Compreendemos a importância da relação entre a universidade e a escola, ou seja, o professor que está
em um processo de formação inicial tenha conhecimento da realidade da escola, de seu futuro trabalho
para que este constitua um projeto de escola que tenha sentido e significado com a realidade de seu
trabalho.
Palavras-chave: Ser professor; Trabalho docente; Função docente; Professor iniciante.
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SER PROFESSOR DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NA
FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM PEDAGOGIA
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INTRODUÇÃO
A concepção de Filosofia que conduz nossa investigação, define-se por um modo de análise
dos fenômenos do mundo a partir do próprio mundo – em sentido humano (psicológico, social,
moral, político e estético) e não meramente físico. Em se tratando de uma concepção de Filosofia,
permita-nos o pleonasmo, que parte da história concreta dos homens, o ensino de Filosofia,
independente do lugar em que se insere, não pode negligenciar o contexto de seus aprendizes.
Assim sendo, o professor que ignora esse elemento na artesania de suas aulas, dificilmente, fará
com que os estudantes internalizem o valor e o sentido da Filosofia, estando ela mesma fadada a
uma narrativa fria de sua história secular, sem que estes mesmos estudantes possam descobrir a
importância inequívoca da apropriação crítica da História da Filosofia (produto/filosofia) para a
instituição de uma perspectiva de leitura de mundo particular (processo/filosofar).
Nossa pesquisa encontra-se situada no âmbito da educação, mais especificamente, no
ensino superior. Nosso objetivo é compreender como professores formadores em Filosofia
concebem e orientam o ensino de Filosofia da Educação na Pedagogia. Esse objeto emergiu de uma
suspeita que aponta para uma percepção tácita de que o professor de Filosofia e dos demais
componentes curriculares considerados de Fundamentos da Educação não se sentem professores
formadores tanto quanto poderiam e deveriam, mas professores de disciplina. O que, segundo nosso
entendimento, compromete a contribuição desse componente curricular no processo formativo do
futuro professor. Parece haver uma ausência de conscientização, ainda que involuntária, nas
questões que envolvem o planejamento do professor de Filosofia, no entendimento de que os
estudantes serão futuros professores, o que exige, portanto, que o componente curricular além das
preocupações com o corpus teórico que lhe é próprio, possa também refletir sobre as complexas
situações relacionadas ao ensino. Comungamos que apesar de existir, nos cursos de licenciatura,
componentes curriculares que lidam diretamente com o ensino, isso não exime os professores,
dentro da especificidade de sua área, de discutir como esses saberes se tornam possíveis de ser
ensinados.
A pesquisa, em seu recorte, situa-se no bojo “da noção de professor formador como aquele
que trabalha com processos formativos de professores (CRUZ e ANDRÉ, 2014, p. 189)”. Nesse
sentido, professores formadores são aqueles que atuam como professores no âmbito das
licenciaturas, independente dos componentes curriculares ministrados. Cruz (2017), com base nos
resultados de suas pesquisas com professores, sinaliza que alguns não reconhecem sua condição de
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formador. Nessa mesma direção, Cunha (2010) ressalta que o professor formador é cobrado não
apenas por seu conhecimento científico, mas pela capacidade de articulação deste com as estruturas
cognitivas e culturais de seus estudantes. Segundo Cruz e Magalhães (2017, p. 494-495), é
recorrente entre os estudantes universitários “a discussão sobre professores que demonstram que
não sabem/gostam de ensinar”. A relação com o conteúdo é forte; porém, lecionam talvez porque
seja uma exigência do trabalho universitário.
A forma de organização do ensino operada pela universidade, em sua maioria, reforça a
dicotomia criada entre conhecimento acadêmico e conhecimento oriundo da prática docente, há
muito denunciada como um dos grandes entraves para a formação de professores (COCHRANSMITH; LYTLE, 1999; ROLDÃO, 2006; ZEICHNER, 2010). Por fim, o professor formador é
aquele que, apesar da sua formação polarizada, vai se descobrindo responsável pela formação de
futuros professores, na medida em que concebe as complexas questões relacionadas ao ensino como
algo que não se esgota apenas numa perspectiva de aquisição de conteúdo como erroneamente se
tem constatado.
Nosso investimento nesse objeto, por sua vez, torna-se relevante, porque esses mesmos
estudos sobre formação dos professores, segundo Cruz e André (2014), carecem de uma agenda de
pesquisa, dado o seu caráter exíguo, tendo em vista que o quadro de formação de professores no
Brasil é decorrente de currículos fragmentados, com conteúdos excessivamente genéricos e com
dissociação entre teoria e prática, estágios fictícios e avaliação precária, interna e externa (GATTI;
NUNES, 2009). Em seu escopo, ainda que sob uma perspectiva particular, esta pesquisa não deixa
de enveredar por um exame crítico sobre os efeitos produzidos pelas universidades na questão do
ensino, na medida em que são responsáveis legais pela formação dos professores.
POSICIONAMENTOS TEÓRICOS SOBRE A FILOSOFIA, A PEDAGOGIA E O ENSINO
No ensino de Filosofia, destacamos duas concepções que são hegemônicas dentro do campo.
A primeira é a da Filosofia como tradição (História da Filosofia) assentada na pedagogia
tradicional, marcada por um viés de ensino como transmissão e acumulação progressiva. Na
universidade, no que diz respeito à Filosofia, que se tornou componente curricular obrigatório em
nível de introdução nos cursos de licenciatura, essa concepção é mais reconhecida e de maior
prestígio e adesão por parte dos professores, ainda que essa mesma concepção, assumida na
dimensão do ensino, não assegure necessariamente a afirmação de que se trata de um ensino por
transmissão.
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A segunda é da Filosofia como filosofar, compreendida como atitude fundada na ideia de
crítica e/ou ruptura com a tradição. O que se espera de um ensino para o filosofar não é somente o
conhecimento da tradição, mas o seu exame crítico com vistas à autoria do próprio pensamento do
futuro professor diante da sociedade em que se encontra inserido e que o interpela
involuntariamente. O filosofar, portanto, tem a ver com a atitude crítica permanente diante de tudo
que se impõe como verdade. Não da crítica pela crítica, mas por compreender que em relação a
nada o absoluto está posto. Nessa perspectiva de compreensão da Filosofia como filosofar, a
tradição não é ignorada, mas é o lugar para o qual a atitude filosófica (filosofar) se dirige, no intuito
de avaliar, abandonar, reconstruir ou construir novas percepções de mundo. Porém, destacamos que
o filosofar não exclui a mediação do professor.
A compreensão sobre o ensino de Filosofia, que norteia a pesquisa, assume a defesa de um
curso que, em nome do filosofar, pode se desenvolver na e sobre a Filosofia, sem sobreposições que
possam comprometer as duas concepções no serviço à formação filosófica dos estudantes (futuros
professores). Os termos Na e Sobre refletem, sem hesitar, conforme os estudos dos referidos
filósofos, que o filosofar é resultado de um processo que envolve teoria e prática. O filosofar
atualiza a tradição diante de sua forte conexão com as demandas do presente. Então, não há um
filosofar legítimo, quando as contribuições da tradição filosófica não servem como ferramentas à
formulação de compreensões outras sobre os dilemas da contemporaneidade, no nosso caso, as
situações dilemáticas da educação e suas vicissitudes.
Em se tratando do filosofar, no contexto da sala de aula, os saberes disciplinar e pedagógico
não podem ser tomados como coisas díspares. Outra característica do filosofar é que este se realiza
numa relação dialógica, isto é, intersubjetiva. O processo do filosofar pede sempre a mediação de
um outro que pode ser na forma de um texto (História da Filosofia), o professor (com sua visão de
mundo) e os outros eus (que estão no processo de iniciação ao filosofar). Isto sinaliza o fato de que
o filosofar, atitude de crítica permanente, só pode ser efetivo na mediação com o outro.
Mesmo que o filosofar transcenda os limites da escola e da universidade, interessa-nos
compreendê-lo na perspectiva do professor formador em Filosofia no curso de Pedagogia. E na
medida em que o filosofar não prescinde da História da Filosofia, cabe-nos, amparados pelos
estudos sobre a formação de professores, pensar como se configura o conhecimento da filosofia em
si mesma com o conhecimento da filosofia para seu ensino. Por conseguinte, nas reflexões teóricas
sobre a Filosofia e seu ensino, trouxemos os autores cujos conceitos nos servem à reflexão sobre as
concepções de Filosofia existentes, as formas de seu ensino, a ideia de recognição, a didática
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filosófica, o planejamento, o lugar do outro na sala de aula, a autoria do pensamento, a filosofia
como criação de conceitos e a formação de professores.
No caso do curso de Pedagogia, para se pensar o como tem se dado a formação em Filosofia,
o componente curricular de Filosofia da Educação, como assim advertiu Saviani (2013), fica em
geral restrito a primeira palavra (Filosofia) sem que haja uma articulação com as questões
educacionais contemporâneas, no sentido de problematizá-las e compreendê-las do ponto de vista
epistemológico e social. Por este motivo, as contribuições da Filosofia não se colocam à serviço dos
dilemas educacionais, não no sentido imediato de apontar soluções, ou de se pensar que a Filosofia
seja a responsável direta pelos problemas educacionais contemporâneos, mas sim de garantir um
nível de reflexão sobre a educação que possa alcançar níveis de intelecção profunda por parte dos
futuros professores.
Entendemos que o ensino da Filosofia na Pedagogia carece de um processo de reflexão por
parte dos professores, num exame crítico sobre suas contribuições ou não, dada a forma de sua
concepção e de seu ensino. Afinal, um componente curricular possuidor do status de Fundamentos
da Educação e, em geral, de posição inicial no currículo de um curso, não pode ser ignorado frente
às exigências de sua colaboração as determinadas áreas do conhecimento em que se encontra
inserido.
Esta pesquisa busca dar relevo a importância da Filosofia, naquilo que ela tem a contribuir
para a formação de professores reflexivos, retirando-a, ao menos no contexto educacional, desse
esgotamento de seu sentido, defendido por inteligências notáveis, que a concebe como especulação
em si mesma, sem ser dirigida a nenhuma solução de ordem prática, como bem sinalizou Iglésias
(1986). Nas reflexões sobre os entrelaçamentos históricos entre a Filosofia e a Pedagogia, os
autores de referência nos ajudaram na compreensão das divergentes concepções sobre o que é
Pedagogia e sua relação secular com a Filosofia, por meio de contribuições importantes sobre o que
compete a Pedagogia e o tipo de saber que ela produz. Dentre os estudos acessados, nossa pesquisa
assumiu a defesa da Pedagogia como um saber que, embora esteja fora dos moldes do saber
considerado científico, opera com a elaboração de diretrizes para o fenômeno educativo, tanto em
sentido geral (do homem na relação com a sociedade) quanto no caso específico da escola (na
relação professor/estudante), por meio de uma síntese dos conhecimentos produzidos no âmbito das
ciências da educação. Assim sendo, a síntese por ela produzida, já é o saber pedagógico que não
pertence mais as ciências da educação, porque é constitutivo da Pedagogia.

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

648

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

PERCURSO METODOLÓGICO E FERRAMENTAS DE ANÁLISE
No que diz respeito à metodologia, apresentamos, com base nos autores que servem a sua
fundamentação, as razões da escolha do campo empírico e do método de entrevista como meio de
construção de dados para a objetivo da investigação: compreender as diversidades de formação
filosófica materializadas por professores que ensinam Filosofia na Pedagogia com vista a
construção de um inventário sobre as formas de docência por eles construídas. Essa parte tem sido
destinada à definição minuciosa do percurso investigativo, onde cada detalhe tem se deixado a
conhecer, por meio do processo de seleção das duas instituições públicas de ensino superior, dos
sujeitos participantes da pesquisa (oito professores de Filosofia que lecionam na Pedagogia), dos
fundamentos que justificaram a entrevista como estratégia metodológica, das ferramentas teóricas
(conceitos), que servirão à leitura dos dados, e dos parâmetros reflexivos que foram acionadas para
a construção do roteiro de entrevista e dos eixos de análise.
CONCLUSÕES PRELIMINARES
Assim sendo, seguem, abaixo, as reflexões de caráter conclusivo a que temos chegado com
esse estudo.
Ao afirmar que as faculdades não têm cumprido sua tarefa de formar professores mais
eficazmente, Gatti (2013), segundo nossa interpretação, sinaliza que, se os estudos acerca da
didática existem, estes parecem ocorrer de forma insuficiente, acarretando, assim, o problema de
professores da universidade não saberem ensinar a quem vai dar aula na Educação Básica. Quando
a autora fala do “não saber ensinar”, não está a defender o domínio de uma didática de caráter
instrumental, como se pode pensar numa leitura desatenta, mas de uma didática que é mais que
forma, porque produz saberes e cria práticas. No caso da formação pedagógica do professor de
Filosofia, vale ressaltarmos que o saber relacional, inerente a este campo, não o dispensa do
conhecimento da Didática enquanto campo e das demais disciplinas que tratam exclusivamente do
ensino.
Os estudos que tomam a Didática como objeto de investigação, independentemente de sua
linha de abordagem, sempre acenam para o fato de que, como bem assinala Gatti (2013), nossas
faculdades não sabem formar os professores para atuar na Educação Básica. Se a resposta a situação
parece radical, via Gatti (2013), propomo-nos a reescrevê-la, dizendo que as nossas faculdades
precisam, além do que já fazem, investir maiores esforços na formação dos professores, de modo
que a distância entre o que os estudantes (futuros professores) aprendem e à forma como ensinam
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não sejam tão díspares e vistas como inconciliáveis. Não se trata, portanto, em termos de didática,
da defesa de um conjunto de ferramentas de transmissão, que devem ser asseguradas na formação
inicial de um estudante, mas da criação de um espaço de reflexão, no contexto da formação, que
possibilite um exame crítico dos métodos de ensino, por meio da reflexão política desses mesmos
métodos, de modo que o estudante, diante dos conhecimentos disponíveis da Didática, enquanto
campo científico, e em sua variedade metodológica, possa criar dispositivos próprios na artesania de
suas aulas.
Os professores que ensinam em faculdade, na maioria dos casos, não têm noção de que estão
a formar profissionais da Educação e que estes irão dar aula para crianças e adolescentes. Em razão
dessa lacuna, terminam voltando a formação desses estudantes para um viés em que se prioriza
mais a dimensão intelectual, onde se ensina mais a pesquisar que a dar aula. Isso, portanto, não é
um entrave, mas é só uma parte do processo de formação que, por si só, não responde pelas
demandas que a profissão docente encerra em sua totalidade. A formação de professores deve
priorizar também de igual maneira a prática social nas escolas e isso, segundo Gatti (2013) só pode
ser alcançado se houver uma vivência em sala de aula do professor universitário. Aquele professor
de universidade que forma o professor trabalha em pesquisa, mas não pode perder o vínculo com o
que ocorre na Educação Básica.
As reflexões, em torno do professor formador como aquele que atua nos cursos de
licenciatura, ou seja, dos cursos que formam professores que irão atuar na Educação Básica,
mostram a impossibilidade de uma construção universal desse conceito. As narrativas deixaram
depreender o entendimento de que os professores se constroem como formadores a partir de
diferentes atravessamentos (familiar, social, cultural, econômico, psicológico, etc) o que nos levou a
optar por uma perspectiva híbrida de concepções de docência, tecida sobre horizontes
fundamentalmente plurais. Essa constatação do caráter plural dos elementos que constituem as
formas de docência não implica numa aceitação passiva de como ela se materializa no contexto
educacional formal, mas ajudam a compreender os porquês de sua razão, garantindo que a crítica,
tendo em vistas possíveis melhoramentos, seja devidamente situada.
No que diz respeito a formação filosófica, até o presente momento da análise, chegamos ao
entendimento de que, tendo em vista as diversas concepções de Filosofia, a formação termina sendo
marcada por uma perspectiva teórica eclética, ainda que com maior ou menor aceno em um
determinado aspecto, confirmando aquilo que Cerletti (2009) diz que, no ensino de Filosofia
filosófico, o como se ensina está vinculado ao que se ensina. Ou seja, conteúdo e forma se
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autodeterminam, rompendo, assim, com aquela visão equivocada da Didática como técnica. Estudos
das formas de ensino é também conteúdo a ser estudado.
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Resumo
Trata-se de pesquisa em andamento que se volta para a análise da formação filosófica presentificada por
professores de Filosofia da Educação que lecionam no curso de Pedagogia, com vistas à compreensão de
como esses professores se constroem como formadores de professores. Intenta-se investigar que
concepções de formação filosófica professores formadores em Filosofia expressam na formação de
professores do curso de Pedagogia. Para resposta à questão, foram elaborados os seguintes objetivos:
analisar a dimensão pedagógica da formação filosófica do professor; analisar concepções de ensino de
Filosofia disseminadas por professores formadores em Filosofia no curso de Pedagogia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), selecionadas em face da
parceria estabelecida para a realização do Dinter, programa de Doutorado que abarca a pesquisa, e examinar
a importância da Filosofia na formação do pedagogo a partir das concepções defendidas pelos professores
formadores participantes. Metodologicamente, a pesquisa se dirige pela análise qualitativa das narrativas de
08 (oito) professores, obtidas pela via da entrevista, através das quais pretende-se depreender as concepções
filosóficas predominantes e a dimensão pedagógica presente no ensino. O quadro teórico-metodológico foi
tecido com base nas ideias de: Cerletti (1999, 2008, 2009), Kohan (2002, 2004, 2009, 2011, 2015), Gallo
(2012), Cruz (2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019), Houssaye (2004) e Saviani (1997, 2007, 2010, 2012,
2013). As conclusões preliminares apontaram para ferramentas de formação que possam contribuir para o
aperfeiçoamento da prática de ensino do professor de Filosofia da Educação na Pedagogia no que diz
respeito à qualidade do ensino-aprendizagem da formação filosófica.
Palavras-chave: Filosofia; Filosofar; Filosofia da Educação; Pedagogia; Professor Formador.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta uma pesquisa que reflete sobre a construção da identidade docente de
professoras de Língua Portuguesa. O presente estudo integra o trabalho de conclusão do curso de
Letras, o qual tem estruturado o seguinte problema de pesquisa: Qual a repercussão da trajetória
profissional na construção da identidade da professora de Língua Portuguesa?
Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a representação da trajetória
profissional na construção da identidade de um grupo de professoras de Língua Portuguesa de uma
rede municipal do Vale do Rio Caí.
O tema da identidade profissional docente veio a ser consolidado como campo de
investigação educacional, uma vez que está diretamente relacionado à atuação do professor em sala
de aula e, consequentemente, à educação como um todo. Nessa perspectiva, desenvolveram-se
pesquisas, como as de Nóvoa (1992; 1995; 2001), Garcia (1995), Cunha (1997), Charlot (2002;
2005; 2013), que tem se ocupado a pesquisar a trajetória de docentes e defendem que o próprio
docente é quem pode oferecer contribuições importantes a respeito de sua profissão.
Nessa perspectiva, através desta pesquisa, há a possibilidade de apresentar um itinerário de
experiências e competências profissionais vivenciadas e construídas por docentes da área da Língua
Portuguesa. Revisitar essas trajetórias tornará possível entender como se constituem como docentes
e a maneira como ensinam.
DIÁLOGOS TEÓRICOS
Na elaboração teórica que balizam a pesquisa, buscou-se utilizar autores de duas áreas que
aqui se coadunam: Educação e Letras. Assim, segue-se articulando os conceitos sobre identidade,
saberes docentes e a formação docente.
A identidade pode ser considerada como uma questão ampla e complexa que permeia
basicamente as situações vivenciadas pelo indivíduo no cotidiano. Oriunda do latim identĭtas, o
vocábulo identidade é visto como um conjunto das características e traços próprios de um indivíduo
ou de uma comunidade (CIAMPA, 1999).
Segundo Pimenta (1997, p. 19), “a identidade não é um dado imutável. Nem externo, que
possa ser adquirido, mas, é um processo de construção do sujeito historicamente situado”. Nesse
sentido, para a compreensão da identidade docente, é necessário ter em vista que, historicamente, a
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docência como profissão torna-se possível em períodos históricos e em contextos específicos, como
resultado das exigências estabelecidas pela sociedade, que no seu decorrer adquirem legitimidade.
Assim, para a profissão docente, repercutem exigências de reconfigurações constantes para
atender às demandas da sociedade contemporânea. Tal contexto exige dos docentes uma
permanente busca de saberes para o enfrentamento das questões do seu cotidiano, o que reflete
também na constituição de sua identidade. Conforme Pimenta (2005), em relação à educação
escolar no período contemporâneo, a expansão do ensino nem sempre reflete a qualidade necessária
para atender às exigências e às necessidades das demandas sociais. Isso propõe uma busca pela
ressignificação da identidade profissional do docente.
Por outro lado, a identidade, como processo de metamorfose (CIAMPA, 1999), se dá na
transformação do sujeito, que está em constante movimento social. Assim, as mudanças, conflitos e
incertezas são características predominantes que constituem uma identidade. A partir do momento
em que o sujeito passa a ser reconhecido pelo outro, há existência do sentido que fundamenta o
sujeito como pessoa, pois somos seres sociais (PIMENTA,2005).
Hall (2004) corrobora a ideia de que é necessário definir cada vez mais a concepção de
identidade e da mesma forma entender e analisar de que maneira ela se constitui de acordo com as
modificações dos fatores sociais e culturais que cercam o ser humano e que, por muitas vezes,
abalam a vida de toda a comunidade, a vida pessoal e a profissional. Para o autor, é necessária a
atenção a essas mudanças, a fim de perceber de que maneira elas influenciam no processo de
constituição de nossas identidades e colocam em prova muitas de nossas convicções, levando-nos a
rever pontos de vista que balizam nossas condutas.
Dessa maneira, a identidade vai sendo construída de modo complexo, em meio às relações
estabelecidas, que variam conforme as situações nas quais nos colocamos. Então, segundo Moreira
e Candau (2008), expressa "aquilo que somos". Contudo, aprendemos o que somos em meio às
relações que estabelecemos, tanto com os nossos "semelhantes", quanto com os que diferem de nós.
Aprendemos também o que somos em meio aos significados atribuídos, pelos outros. Aliado a isso,
segundo Stoer & Magalhães (2005), a identidade é um processo de criação de sentido pelos grupos
e pelos indivíduos. Nessa perspectiva, Silva (2011) salienta:
Nossa identidade, assim, não é uma essência, não é um dado, não é fixa, não é estável,
nem centrada, nem unificada, nem homogênea, nem definitiva. É instável,
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. É uma construção, um efeito, um
processo de produção, uma relação, um ato performativo (SILVA, 2011, p. 42).
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Pimenta (2005) também colabora para a compreensão sobre a concepção da identidade
docente, esclarecendo que a mesma é constante e engloba a formação acadêmica inicial e
continuada, as experiências vividas no cotidiano da sala de aula, as relações sociais e os valores que
a sociedade dá a esses profissionais, à sua trajetória pessoal, aos seus anseios e às suas conquistas.
A identidade docente pode ser vista também como uma autoimagem, sendo a forma como o
professor se enxerga e como gostaria de ser visto ao longo de sua carreira profissional. Essa
construção se dá a partir de toda sua bagagem profissional e pessoal.
Nesse processo, são, pois, os saberes (conhecimentos teóricos e práticos e as habilidades) os
valores éticos (atitudes e valores próprios da docência) e a cultura escolar que definem o trabalho
do professor e a profissão docente no que ela tem de mais específico. De igual forma, Tardif (2000,
p. 210) corrobora que “Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica
também, sempre com o passar do tempo, o seu ‘saber trabalhar’”.
Em linhas gerais, o que o sujeito conhece e viveu passa então a fazer parte de quem ele é.
Seus saberes constituem sua própria identidade. “Ou seja, conhecer significa estar consciente do
poder do conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade”
(PIMENTA, 2005, p. 22).
Nessa perspectiva, no intento de buscar compreender como o professor de língua portuguesa
constitui sua identidade mediante o engendramento das experiências vivenciadas ao longo de sua
trajetória, entende-se a relevância de articular as concepções que ele tem de si mesmo e de sua
profissão ao percorrer esse caminho e de que forma isso influencia em seu fazer docente.
Coracini (2000, p. 150), ao pesquisar a identidade do professor de língua portuguesa, além
de compreendê-la como um “processo em andamento”, também salienta que a mesma precisa ser
entendida como uma “falta” que se busca preencher “pelas formas através das quais nós
imaginamos ser vistos por outros” (CORACINI, 2000, p. 150). Para a autora, a imagem idealizada
do professor vem sofrendo mudanças ao longo da história, tanto do lugar que ele ocupa nas relações
profissionais como na sua relação com os alunos. Nesse contexto, de múltiplas funções surgem
definições de imagens idealizadas do professor e, muitas vezes, ao estarem dispostos a orientarem
os alunos diante da realidade em que se encontram, lhes são atribuídas diversas funções como de
pai, mãe, amigo, psicólogo e ainda professor, o que muitas vezes faz com que ele deixe de lado sua
própria identidade para assumir outra. Podendo assim, até mesmo ser definido como um
“modificador de destinos” (CORACINI, 2000).
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Essa concepção e as exigências contemporâneas, influenciam para a valorização e ao mesmo
tempo a desvalorização da profissão docente, uma vez que lhe são impostos métodos, avaliações e
conhecimentos aos quais o professor deve se adaptar, fazendo com que algumas vezes ele deixe de
ser autor do seu fazer docente. Dessa maneira, segundo Coracini (2000, p. 155), através da
desvalorização tanto da profissão quanto do profissional, ele passa a identificar-se “ao mesmo
tempo e confusamente como o herói e a vítima, o professor se vê como imprescindível e
desnecessário”.
Corroborando com essa perspectiva, Charlot (2013) sinaliza que o professor da sociedade
contemporânea torna-se então “um profissional da contradição”. As tensões existentes no ato de
educar e de ensinar, viram contradições, sofridas pelos docentes. A maneira como geram essas
tensões e as formas que tomam as contradições dependem da prática docente e, consequentemente,
também da organização da escola, do funcionamento da instituição escolar, do que a sociedade
espera do professor.
Portanto, as contradições vivenciadas pelos professores são ligadas à própria atividade
docente e, ao mesmo tempo, ao contexto histórico, econômico, social e cultural. Dessa forma,
entende-se a figura docente para além da sua profissão, mas sim como um ser humano que está
constituindo sua identidade constantemente e mutuamente em suas relações tanto dentro como fora
do âmbito escolar.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tendo como objetivo analisar a repercussão da trajetória profissional na construção da
identidade do professor de Língua Portuguesa, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma
abordagem qualitativa, com teor explicativo. A pesquisa explicativa possibilita uma aproximação e
um entendimento da realidade a investigar, como um processo permanentemente inacabado. Nesse
sentido, as reflexões construídas se engendraram a partir da voz das docentes, que através do relato
de suas experiências vivenciadas deram sentido e significado a esta pesquisa.
Para conhecer a trajetória e o processo de formação da identidade docente dos profissionais
de Língua Portuguesa, buscou-se realizar o levantamento de dados junto às professoras de uma rede
municipal de ensino que integra o Vale do Rio Caí. Realizou-se a entrevista semiestruturada com 3
(três) professoras. O critério para a seleção utilizado foi o tempo de trajetória profissional:
necessidade de ter completado dez anos de docência.
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Após realizadas as entrevistas, mediante assinatura do Termo de Consentimento de Livre
Esclarecimento, as mesmas foram transcritas e em seguida, organizadas em um quadro para
favorecer o desvelar das categorias de análise. Para a análise dos dados, foram utilizados os
princípios de Análise de conteúdo.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Mediante a análise realizada, evidencia-se, a preocupação das professoras sobre a
responsabilidade de construir um conhecimento de base para o discente, para que o mesmo construa
criticidade, entenda a relevância dessa disciplina para a compreensão das demais e enriqueça sua
visão de mundo. Nessa perspectiva, uma das entrevistadas argumenta que “[...] a Língua Portuguesa
é a base para as demais matérias. Sem interpretação não há Matemática, sem leitura não há História
nem Geografia [...]” (ENTREVISTADA ESTELA). Por essa senda, é possível perceber que as
professoras possuem preocupações acerca das responsabilidades demandadas ao processo de ensino
dos conteúdos previstos à disciplina, uma vez que esta possui relevância emergente nas avaliações,
inclusive nas de larga escala.
Nessa direção, o ensino da língua materna emerge também como possibilidade de
construção da identidade, visto que “o processo de aprender constitui uma construção de si mesmo,
uma construção do sujeito e de sua própria identidade (CHARLOT, 2005). À vista disso, enquanto
as professoras pensam a respeito da relação sobre o conhecimento do aluno, elas também estão
refletindo sobre a sua própria ação docente, em um processo no qual a relação com o saber “é a
relação com o mundo, com o outro e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade
de aprender” (CHARLOT, 2005, p. 80).
Assim, ao pensarem sobre a sua trajetória docente e a sua identidade enquanto professoras
de Língua Portuguesa, compreendem que são muitos os desafios e dilemas para conduzir o aluno ao
saber, sendo esses plurais e heterogêneos, porque envolvem conhecimentos que vivem em
transformação.
CONCLUSÕES
Por fim, retomando o objetivo desta pesquisa de analisar qual é a repercussão da trajetória
profissional na construção da identidade do professor de Língua Portuguesa de uma rede municipal
que integra o Vale do Rio Caí/RS, foi possível compreender que a trajetória profissional contribui e
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repercute no jeito de ser professora de Língua Portuguesa, assim como, no “saber fazer” da
docência, gerando mudanças significativas na identidade. Para além disso, as experiências da
prática docente no cotidiano escolar lhes possibilitaram articular a teoria à pratica, assim como os
saberes que as professoras foram desenvolvendo e adquirindo ao longo da trajetória fazem parte da
construção de sua identidade, visto que são esses saberes que dão base ao fazer docente.
A partir dos dados desvelados, entende-se que a construção da identidade dessas
profissionais é processual, subjetiva e correspondente às trajetórias individuais e sociais, com a
possibilidade de construção / desconstrução / reconstrução de suas práticas. E, assim, ao longo da
trajetória, engendra-se o sentido ao trabalho e à sua identidade docente.
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Resumo
No contexto atual, repercutem exigências de reconfigurações constantes à profissão docente para
atender às demandas da sociedade contemporânea. Nesse sentido, a presente pesquisa se propôs a
analisar as repercussões da trajetória profissional na construção da identidade das professoras de Língua
Portuguesa de um município no Vale do Rio Caí/ RS. As reflexões construídas se engendraram a partir
da voz das docentes, que através do relato de suas experiências vivenciadas deram sentido e significado
a esta pesquisa. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, ao passo que o instrumento
para o levantamento de dados, foi a entrevista semiestruturada com três professoras que atuam a mais
de 10 anos na área. Dessa forma, os dados coletados foram analisados a partir de princípios da Análise
de Conteúdo, com base no referencial teórico que iluminou as reflexões sobre a identidade, a formação
de professores e os saberes docentes, fundamentalmente embasados em autores como: Nóvoa
(1992,1995, 2001), Marcelo Garcia (1995), Rios (2011), Cunha (1997), Tardif (1991, 2000, 2002)
Pimenta (1997, 2005) Moreira e Candau (2008), sem detrimento de outras contribuições. Nas análises
realizadas até então, o estudo em questão apontou que a identidade dessas professoras pode ser
entendida como um processo em constante construção e ressignificação ao ser engendrado ao longo de
sua trajetória docente. Além disso, a pesquisa possibilitou identificar alguns desafios apresentados à
escola contemporânea, pois as professoras de Língua Portuguesa possuem preocupações acerca das
responsabilidades demandadas ao processo de ensino dos conteúdos previstos à disciplina, uma vez que
esta possui relevância emergente nas avaliações, inclusive nas de larga escala.
Palavras-chave: Trajetória profissional; Identidade; Língua Portuguesa.
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O INÍCIO É ATÉ MEIO ASSUSTADOR”: INQUIETAÇÕES
DE PROFESSORES EM SITUAÇÃO DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL
Ingrid Cristina Barbosa Fernandes – UFRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A presente proposta apresenta um recorte de um estudo sobre as inquietações de professores
iniciantes em relação ao processo de alfabetização, analisando as complexidades que englobam este
período inicial do sujeito na docência. Nosso interesse reside em (re)conhecer as inquietações e
analisar como estas afetam a docência durante o período de inserção profissional do professor,
tendo por fio condutor as narrativas de docentes que iniciam a sua trajetória profissional em turmas
de alfabetização.
Com base nas contribuições de Marcelo Garcia (1999) e Cochran Smith (2003) temos
compreendido que a inserção profissional é um período sobre o qual orbitam múltiplas
complexidades como o choque de realidade e as aprendizagens intensas e fundamentais para a
continuidade ou não na atuação profissional como docente. Tendo em vista que a inserção
profissional pode ser explorada de distintas formas, no presente trabalho buscamos realizar um
recorte enfocando na inserção de professores em turmas de alfabetização, isto é, entre o primeiro e
o terceiro ano do primeiro segmento do ensino fundamental. Compreendemos este momento de
inserção como catalisador de inquietações plurais, sobretudo, se acrescidas das inquietações acerca
do processo de alfabetização. Nesse sentido, mapeamos as inquietações de professores acerca do
processo de alfabetização, bem como inquietações de professores acerca de seu processo de
inserção profissional, no presente pôster abordaremos as inquietações de professores sobre a
inserção profissional.
O percurso para conhecer tais inquietações foi o das narrativas, compreendendo-as, baseados
em Galvão (2005) como processo de investigação em educação e de reflexão pedagógica.
Buscamos, por meio de entrevistas, obter narrativas de professores em situação de inserção em
turmas de alfabetização, egressos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no sentido de analisar como as inquietações
presentes nessa fase afetam a docência de jovens professores que iniciam a sua trajetória
profissional em classes que têm como objetivo principal a aprendizagem da leitura e da escrita. Ao
longo do percurso obtivemos seis narrativas sobre as quais nos debruçaremos neste trabalho.
Compreendemos as narrativas como um processo que não busca uma verdade, mas os sentidos que
os sujeitos atribuem e elaboram para suas vivências.
Ao todo participaram da pesquisa seis professoras egressas do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da UFRJ. Definimos que nomearemos as mesmas com as primeiras letras

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

661

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

do alfabeto, no sentido de manter o anonimato, preconizado no registro de consentimento livre e
esclarecido. Desse modo, as chamaremos de Professora A, Professora B, Professora C, Professora
D, Professora E e Professora F, cuja ordem das letras foi estabelecida pela sequência em que as
entrevistas foram realizadas.
Das professoras entrevistadas três (professoras B, C e D), atuam na Rede Municipal de
Educação do Rio de Janeiro (SME-Rio) na condição de servidoras da Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro; duas (professoras A e F) atum no Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp UFRJ)e uma
(professora E) no Colégio Pedro II (CPII).
Suas narrativas deixaram perceber importantes reflexões acerca do processo de
desenvolvimento profissional docente, destacaremos as seguintes para a composição do presente
pôster: inquietações referentes às turmas nas quais atuavam e a complexidade do processo de se
tornar professor. Para além destas questões, as docentes evidenciaram a troca entre os pares como
um mecanismo potente para enfrentar as inquietações que emergem em seu cotidiano.
EU FUI PRA CASA PENSANDO “O QUE EU VOU FAZER?”
O professor iniciante ao se deparar com a turma com a qual trabalhará se vê diante de um
momento catalisador de inquietações, uma vez que o mesmo está vivenciando a novidade da
transição de estudante para professor, e está depara-se com a responsabilidade no processo de
aprendizagem dos educandos, da relação com a instituição na qual trabalha, além das
particularidades de cada turma.
As professoras evidenciaram em suas narrativas inquietações sob três aspectos distintos no
manejo da turma: o comportamento dos alunos, elevado número de alunos por turma e a
heterogeneidade.
Eu cheguei com aquela realidade, aquele monte de criança...É complicado. Crianças
com diferentes níveis dentro da mesma sala. E é difícil porque eles são pequenos,
então assim, você tem que preparar atividade pra um, prepara uma atividade pra outro,
aquele dali avança até onde o outro não avança. E isso dificulta bastante também.
(Professora B – 18/04/2019)

A dimensão científico pedagógica das dificuldades sentidas pelas docentes, tal como
apontam Alarcão e Roldão (2014) se articulam com a gestão do ensino, diferenciação dos ritmos de
aprendizagem, relacionamento com os alunos e problemas com indisciplina, questões narradas pelas
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docentes, trazendo os ritmos variados de aprendizagem como elemento mais destacado nas
narrativas das professoras entrevistadas.
Articulada com tal complexidade emerge uma possibilidade potente de aprendizagem, na
qual o professor começa a ter um sentimento de responsabilidade com a “sua turma”, o docente tem
sua própria turma e aprende por distintas fontes: alunos, demais professores e afins. Nesse processo
um misto de sentimentos e reflexões é realizado pelos docentes.
Então, o começo foi muito difícil, eu digo que ...é...eu errei muito com essa turma,
porque eu não soube ensinar, de fato. Eu tive que gerir tantos conflitos....eu separava
briga o dia inteiro! Eles, né, como ocorrem casos até hoje, agrediam a gente. Eu já
apanhei de aluno, de separar briga e ser mordida, então, assim... é...foi muito difícil o
primeiro ano! (Professora C – 21/06/2019.).

Assim, a inserção profissional docente, como período de aprendizagens intensas, demanda
olhares atentos e conjugação de esforços, de modo a amparar os professores iniciantes para que as
dificuldades não se tornem motivo de abandono da profissão, antes sejam fontes privilegiadas de
construção de conhecimento e desenvolvimento profissional.
EU FIZ A ESCOLHA E A DOCÊNCIA DO POSSÍVEL, SABE?! NÃO É A DOCÊNCIA QUE EU
DEFENDO, MAS É A DOCÊNCIA POSSÍVEL!
O desenvolvimento profissional se constitui como uma construção do eu profissional que se
dá ao longo das carreiras em um processo de procura da identidade profissional. É influenciado pela
escola, pelos contextos políticos, valores, crenças, experiências vividas, aspectos sociais, subjetivos,
políticos e institucionais. (MARCELO, 2009). Frente a este contexto, o início da carreira possui um
lugar importante, deixando marcas indeléveis nos sujeitos.
Huberman (1995) apresenta fases que balizam o percurso do ciclo de vida profissional
docente. Acerca do início da carreira o autor menciona que se caracteriza por um período de
exploração inicial, com sentimentos de sobrevivência e descoberta que impacta a continuidade do
desenvolvimento profissional do professor e não é linear, fixo e rígido, mas contínuo e apresenta
oscilações. Não há uma sequência ou sucessão precisa, o que há são indicativos de percursos que
nos permitem refletir sobre a docência, e no caso específico do recorte desta pesquisa, sobre o início
na profissão.
É importante a compreensão de que aprender a ensinar não é eventual, mas processual.
(COCHRAN- SMITH, 2012) Tal aprendizagem não se dá em um único período de tempo, mas ao
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longo da vida, essa compreensão é fundamental para minimizar as inquietações do professor em
relação ao seu desenvolvimento, uma vez que
(...)eu entendo que eu ainda vou me transformar ao longo do tempo, como professora,
e transformar em vários sentidos, não quer dizer que eu vá sempre melhorar, mas eu
acho que eu vou me transformar porque a docência te coloca muitos desafios mas eu
hoje, eu tenho muita confiança, assim, no tipo de professora que eu quero ser...(
Professora F – 27/08/2019.)

A construção do ideal do tipo de professor que o sujeito quer ser é perpassada por diversas
influências, tais como o contexto escolar, a formação inicial, aspectos subjetivos, dentre outros. No
período de inserção profissional, em que ocorre um contraste entre o desconhecido e o esperado, os
professores precisam balancear suas idealizações e sua realidade (ALARCÃO e ROLDÃO, 2014),
no entanto, esse processo é complexo e não está isento de inquietações. Apesar da professora F
reconhecer que saber que aprenderá ao longo da vida lhes fornece um certo “conforto” e confiança,
temos nas narrativas, exemplos de professoras que ao se confrontarem com a realidade precisaram
reconstruir o ideal de professora que haviam elaborado de modo mais doloroso, essa reconstrução é
constituinte do desenvolvimento, uma vez que os sujeitos estão em transformação, a docência lida
com o outro, seu querer e não querer, e aprendizagem ocorre processualmente, todavia, as
narrativas apontam como há a necessidade de acompanhamento uma vez que o professor iniciante
as vivencia de modo intenso.
E aí eu fui tentando moldar uma professora, que hoje eu não me reconheço(...).E
aí...eu fui assim...”como é que eu vou fazer, né?!”..a questão do falar, de ter que se
impor, porque assim...eu comecei a ficar no desespero. Eu fui tentando essa via do
diálogo e da afetividade e foi dando tudo errado, porque eles não entendem, porque
eles não têm ambiência disso. E aí eu comecei a gritar muito! Então eu só gritava, só
gritava, só gritava, só gritava... porque era um desespero e eu não sabia o que fazer.
Então eu falei: “isso também não vai dar certo!”. A verdade é que fui endurecendo!
Então eu brinco que não sou mais professora Helena, sou diretora Olívia...bem
bruxa!Como te disse eu to fazendo a docência...eu fiz a escolha do possível, sabe?
Não é a docência que eu defendo, mas é a docência possível! Para que eu sobreviva
enquanto professora e para que eu tenha condições de dar aula...a verdade é essa!
É...se eu pudesse, eu seria diferente! Mas eu não posso! (Professora C – 21/06/2019)

As vivencias da inserção são plurais e as narrativas deixam mostrar diferentes formas de
percebê-las, no entanto, todas as narrativas marcam esse período como de aprendizagens intensas
que ecoam no desenvolvimento do professor, essas aprendizagens ocorrem – por vezes – por
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tentativa e erro, além de geração de expectativas e sentimentos contraditórios que interferem na
permanência ou abandono da profissão. As narrativas acima apontam que as professoras mediante a
percepção da situação na qual estavam utilizaram ferramentas como o grito e a punição para
enfrentar as dificuldades, todavia, ao longo desse processo de aprendizagem perceberam que essas
não eram vias nas quais acreditavam e não “davam certo”. Desse modo, foram se transformando,
essa transformação põe em confronto o ideal e a realidade e tal como aponta a professora C, há uma
escolha do possível. Esse possível não é a versão final do professor, pois a aprendizagem se dá ao
longo da vida, logo essa versão final não existe.
Esse processo pode se configurar como uma reorientação interna (ALARCÃO e ROLDÃO,
2014) entre o idealizado e a realidade, propiciando um contexto de inquietação ao professor, que
pode ser auxiliado pelas trocas, tal como as narrativas docentes deixam mostrar.
NA TROCA A GENTE APRENDE! CONSIDERAÇÕES FINAIS
A troca de saberes entre os professores é um importante meio de enfrentar as dificuldades no
processo de socialização que se dá por meio de sugestões, conversas, confrontos, trocas de
dificuldades e formas de lidar com as mesmas (ALARCÃO e ROLDÃO, 2014).
Frente à importância trazida nas narrativas docentes acerca do processo de inserção
profissional é possível refletir sobre a necessidade de viabilizar cada vez mais condições para que
essa troca ocorra. Cochran-Smith (2012) aponta que a docência é uma profissão marcada pelo
isolamento, no qual o professor fecha suas portas e trabalha com turma, e propõe a desprivatização
dessa prática, ou seja, o interromper desse ensino como privado.
Para além da troca, apresentada como forma de enfrentamento das inquietações e elemento
que as auxilia na permanência da docência, as professoras apontaram todo o percurso formativo
como importante nessa permanência. Cochran-Smith (2012) encontrou quatro fatores que fazem a
diferença para a permanência no professor na docência: a desprivatização a prática, as altas
expectativas dos estudantes por si enquanto professor, a reflexão como postura e as comunidades de
aprendizagens juntas. Nas narrativas das professoras entrevistadas, que a permanência na docência
está articulada aos pares e as trocas que desenvolvem com os mesmos, para além dessa questão está
a possibilidade de observar o processo de construção do conhecimento e as defesas construídas ao
longo da formação inicial e no desenvolvimento profissional, que fizeram as docentes construírem
uma perspectiva de professora que gostariam de ser, apesar de no confronto com o cotidiano essas
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perspectivas sofrerem alterações, elas são importantes para permanência das professoras
entrevistadas.
Foi uma coisa que fiquei pensando “como é que eu sobrevivi àquele ano (o primeiro
ano da inserção)?”, né, eu fiquei tentanto...eu acho que a questão de tentar, de não
desistir de tentar, fazer aquilo que você, que você acredita que você defende enquanto
educação foi um pouco o que me sustentou no início de carreira. (Professora C –
21/06/2019)
Eu acho que ao longo do meu curso da Pedagogia, da graduação e das experiências
que eu tive, todas elas...da escola, dos professores supervisores que eu tive no PIBID,
dos professores que eu pude acompanhar nos estágios isso me ensinou e me formou
pra que eu tivesse já é...elaborada a concepção de ensino que eu tenho hoje...Então
eu...isso pra mim, eu acho que é minha....que palavra eu posso usar? Acho que é o que
eu tenho de mais confiante, de mais seguro! Eu sei hoje a professora que eu quero ser!
Não é que eu sou cem por cento do tempo, porque eu não consigo! Mas eu diria que
sou boa parte! Isso me sustenta (Professora F – 27/08/2019)

Além dos aspectos analisados, seus discursos deixaram mostrar o lugar das suas
inquietações em seus percursos.
Eu tenho minhas limitações e eu sei que eu preciso e vou melhorar! Então é isso...eu
entendo que eu enfrento inquietações, mas que são inquietações que não me
paralisam! (Professora F – 27/08/2019).

Suas inquietações não as paralisaram. Frente ao que lhes inquieta, como as complexidades
das turmas, a violência, o peso da instituição e o processo de se tornar professor, as professoras não
pararam. Permanecem aventando possibilidades e criando estratégias pela via da troca com os
pares, da pesquisa, da construção de um ideal de professor e da tentativa de aproximar-se dele a
medida que o confronta com a realidade escolar, nesse sentido suas inquietações funcionaram como
motriz para impulsionarem sua permanência na docência. É preciso permanecer refletindo sobre
esse período fundamental do desenvolvimento profissional de modo que os professores não
precisem lidar com ele de modo isolado, optando pelo abandono da profissão frente aos desafios
por ela impostos e as inquietações geradas.
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Resumo
A presente pesquisa situa-se na área de Formação Docente, com especial interesse na inserção de
professores em classes de alfabetização, tomando por base suas inquietações. Organiza-se em torno de
egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estão iniciando a
carreira docente em escolas públicas e com turmas de alfabetização. Teve por objetivo geral
compreender como inquietações de professores alfabetizadores em relação ao seu processo de
formação afetam a sua docência durante seu período de inserção profissional e como objetivos
específicos conhecer concepções de alfabetização de professores alfabetizadores em situação de
inserção profissional; identificar inquietações de professores alfabetizadores acerca de seu processo de
formação inicial e identificar inquietações de professores alfabetizadores referentes a seu processo de
inserção profissional. No que tange especificamente ao presente pôster, abordaremos o eixo referente
às inquietações acerca do processo de inserção profissional. Nesse sentido, as complexidades em
relação às turmas e o processo de se tornar professor emergiram como principais fontes de inquietação,
as quais tiveram como forma de enfrentamento a troca entre os pares. Para a construção dos dados foi
considerado o seguinte percurso metodológico: a realização de questionários encaminhados pela
coordenação do curso de Pedagogia da UFRJ a todos os alunos, de modo a mapear os estudantes
formados entre 2016 e 2018 que estivessem em situação de inserção profissional, em escolas públicas e
com turmas de alfabetização. A partir das respostas dos questionários foram identificados seis possíveis
sujeitos da pesquisa, dos quais seis aceitaram participar das entrevistas narrativas. O desenvolvimento
das entrevistas se dá em uma perspectiva narrativa, considerando a narrativa como método de
investigação, como processo de reflexão pedagógica e como processo de formação, baseados em
GALVÃO (2005). Teoricamente, no que tange à inserção e formação docente nos apoiamos em
Cochran-Smith (2012) e Marcelo Garcia (1999) na tentativa de realizar uma tecitura dialógica entre tais
eixos por meio das perspectivas e inquietações dos sujeitos da pesquisa.
Palavras-chave: formação docente, inserção profissional, narrativas.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel busca articular resultados de uma pesquisa sobre a indução profissional e a formação em
serviço, no contexto da rede pública de ensino do Rio de Janeiro e os relatos de duas experiências
consolidadas em diferentes níveis dessa sistema: o trabalho de acolhimento desenvolvido no âmbito da
Escola de Formação Paulo Freire, instância da Secretaria Municipal de Educação – RJ responsável pela
seleção e formação dos professores e o trabalho realizado nos centros de estudos de duas unidades
escolares, compreendido aqui como uma estratégia de formação de professores em serviço. O objetivo
é discutir sobre os apoios dados aos docentes que ingressam na carreira do magistério municipal e a
formação dos professores em serviço a partir de três perspectivas diferentes: a perspectiva da academia,
a do sistema de ensino e a da escola, locus privilegiado do trabalho docente. O primeiro trabalho traz
dados de um estudo que teve por objetivo analisar ações voltadas para a indução profissional e a
formação em serviço propostas no interior de algumas escolas municipais do Rio de Janeiro. O
segundo é um relato da experiência de acolhimento aos novos professores, desenvolvida pela equipe de
formação inicial da Escola de Formação Paulo Freire. Tal experiência é parte de uma política voltada
para professores que se encontram em situação de inserção profissional. O terceiro trabalho é também
um relato de experiência sobre os centros de estudos desenvolvidos no interior de duas escolas
municipais. As discussões trazidas por essas três perspectivas suscitam a reflexão e o debate acerca das
potencialidades e especificidades nas formas de conceber e de desenvolver programas de formação e
suas implicações para os processos de desenvolvimento profissional e, consequentemente, para o
campo da formação de professores, para a didática e as práticas de ensino.
Palavras-chave: Palavra-chave Formação docente; Inserção profissional; Indução profissional;
Formação em serviço; centros de estudos.
CENTROS DE ESTUDOS: A FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE PROFESSORES NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO RJ
Maria das Graças C. de Arruda Nascimento – UFRJ
Yrlla Ribeiro de O. Carneiro da Silva – INES

INTRODUÇÃO
Este texto tem por objetivo discutir alguns dos resultados de uma pesquisa que buscou
analisar ações voltadas para a indução profissional e a formação em serviço propostas no interior de
algumas escolas pertencentes à rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.
Partindo do reconhecimento da importância de ações institucionalizadas de apoio e
acompanhamento aos professores em início da carreira (GATTI, BARRETO e ANDRÉ, 2011) e da
constatação da carência de programas sistêmicos de integração de professores principiantes
(IMBERNÓN, 2006) a pesquisa privilegiou a investigação de experiências desenvolvidas no âmbito
da escola, compreendida aqui como locus privilegiado do trabalho docente.
Assim, a investigação, desenvolvida em 2018 / 2019, buscou identificar ações desenvolvidas
no âmbito das escolas, voltadas para o acompanhamento do professor ingressante na rede e a

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

669

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

formação em serviço; identificar concepções que orientam essas ações; analisar as contribuições das
ações desenvolvidas para a inserção e o desenvolvimento profissional dos professores e analisar as
implicações dessas ações para as escolas e o trabalho que aí se realiza.
Tendo em vista tais objetivos, o estudo de caso coletivo se mostrou como um caminho
metodológico mais adequado. Nessa perspectiva, a opção foi por acompanhar o trabalho de quatro
escolas de regiões distintas da cidade, que possuíssem professores ingressantes na rede de ensino e
que desenvolvessem estratégias próprias de formação em serviço dos docentes. Elas foram
escolhidas a partir da indicação de professores lotados no nível central e/ou intermediário do
sistema de ensino.
Os sujeitos da pesquisa foram, de forma privilegiada, os coordenadores e/ou diretores das
escolas escolhidas para o estudo, bem como os professores ingressantes na rede municipal de ensino
do Rio de Janeiro a partir de 2017 que atuavam nessas escolas. Assim, participaram mais
diretamente da pesquisa, concedendo entrevistas e respondendo a um questionário, 20 professoras,
sendo as diretoras e as coordenadoras das quatro escolas, 2 diretoras adjuntas, 9 professoras e 1
professor regentes. Como apenas 1 entrevistado é do sexo masculino, utilizaremos o gênero
feminino para nos referirmos ao grupo.
A entrada nas escolas se deu no início do ano letivo de 2019 e todo o trabalho de campo foi
realizado no primeiro semestre letivo desse ano. A coleta das informações foi realizada através de
consulta a documentos, como já mencionado, de observações, entrevistas (individuais e coletivas) e
questionário.
As entrevistas foram realizadas inicialmente com a equipe gestora de cada escola, como
meio de se conhecer as estratégias utilizadas no acolhimento dos novos professores e no
acompanhamento do trabalho pedagógico ali desenvolvido. Buscaram ainda compreender as
concepções que orientam essas ações.
Foram realizadas ainda com os professores que ali ingressaram nos anos de 2017 e 2018,
buscando-se conhecer como viveram a inserção profissional, quais os maiores desafios e o que mais
os ajudou na superação das dificuldades.
A observação teve lugar nos momentos coletivos no trabalho da escola, ou seja, reuniões,
centros de estudos e demais momentos voltados intencionalmente para a formação em serviço. O
grupo de pesquisadores acompanhou todos os centros de estudos (8 parciais e 1 integral em cada
escola) realizados no decorrer do primeiro semestre letivo de 2019 nas quatro escolas, além dos
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Conselhos de Classe no mês de julho. Esses centros de estudos estavam previstos no calendário
escolar comum a todas as escolas da rede e disponível na página eletrônica da Secretaria Municipal
de Educação.
Neste artigo privilegiaremos alguns resultados relativos aos centros de estudos realizados
nas escolas, compreendido aqui como um momento privilegiado de trabalho coletivo e formação
dos professores e professoras em exercício profissional.
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos pesquisadores do campo da educação (SHULMAN, 2014; NÓVOA, 2007;
MARCELO, 1999, 2009; ANDRÉ, 2009; GATI, BARRETO e ANDRÉ, 2011) destacam a
importância dos primeiros anos da carreira docente como um momento de grande aprendizagem da
profissão. Destacam ainda a necessidade de um cuidado especial com jovens professores que possa
favorecer um processo coletivo de desenvolvimento profissional.
Consideramos que o cuidado com os professores é especialmente importante no momento de
inserção profissional, quando os docentes precisam fazer “a transição de estudantes para
professores” (MARCELO GARCIA, 2010, p. 28), o que certamente provoca muitas tensões e
dúvidas.
Para alguns autores, como Dubar (1997), Huberman (2000), que têm desenvolvido estudos
sobre a socialização profissional, o início da carreira é um momento de choque com a realidade,
“sobrevivência”, descoberta e grande aprendizado. Segundo Dubar (1997, p. 136), “esse momento
se caracteriza por ser uma espécie de imersão na cultura profissional que aparece brutalmente como
o inverso da cultura profana e coloca a angustiante questão da forma com as duas culturas
interagem no interior do indivíduo”. Tal confronto, denominado na literatura como “choque do
real” ou “choque cultural”, constitui um dos fatores que caracterizam o momento de entrada na
profissão, podendo gerar estratégias individuais ou coletivas para o seu enfrentamento.
Concordamos com André (2014, p. 6) quando afirma que “a aprendizagem da docência não
se encerra na conclusão dos cursos de licenciatura, mas deve prosseguir ao longo da carreira”.
O desenvolvimento profissional docente tem sido compreendido como um processo, de
longo prazo, que integra diferentes tipos de experiências, planejadas e oportunizadas de forma
sistemática, de modo a promover o crescimento profissional e a aprendizagem da docência
(MARCELO, 2009).
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

671

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Se podemos pensar em etapas desse processo de aprender a ensinar, compreendemos que
esse processo se dá desde a formação inicial, passando pelo momento de inserção profissional e
continuando ao longo do exercício da carreira, através da formação continuada.
Essa compreensão de que a aprendizagem da docência se dá ao longo da vida tem gerado,
em alguns países, uma preocupação com um maior apoio aos professores nos primeiros anos de
ensino. Esse apoio e acompanhamento intencional e sistemático dos professores no momento de
suas inserções profissionais, constitui o que muitos estudos vêm denominando como programas de
indução profissional.
Contudo, a literatura com a qual estamos dialogando aponta que “numerosos países carecem
de programas sistêmicos de integração de professores principiantes” (IMBERNÓN, 2006, p. 44).
Tal cenário também é, sem dúvida, o do Brasil (DAVIS, ALMEIDA e NUNES, 2011; GATTI,
BARRETO e ANDRÉ, 2011).
Consideramos que um maior cuidado com os professores iniciantes constitui ainda um
grande desafio a ser enfrentado pelos gestores dos sistemas de ensino e das políticas públicas em
nosso país. Analisando esse desafio, Nóvoa (2007, p. 14) adverte: “se não formos capazes de
construir formas de integração mais harmoniosas, mais coerentes desses professores, nós vamos
justamente acentuar nesses primeiros anos de profissão dinâmicas de sobrevivência individual que
conduzem necessariamente a um fechamento individualista dos professores”.
Nesse sentido, cabe destacar a importância de as instituições escolares criarem
oportunidades para o trabalho colaborativo, que promova a reflexão coletiva, a construção conjunta
dos conhecimentos profissionais e a busca as soluções para os problemas do cotidiano.
A escola é o lugar onde se realiza o trabalho docente. Esse lugar não é apenas um espaço
físico, mas, principalmente, social, podendo favorecer ou dificultar o processo de socialização
profissional. Constitui-se como um importante aspecto a considerar, sobretudo nessa fase inicial da
carreira, visto que pode oferecer condições facilitadoras ou dificultadoras para o trabalho docente.
Como espaço de interações, a escola constitui “um modo de existir ou de operar, envolvido
por valores, costumes, rotinas, que lhe emprestam certa ‘regularidade’” (PARO, 2011, p. 19). Em
pesquisa sobre a escola, Nascimento (1996) ressalta que, apesar da existência das normas e dos
sistemas de ensino, existem dentro de cada escola práticas que são consideradas como mais
legítimas, enquanto outras são rejeitadas, apontando para a existência de uma cultura própria de
cada escola.
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Consideramos que a equipe gestora da escola, que inclui principalmente diretores e
coordenadores, tem um papel central para a constituição dessa cultura institucional, visto que a ela
cabe definir muitos dos elementos que integram as condições do trabalho que ali se realiza,
incluindo-se aí a formação continuada dos professores.
Tomando essas considerações como ponto de partida, destacamos a importância de
conhecermos como esses espaços e suas equipes têm concebido a formação dos professores e como
têm se organizado para favorecer um trabalho mais coletivo.
OS CENTROS DE ESTUDOS (CE) NAS ESCOLAS E OS MODELOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
Nessa seção trazemos alguns resultados da pesquisa que se referem aos centros de estudos,
que tivemos a oportunidade de observar nas quatro escolas que dela participaram. Para preservar a
identidade dos sujeitos de pesquisa, faremos sempre referência às escolas, numeradas de 1 a 4, a
saber: 1, a escola da 7a CRE; 2, a da 4a CRE; 3 a da 3a e 4, a da 10a CRE.
Os Centros de Estudos são uma estratégia da SME que atende, em parte, a exigência legal de
que os professores tenham 1/3 de sua carga horária reservada para atividades extraclasse: estudos,
planejamentos, correção de trabalhos, organização das salas, participação em reuniões e tudo o que
envolve o trabalho pedagógico para além da regência das turmas. O § 4o do artigo 2o da Lei no
11.738/2008 vincula o piso salarial profissional a uma jornada padrão, que não pode ultrapassar 40
horas semanais. Desta, no máximo 2/3 (dois terços) são previstas para atividades de interação com
os estudantes e, no mínimo 1/3 (um terço) para atividades extraclasse.
Na rede de ensino municipal do Rio de Janeiro, os calendários escolares dos últimos anos
mostram que, pelo menos uma parte dessa carga horária, estaria garantida pelos centros de estudos
em todas as escolas. Estão previstos nestes calendários, centros de estudos parciais e integrais ao
longo do ano. Pelo calendário escolar de 2019 (Resolução SME n. 112, de 11 de janeiro de 2019),
estavam previstos 17 centros de estudos parciais, quando as crianças têm 2h e meia de aula no dia,
estando os professores reunidos nas outras 2 horas, e 2 centros de estudos integrais, quando as
crianças não têm aulas, ao longo de todo ano. Estão previstos também quatro conselhos de classe
quando os professores se reúnem com o objetivo específico de avaliarem o trabalho realizado e o
rendimento dos estudantes.
Segundo a SME, os centros de estudos parciais são importantes para que as equipes das
escolas possam refletir sobre o trabalho pedagógico com vistas ao replanejamento.
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Observamos que para realização da maioria dos CEs que se realizaram no primeiro semestre
de 2019, a SME enviou para a escola, material para ser discutido nesse espaço. Esse material era,
frequentemente, constituído por vídeos que deflagrariam o debate sobre um tema definido pela
gestão central e ainda um formulário para registro e direcionamento das discussões realizadas.
Dentre as quatro escolas acompanhadas por nós, percebemos que em três delas esses CEs
limitavam-se às orientações emanadas da SME e ao material enviado. Assim, o grupo de
professores assistia ao vídeo e ao final as questões propostas no formulário eram preenchidas
coletivamente. Em apenas uma das escolas, os CEs privilegiavam as demandas mais urgentes e
locais, sendo o material oriundo da SME disponibilizado para os docentes e as temáticas nele
abordadas discutidas de forma mais contextualizada. A coordenadora dessa escola assim manifestou
sua perspectiva acerca desse momento:
Eu queria que fosse menos amarrado com a SME, entendeu? A escola tem muita
demanda, pra ser organizada, pra ser reestruturada... (coordenadora 1)

O que se observa aqui é um questionamento sobre o “modelo” de formação em pauta. Pelo
que foi dito, há, nas orientações da SME, uma temática a ser discutida com os professores e, para
garantir isso, as coordenadoras recebem do nível central alguns materiais, tais como, textos e
vídeos. Como tivemos oportunidade de observar, alguns desses vídeos são bastante longos e trazem
palestras gravadas e, posteriormente, distribuídas para as escolas.
Essa lógica expressa uma formação que, apesar de estar se dando no contexto da prática
docente – a escola – está concebida e organizada pelo nível central do sistema e distribuída para as
mais de 1500 escolas da rede. Portanto, pode-se identificar essa ação como uma formação na
perspectiva do “modelo escolar”, caracterizado como uma formação organizada por um poder
legítimo (nação, estado ou Igreja), com escolaridade obrigatória e onde os formadores (nesse caso,
as coordenadoras das escolas) não são os responsáveis pelas posições, que são definidas pelos
organizadores. (Demailly, 1992). É assim, uma formação organizada previamente a partir de uma
lógica de racionalidade científica e técnica, e aplicada a diversos grupos de professores.
A respeito da importância dos CEs e do modelo de formação que tem sido efetivado, uma
professora entrevistada assinalou:
São abordados temas importantes, só que o que a gente… o que eu e algumas colegas
comentam comigo é que muitos temas são fora da realidade da prática cotidiana,
alguns temas se aproximam, outros a gente vê que não bate muita coisa, entendeu?
(professora da escola 2)
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Tanto as equipes gestoras quanto as professoras por nós entrevistadas reconhecem uma
grande contribuição e apontam a necessidade de se ter mais tempo para o trabalho pedagógico que
se precisa fazer, coletivamente, para além da sala de aula. Essa perspectiva foi apontada pela
coordenadora da escola 1:
Eu tenho visto a postura do grupo, eu tenho visto o professor me procurar trazendo…
sugestões e o principal, que eu esqueci de falar, eu tenho visto professores pedindo
autorização pra fazer curso, pra estudar, pra… Isso move, né? Acho que… o centro de
estudos é primordial na rede hoje. Eu acho isso primordial. (coordenadora)

Outras gestoras e docentes também reconheceram a importância dos CEs e questionam o
modelo empregado.
Bom, o centro de estudos, assim, eu aprendi muito mais no centro de estudos... ali a
gente aprende muito, a gente divide ali a experiência, né? Isso, eu aprendi muito
assim, entendeu? (professora escola 3)
E nos CEs parciais, eles normalmente, eles já mandam até um texto ou um vídeo, que
aí toda a rede trabalha. Isso é importante também, né? E nos CEs que não são os
parciais, são os novos CEs, a gente também procura trabalhar temas assim, que
mais… mais… tenham mais a ver com a escola. (diretora escola 3)
É, normalmente, a gente… não é obrigado, mas vamos dizer assim: fica feio se a gente
não fizer... Deveria haver uma maior liberdade na escolha dos temas dos CEs parciais
de forma a atender as demandas da realidade da escola. (diretora escola 3)

Pelo que se viu, uma ideia esteve presente em todas as escolas por nós acompanhada: a de
que as temáticas trazidas pelos textos e vídeos enviados pela SME eram importantes, mas havia
muito pouco espaço previsto para tratar dessas temáticas a partir das realidades e demandas dos
próprios professores e da escola, gerando insatisfação e, muitas vezes, resistência do corpo docente.
Na escola 2, por exemplo, percebíamos que alguns docentes não se envolviam com a
proposta. Durante a exibição dos vídeos, muitos corrigiam atividades ou elaboravam materiais
pedagógicos, ou cuidavam de assuntos pessoais. Entretanto, mesmo não estando atentos ao vídeo,
na hora da discussão sempre aproximavam o tema apresentado à realidade da escola, gerando uma
participação mais ativa dos docentes. Já na hora de preencher o formulário, o desinteresse se
instalava de novo e muitos professores deixavam seus colegas de grupo responderem e afirmavam
confiar no que estes escreveriam. Contudo, esses mesmos professores participavam ativamente
quando o assunto era, por exemplo, a avaliação do trabalho realizado, o que pudemos constatar no
Conselho de Classe.
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Na escola 4 tivemos a oportunidade de presenciar uma situação diversa das demais, visto
que, na maioria dos CEs observados, a coordenadora pedagógica não esteve presente. Alguns
desses CEs foram coordenados pela diretora da escola.
Em sua entrevista, a coordenadora da escola 4 assumiu uma postura crítica, questionando a
falta de sentido no que é proposto para os CEs pela SME e ainda pondera sobre o recebimento do
material que, com frequência, chega ao seu e-mail na noite anterior às reuniões, o que não lhe dá
tempo para se preparar adequadamente.
A professora da escola 4, entrevistada por nós, afirmou que os CEs, da forma como eram
realizados nessa escola, não apresentavam aspectos formativos e que eram mais voltados para o
planejamento de feiras escolares, festas juninas e outros eventos cotidianos. Sinalizou ainda que o
material enviado pela SME era utilizado, mas sempre de forma parcial, pois o tempo destes
encontros era destinado aos planejamentos mencionados acima. Essa perspectiva mostra um desvio
de concepção dos CEs, visto que, raramente, eram de fato momento de estudos e formação.
Numa perspectiva distinta, a coordenadora da escola 1, que organizava os CEs para além da
proposta enviada pela SME, propunha dividir com os professores a responsabilidade de trazer os
temas que considerassem importantes como demanda do trabalho ali realizado. Ela assinalou:
O G., semana que vem, vai ser ele o formador. Sugeriu a temática que é sobre a
questão do álcool na gravidez, os males que isso causa pra uma criança e aí, ele é bem
pesquisador sobre o assunto e ele me propôs o assunto.
Uma outra professora me procurou pra falar sobre o projeto, que ela acha que o
projeto tá morto, que quase ninguém tá fazendo. O projeto, pelo que eu entendi, que já
foi estruturado antes da minha chegada. O projeto pedagógico esse ano [trata] das
invenções e inovações.

Tal lógica se opõe à anteriormente explicitada, visto que parte das demandas da própria
escola para a resolução dos problemas cotidianos. No que se refere à concepção, está pensada na
perspectiva de um modelo de formação em serviço, nomeado por Damailly (1992) como
“interativo-reflexivo” e compreendido como uma formação ligada à resolução de problemas reais,
com a ajuda mútua entre formandos e uma ligação à situação de trabalho, ou seja, é um modelo de
formação que parte de uma reflexão contextualizada.
A esse respeito a coordenadora acrescenta:
A formação que vem da rede... é muito boa. Mas quando o professor tá com fervor de
querer passar um assunto, por quê não, né?
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No que se refere à formação dos professores nos CEs, o que apareceu com força foi a
permanência de um dos problemas da formação continuada levantados pela literatura desde os anos
1990: o de não tomar como referência o trabalho concreto dos professores, seus saberes, suas
dificuldades, suas questões. No que tange aos modelos dessa formação, o que se constatou foi que a
“forma escolar” ainda prevalece significativamente nas ações que emanam do nível central desse
sistema de ensino para a organização dos CEs.
Após o término da nossa pesquisa de campo, o que aconteceu em julho de 2019, a Secretaria
de Educação resolveu suspender os CEs para atender uma "decisão proferida nos autos da Ação
Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro" (RIO DE JANEIRO,
2019, p.74). Esta decisão permanece, visto que no calendário escolar de 2020 não há previsão de
Centro de Estudo. Em sua justificativa, o Ministério Público menciona os 200 dias letivos ou 800
horas aula previstos na LDB, para solicitar a suspensão dos CEs, mas este órgão não tem
preocupação com uma outra lei federal que define que ”Na composição da jornada de trabalho,
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das
atividades de interação com os educandos." (BRASIL, 2008). Os CEs não só garantiam o
cumprimento da Lei, como era um dos poucos espaços institucionalizados de formação e
planejamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como principal objetivo conhecer e analisar ações voltadas para a indução
profissional e a formação em serviço propostas no interior de algumas das escolas pertencentes à
rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.
Em relação às ações de formação docente, constatou-se que os Centros de Estudos foram
considerados pelos sujeitos da pesquisa como uma importante instância de formação continuada em
serviço.
No que se refere aos Centros de Estudos, evidenciou-se, de uma maneira geral, uma
avaliação positiva deste espaço de formação pelos professores que participaram da pesquisa.
Contudo, o fato dele ter sempre um direcionamento da Secretaria de Educação foi recorrentemente
apontado como um aspecto negativo, que gera alguns problemas. Os principais problemas
apontados foram a falta de autonomia da escola para definir o tema a ser debatido, em função das
demandas específicas de cada escola. Os agentes da pesquisa não só questionaram a escolha do
tema, como também a metodologia utilizada para inserir o tema (uso frequente de vídeos) e ainda a
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existência de uma formatação de registro, que os levava a fazer um debate visando ter subsídios
para preenchimento dos formulários de avaliação enviados pela SME.
Observamos, entretanto, um movimento interno de algumas escolas para subverter este
modelo de formação. Em duas escolas pesquisadas o material era disponibilizado pela gestão da
escola a todos os professores, mas o espaço dos CEs era utilizado para discussões que a comunidade
escolar participante dos CEs (professores e gestão) definissem como importantes para aquele
momento. Uma das escolas realizou esta dinâmica em todos os CEs observados e outra escola
intercalava, um CE com o material enviado pela SME e outro CE com autonomia de escolha do
tema de formação.
Apesar das críticas apontadas, todos reconhecem a importância de uma política de formação
continuada em serviço e valorizam os Centros de Estudos, tal como assinala Gatti (2010), o desafio
maior é garantir seu assentamento na política docente e educacional em geral, para além de
programas e projetos fugazes e abordagens dicotômicas ou binárias.
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Resumo
Este texto apresenta algumas análises realizadas no âmbito de uma pesquisa sobre as ações de indução
profissional e formação continuada em serviço propostas por escolas da rede municipal de ensino do
Rio de Janeiro, no período de 2018 a 2019. Participaram como sujeitos da pesquisa, professores
ingressantes na rede de ensino e gestoras de algumas das escolas que os receberam. A coleta de
informações foi realizada por meio de consulta a documentos, entrevistas e observações em quatro
escolas de diferentes localidades da cidade. O diálogo teórico se deu, principalmente, com Gatti,
Barreto e André, Imbernón, Marcelo Garcia, Shulman e Nóvoa. Analisou-se a formação em serviço
realizada no interior das escolas através de reuniões periódicas chamadas de Centros de Estudos,
visando compreender a importância deste espaço; o protagonismo docente e sua construção; e as
práticas vividas em cada escola. Constatou-se que, apesar de haver uma organização central dos Centros
de Estudos, realizada pela Secretaria de Educação, as escolas aproveitavam este espaço de formas
diversas. A pesquisa apontou que os Centros de Estudos eram considerados, pelos entrevistados, como
um excelente momento de formação e planejamento, mas que o formato como eles vinham sendo
desenvolvidos recebia críticas dos docentes e gestores. Algumas escolas seguiam o modelo proposto
pela Secretaria de Educação, gerando muitos questionamentos sobre a adequação das temáticas às
realidades e demandas da escola, enquanto outras, buscavam uma organização mais autônoma, partindo
dos interesses da comunidade escolar. Por fim, destacamos que ainda é um desafio garantir o
assentamento de uma política de formação continuada de docentes mais sistemática e permanente.
Palavras-chave: formação continuada; indução profissional; professores iniciantes; centros de estudos;
políticas docentes.
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ACOLHIMENTO: RESSIGNIFICANDO OLHARES PARA A CHEGADA DE NOVOS
PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Claudia Travassos – SME/EPF
Flávia Cota – SME/EP
Pâmmela Lobo – SME/EPF
Sônia Amaral – SME/EPF

INTRODUÇÃO
A respeito do início da docência, estudos vêm mostrando que esta é uma fase tão
importante quanto difícil na constituição da carreira de professor. É um momento
dotado de características próprias, no qual ocorrem as principais marcas de identidade
e do estilo que vai caracterizar a profissional/professora ou o profissional/professor ao
longo de sua carreira (LIMA, 2006, p. 09).

O início da docência é uma fase fundamental para a constituição do fazer profissional de um
professor, por representar um momento de muitos desafios e aprendizagens, sendo também
determinante para a sua continuidade ou desistência.
Nesta direção, Huberman (2000) destaca o termo “choque com a realidade”, no sentido de
determinar a relação do educador com o trabalho, com a formação, que podem acarretar impactos
na autoconfiança, nas experiências desenvolvidas e na constituição de sua identidade profissional.
Nosso objetivo é minimizar esse “choque” buscando como diferencial, o sentimento de
pertencimento, a responsabilização e o apoio na iniciação da docência numa Rede ampla e diversa,
identificada como a maior Rede Municipal da América Latina.
A partir das experiências vividas na Gerência de Formação Inicial, alinhavou-se o processo
de discussões e estudos através das diferentes leituras e das contribuições de Nóvoa (2009), Tardif
(2002), Imbernón (2004), Gatti (2014), Nascimento (1997) e Perrenoud (2002), trazendo algumas
reflexões, no que diz respeito à formação docente, imersão profissional e práxis pedagógica.
A entrada na carreira segundo Tardif (2002) “[...] é um período realmente importante na
história do professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho.” Esse período
é desafiador, pois o professor depara-se com múltiplas demandas, que envolvem questões
estruturais, administrativas, pedagógicas e relacionais.
De acordo com Gabardo e Hobold (2011) apesar das pesquisas destacarem a importância da
formação inicial de professores, ainda existe pouco investimento nesse período de inserção
profissional, tão relevante na construção da prática docente.
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Acompanhar e contribuir para a formação em serviço de todos os profissionais recémchegados na Rede é fundamental para qualificar a prática pedagógica e consequentemente para a
boa aprendizagem do aluno.
De acordo com Tardif (2002):
“É fundamental considerarmos que na prática educativa estão presentes diversos
saberes e competências. [...] a natureza do saber dos professores deve ser
compreendida em relação direta com as condições e condicionantes, que estruturam a
prática educativa: “o saber ensinar” não define tanto uma competência cognitiva
lógica ou científica, mas uma competência prática ou pragmática.” (TARDIF, 2002,
p.153)

Com a implementação da ação do Acolhimento, buscamos refletir sobre o desenvolvimento
dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às práticas docentes contribuindo assim para
a qualidade da educação nesta Rede de Ensino, produzindo impactos significativos na
aprendizagem dos alunos. Portanto, é relevante proporcionar suportes teóricos e metodológicos, que
valorizem a relação teoria e prática, bem como espaços democráticos para o compartilhamento de
experiências entre os pares.
Para Perrenoud (2002) a construção da competência envolve uma diversidade de requisitos:
Define-se uma competência como a aptidão para enfrentar uma família de situações
análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos
recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores,
atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. (Perrenoud, 2002, p.
19)

O Acolhimento surge da necessidade de um olhar sensível para os novos professores e suas
habilidades/potencialidades e ressalta a relevância do trabalho colaborativo para o estabelecimento
de um vínculo efetivo entre educadores, funcionários e alunos da escola de modo a favorecer e
subsidiar a construção de sua autonomia no exercício da docência. Nesse sentido, Goleman (2005),
apresenta considerações sobre a relação entre a emoção e razão:
As emoções, portanto, são importantes para a racionalidade. Na dança entre
sentimento e pensamento, a faculdade emocional guia nossas decisões a cada
momento, trabalhando de mãos dadas com a mente racional e capacitando — ou
incapacitando — o próprio pensamento. [...]. Num certo sentido, temos dois cérebros,
duas mentes — e dois tipos diferentes de inteligência: racional e emocional.
(GOLEMAN, 2005, p.59)
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O ACOLHIMENTO E SEUS DESDOBRAMENTOS
Em decorrência dos estudos da Gerência de Formação Inicial sobre a importância dos
primeiros anos na carreira para a construção da identidade profissional docente, realizados a partir
do ano de 2018 e da solicitação do Secretário de Educação da Rede, de uma ação voltada para a
recepção aos professores iniciantes, foi pensado o ACOLHIMENTO, embasado no caráter
formativo do período do estágio probatório já previsto na legislação, bem como nas experiências de
ingresso na Rede vivenciadas por cada elemento da equipe da Gerência de Formação Inicial (GFI).
Essa ação é implementada em colaboração com outros setores do Nível Central, as
Gerências de Recursos Humanos e de Educação das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE)
e com a Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (SME) para a
posse e a entrega do convite para o encontro pedagógico na Escola de Formação Paulo Freire.
Esse encontro pedagógico acontece em três dias presenciais, com duração de 18 horas, no
total; caracterizado por dois dias de atividades pedagógicas específicas e um dia de encontro com a
Secretária de Educação e apresentação cultural. A Gerência de Formação Inicial da EPF, conta com
a participação das equipes da Subsecretaria de Educação, Instituto Helena Antipoff (IHA),
instituição que atua na perspectiva da Educação Especial, professores das Unidades Escolares,
MultiRio, empresa municipal de Multimeios, vinculada à SME da Prefeitura do Rio de Janeiro e
Subsecretaria da Defesa Civil com o objetivo de apresentar a proposta pedagógica da Rede por
meio de palestras e oficinas.
Na tentativa de despertar os afetos e sentimentos de pertencimento a Rede, no primeiro
encontro os professores são recebidos com um café cultural com repertório da música popular
brasileira na voz, violão e piano de um professor musicista da Rede. Neste mesmo enfoque é
exibido um vídeo com depoimentos de professores experientes e/ou novos contando as suas
experiências, medos, anseios e expectativas ao entrar na Rede e o desenvolvimento do trabalho na
sala de aula.
Através de uma circular e posteriormente uma carta para as escolas, confeccionadas pela
Gerência é proposto, que, antes da lotação, haja uma reunião dos professores iniciantes com a
Coordenadoria Regional de Educação (CRE), onde sejam abordados os seguintes temas: a nova
estrutura organizacional da SME, as características geográficas e socioeconômicas da CRE, a
equipe gestora da CRE e as principais atribuições de cada gerência, os principais projetos da CRE,
breve apresentação dos “direitos e deveres” dos professores, destacando as atribuições dos editais e
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do Estatuto do Funcionalismo, apresentação da Comissão de Estágio Probatório (para ser a
referência dos novos professores) e outros assuntos que considerarem pertinentes, para que o
professor identifique a CRE como mais um espaço de acolhimento e apoio ao seu trabalho.
Destacamos também o papel dos diretores das Unidades Escolares na recepção desses
professores. Temos certeza que o olhar acolhedor, muitas vezes, pode atenuar os problemas com a
lotação. Consideramos essa etapa muito importante para o processo de inserção do professor.
Para que o professor observe o funcionamento de uma escola, com sua dinâmica e diferentes
ações, é proposta a visita a uma unidade escolar, que deve apresentar seu trabalho. Ressalta-se então
a apresentação à Unidade Escolar como um momento essencial para que ele se sinta seguro e
estimulado em seu novo ambiente de trabalho, despertando em suas primeiras impressões e ao
longo dos anos sentimentos de pertencimento ao grupo e à profissão.
Conforme Nóvoa (2017):
O eixo de qualquer formação profissional é o contato com a profissão, o conhecimento
e a socialização num determinado universo profissional. Não é possível formar
médicos sem a presença de outros médicos e sem a vivência das instituições de saúde.
Do mesmo modo, não é possível formar professores sem a presença de outros
professores e sem a vivência das instituições escolares.(NÓVOA, 2017, p.7)

Neste âmbito, destaca-se o papel da Coordenação Pedagógica, do Gestor ou de quem
desempenhe essa função, para receber e apresentar os materiais disponíveis (Projeto Político
Pedagógico, Documentos Curriculares, materiais pedagógicos etc.), os projetos da escola, o
trabalho realizado com a turma até a sua chegada, horários, estrutura, etc.
Ainda partindo da perspectiva de Nóvoa (2017), é solicitado que um professor mais
experiente e que faça um bom trabalho, “adote” um docente iniciante, desempenhando o papel de
“mentor” desse profissional ao longo de um período não determinado, mas que seja o suficiente
para o professor se sentir seguro no espaço escolar.
Para que essa etapa se efetive, é elaborada uma carta para a equipe gestora onde é
apresentada a proposta mais detalhada. O destaque é para que o professor iniciante acompanhe
durante um dia, antes de assumir a sua turma, a rotina do seu professor “mentor”.
Em outro momento do processo de Acolhimento é proposto o encontro com a Secretária,
com o objetivo de apresentar a secretária e as subsecretarias aos professores, bem como as metas da
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SME, a valorização do trabalho realizado, os talentos e projetos desenvolvidos na Rede, professores
e alunos são convidados para participar do evento na modalidade “Apresentação Cultural”.
Para embasar a importância do repertório cultural, apontado nos campos de experiências da
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) recorre-se a Ostetto (2004):
A mão na trava, para abrir ou fechar, é do professor, sem dúvida. A possibilidade de
um cotidiano prazeroso, criativo, colorido, musical, dançante, repleto de movimento,
aventura e trocas dependerá, em muito, das possibilidades do adulto, da relação que
estabelece com as diferentes linguagens, do seu repertório cultural. (OSTETTO, 2004,
p. 57).

Entende-se que o acolhimento ao professor não deve ser reduzido a essas atividades iniciais
e nem visto como uma ação pontual. Ao contrário, é um processo contínuo que ocorrerá ao longo
dos seus primeiros anos de docência, em que outras ações de formação deverão acontecer dentro e
fora do espaço escolar. Nesse sentido para dialogar com essa reflexão, apontamos a seguinte
consideração de Nóvoa (2017):
Não há dois professores iguais. Cada um tem de encontrar a sua maneira própria de
ser professor, a sua composição pedagógica. Esse processo faz-se com os outros e
valoriza o conhecimento profissional docente (NÓVOA, 2017, p.1125).

A legislação também reconhece esse período inicial da carreira como um momento
fundamental para a constituição profissional. O Decreto Municipal Nº 37.327, de 28 de junho de
2013, dispõe sobre o Boletim de Avaliação do Estágio Probatório, com um caráter não só
avaliativo, mas também formativo previsto no artigo 9º:
Ao servidor em estágio probatório devem ser assegurados o assessoramento e o
acompanhamento adequados quanto ao exercício de suas atribuições, inclusive, no que
se refere às necessárias condições físicas, materiais e instrumentais. (RIO DE
JANEIRO, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 70, 2013, p.7)

ALGUNS RESULTADOS DA AÇÃO
Por meio do trabalho realizado percebeu-se os múltiplos desafios que permeiam a docência
como: áreas conflagradas, a inclusão, turmas numerosas, a diversidade que compõe a Rede entre
outras questões da escola, que podem influenciar esse fazer pedagógico e a constituição dessa
identidade profissional. Nesse sentido, o acolhimento busca subsídios para apoiar essa fase inicial
da carreira, considerada de alto impacto para o percurso profissional.
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No ano de 2018 foram realizados seis acolhimentos, atendendo 834 professores da Educação
Infantil (PEI), Ensino Fundamental I (PEF- Anos Iniciais) e Ensino Fundamental II (PEF - Anos
Finais) e no ano de 2019 sete ações com a participação de 634 docentes, totalizando catorze
acolhimentos, abrangendo um total de 1.468 educadores nos dois anos descritos, conforme o quadro
a seguir:
PEI. Professor da Educação Infantil
Anos

Nº de professores
previstos

Nº de professores
atendidos

2018

269

220

2019

245

232

TOTAL

514

452

PEF. Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Anos

Nº de professores
previstos

Nº de professores
atendidos

2018

520

435

2019

178

182

TOTAL

698

617

PEF. Professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Anos

Nº de professores
previstos

Nº de professores
atendidos

2018

244

179

2019

225

220

TOTAL

469

399

Cabe ressaltar, que por meio das narrativas docentes foi possível perceber, que a Ação de
Acolhimento contribuiu com a chegada à Rede, através do conhecimento dos seus projetos e o seu
funcionamento. Os professores mostraram-se motivados e consideraram que os temas abordados
auxiliaram na reflexão sobre a prática pedagógica, conforme o registro de algumas professoras que
transcrevemos a seguir:
Considero a ação de acolhimento importantíssima. Quando entrei na prefeitura com a
matrícula de Professor II, fiquei muito perdida pela falta de informações. (Professora
A)
Esse encontro reforçou minha reflexão em torno da importância do acolhimento, do
olhar sensível, preciso e atento na Educação Infantil. Foi um abraço caloroso de boas
vindas! Gostaria de parabenizar toda equipe pelo acolhimento, levo marcas positivas!
(Professora C)

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

685

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

O segundo encontro me afetou como humana, me fez voltar ao tempo a fim de
recuperar as energias para seguir em frente na estrada da Educação. Gratidão!
Muitíssimo obrigada por cada sorriso, aperto de mão, cada palavra e olhar cuidadoso.
(Professora D)

Nessa perspectiva, objetivamos seguir com a ação e seus desdobramentos, recebendo as
devolutivas, registrando os impactos para o exercício da docência e possibilitando maior
interlocução com as unidades escolares, não apenas com o enfoque no professor acolhido, mas
também na equipe gestora que o recebeu, de modo a acompanhar a relação do Acolhimento com os
percentuais do absenteísmo e abandono na Rede.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das reflexões e análises realizadas, estamos pensando num outro formato/dinâmica
da ação, para atender as demandas percebidas. Sendo assim, seguimos na busca pela construção de
um novo “Currículo”, da ampliação da carga horária, da forma de apresentação do curso,
envolvendo o acompanhamento do professor, as modalidades oferecidas (presencial, semipresencial
e/ou a distância), ampliando as parcerias e o uso dos recursos tecnológicos a fim de favorecer essas
interações e trocas.
Shulman (2005) enfatiza na formação profissional os processos de construção de saberes
individuais e coletivos, resultantes dos significados atribuídos à própria história/trajetória e de seu
desenvolvimento na docência. Deste modo, enfatizamos a importância dos demais colegas e da rede
de apoio para a realização de um trabalho mais efetivo.
O início da docência é um período complexo, o Acolhimento busca diminuir os dilemas
dessa fase, de modo esclarecedor, efetivo e afetivo. Porém muitas inquietações provocam algumas
reflexões: No que consiste realmente esse processo de articulação entre teoria e prática? O que é
necessário para promover uma maior participação da equipe gestora que vai receber esse professor?
Como fazer com que a equipe gestora ultrapasse a urgência em colocar esse professor em turma
percebendo a importância deste investimento? De que modo sensibilizar as outras instâncias para o
envolvimento no processo? Como viabilizar práticas de modo a realizar esse acompanhamento pós
Acolhimento? Essas e outras questões suscitam a necessidade de mais pesquisas neste âmbito.
É imprescindível mais investimentos, apoio e um olhar atento e sensível para o início da
carreira. Desta maneira, ganham espaço as pesquisas educacionais no sentido do reconhecimento e
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especificidades desse período, de entendimento do processo aprendizagem desse educador e dos
diferentes saberes que compreendem o exercício profissional.
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Resumo
O presente artigo apresenta um relato de experiência de uma ação de recebimento dos professores
iniciantes na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, realizada pela Gerência de Formação Inicial,
que integra o nível Central da Secretaria Municipal de Educação desse município. Partimos do
pressuposto de que esse é um momento de muitos desafios e aprendizagens, sendo assim uma fase
fundamental para a constituição do fazer profissional e determinante para permanência do professor na
profissão. Reconhecemos que o início da docência possui características próprias na constituição da
identidade profissional podendo acarretar sentimentos contraditórios, influenciando na forma de
condução do seu percurso profissional. Nessa proposta, a Gerência de Formação Inicial da Escola de
Formação Paulo Freire (EPF), atenta às especificidades da Rede Municipal do Rio de Janeiro, propõe
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ação de Acolhimento para todos os professores que estão entrando na Rede ou trocando de cargo, bem
como cursos de formação, durante o período destinado ao Estágio probatório, cumprindo assim a
legislação, que prevê um caráter formativo a essa etapa de inserção na carreira. Esse processo é
desenvolvido em etapas com a colaboração e envolvimento de outros setores da SME. A Ação de
Acolhimento envolve o fomento às atividades culturais, incentivo ao acompanhamento por um
professor mentor nas escolas, formação continuada em serviço ressaltando o enfoque nos três
primeiros anos de exercício da docência. Por meio das narrativas docentes, foi possível perceber que o
Acolhimento favorece um clima de integração, pertencimento e apropriação de conhecimentos
relativos à dimensão, diversidade e processo ensino-aprendizagem da Rede.
Palavras-chave: Formação – inserção profissional – acolhimento – identidade profissional.
AS PRÁTICAS DOCENTES E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO
Kelly Macedo Guedes Cardoso – EMEIZ-RJ

INTRODUÇÃO
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que - fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE 2005, p.29)

Essa reflexão nos leva a pensar a formação continuada como um modo importante para o
professor refletir e avaliar sua prática docente, podendo construir um ambiente que promova a
construção de diversos saberes, refazer e repensar novos conhecimentos.
Investir na formação do professor significa diretamente elevar a sua capacidade de ensinar e
aprender, refletindo de forma positiva no processo de ensino aprendizagem dos alunos.
Entretanto, muitas questões envolvem a complexidade da formação do docente. Tais
questões se relacionam com políticas públicas e trazem consigo debates que vão muito além da
aprendizagem dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula. A formação de professores
também significa a construção do ser professor.
Esse texto apresenta o relato de experiências consolidadas de formação dos professores em
serviço, tendo como ponto de partida as discussões que aconteciam no âmbito de duas Unidades
Escolares do município do Rio de Janeiro, durante os centros de estudos parciais. Esses centros de
estudos constituíam uma estratégia de formação de professores no âmbito das escolas, acontecendo
quinzenalmente e estavam previstos no calendário escolar da rede de ensino (RIO DE JANEIRO,
2019).
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Uma das unidades escolares que estão na base desse relato está inserida dentro da
comunidade do Complexo do Alemão na zona norte da Cidade e atende a crianças da faixa etária de
1 a 5 anos de idade, matriculadas na creche e pré-escola, tendo duzentos alunos matriculados. Este
Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) tinha como característica atender muitas crianças que
viviam em uma estrutura familiar onde havia usuários de drogas, presidiários e a avó como arrimo
familiar.
A outra escola está localizada em uma comunidade pobre em Vargem Pequena, na zona
oeste da Cidade, tendo crianças matriculadas da faixa etária de 4 a 11 anos de idade e cerca de mil e
trezentos alunos da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental. A maioria destas
crianças são frutos de muitas famílias que se acostumaram com o fracasso escolar e não acreditam
na educação como uma forma de transformar a realidade em que vivem.
A experiência aqui relatada tem como foco os centros de estudos que se constituíam como
momentos destinados ao trabalho coletivo dos professores dessas duas escolas, conduzidos pela
coordenação pedagógica e aconteciam duas vezes por mês com a carga horária de duas horas, sendo
o corpo discente dispensado nesse horário.
Esse trabalho tem como objetivo relatar a importância dos estudos coletivos observados nas
duas unidades escolares onde se viviam a formação continuada dos professores com seriedade de
forma a contribuir para o desenvolvimento profissional docente.
OS CENTROS DE ESTUDOS E A FORMAÇÃO DOCENTE
A formação do professor ultrapassa os muros da faculdade e não se limita apenas durante
sua formação acadêmica na graduação, tendo diversas outras formas e momentos de formação
como os centros de estudos parciais que aconteciam nas escolas da rede pública municipal de
ensino do Rio de Janeiro. Essa formação continuada também abrange a realidade e as necessidades
da comunidade escolar.
Neste sentido, determinar um momento dentro da Unidade Escolar onde é destinado ao
estudo coletivo do professor é de extrema importância, visto que essa formação reflete no trabalho
que se realiza e no discente, sobretudo quando os estudantes são mais vulneráveis e as realidades
são de grande desigualdade social.
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A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) definiu como seria a
estrutura do centro de estudo nas escolas, tendo o coordenador pedagógico como mediador,
assumindo assim o papel formador dos demais professores.
Os centros de estudos nestas duas unidades escolares, onde tive a oportunidade de atuar,
coordenando esses momentos, tinham como um dos objetivos a formação continuada dos
professores, visto que o momento era destinado a debates sobre temas indicados pela SME/RJ ou
assuntos pertinentes a realidade da comunidade escolar.
A proposta de debate era feita de acordo com o tema a ser abordado e ao interesse do corpo
docente. Quando possível, era aberta aos profissionais decidir quem iria mediar a vivência e que
objeto de estudos seria de maior interesse para apresentar a equipe. Deste modo, o profissional
expunha questões de maior domínio e interesse, facilitando a troca sobre determinados contextos
aumentando assim a experiência e enriquecendo os momentos destinados a formação continuada do
corpo docente.
Assim, a formação era feita de forma democrática e todos tinham oportunidades de mediar
as formações junto com a coordenadora. Buscava-se exercer uma liderança democrática,
promovendo um clima de maior participação de grupo, no qual a tomada de decisões é coletiva
(BRUNET, 1995). Mesmo a coordenadora pedagógica sendo a responsável por dinamizar esses
momentos, essa atitude de dividir com outros profissionais a mediação dos encontros, mostrou que
as trocas se tornaram mais ricas e proveitosas. Pode-se observar a participação de mais profissionais
durante os debates, tendo um enriquecimento maior dos conhecimentos, um clima mais
descontraído e produtivo.
Outro objetivo dos Centros de Estudos desenvolvidos nessas unidades era o planejamento
coletivo para melhor organização do dia a dia da escola. A partir desse planejamento, as questões e
as ideias surgidas no cotidiano das escolas eram refletidas coletivamente na busca pela resolução de
problemas. Devido a realidade das escolas tratadas neste texto, esses momentos eram aproveitados
também para que todos os professores pudessem elaborar juntos provas, relatórios e atividades que
durante os outros momentos não tinham a oportunidade de serem feitas com a mesma qualidade e
participação de todos.
Uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com um ano de experiência
profissional assim expressou a importância desses momentos para o seu desenvolvimento como
docente:
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Os centros de estudos parciais eram um momento importantíssimo na nossa formação
continuada. Era o momento que conseguíamos nos reunir com a equipe pedagógica e
com todos os professores para uma discussão produtiva sobre temas diversos que eram
muito enriquecedores para nosso crescimento profissional e por muitas vezes pessoal
também. Era o único momento que conseguíamos trocar experiências e aprendizados
em grupo, principalmente nessa escola que é muito grande e esses momentos não são
possíveis de acontecer.

A formação continuada é compreendida, nessa perspectiva, como um modo importante dos
professores reavaliarem suas práticas docentes, podendo refletir sobre novas práticas e saberes, num
contínuo movimento de repensar e refazer. Defende-se aqui, como Nóvoa (1991, p. 28), que “o
estabelecimento de ensino tem que ser um contexto institucional estimulante para os alunos, mas
também para os professores”. Defende-se ainda que, sendo a escola o contexto principal de
convivência dos docentes, é ela um local privilegiado de formação continuada de professores.
Como afirma Nascimento (1997, p. 229), “possuir um espaço coletivo de trabalho, onde os
professores e professoras têm a oportunidade de estar em contato com seus pares para estudarem,
refletirem sobre suas práticas, buscarem soluções para os problemas encontrados ou, simplesmente,
compartilhares seus sentimentos” pode favorecer à construção de um clima favorável para o
trabalho que se realiza nas escolas.
Em que pese a importância desses momentos coletivos, o que vem sendo assinalado pela
literatura do campo, muitas barreiras se apresentam para sua efetivação.
Uma dessas barreiras pode estar localizada na própria concepção ou no planejamento da
formação. Muitas vezes são oferecidas formações aos profissionais de educação, mas sem uma
articulação com as realidades da rede e/ou da escola.
Algumas vezes são oferecidas pelos níveis central ou intermediário do sistema de ensino em
períodos em que as demandas do dia a dia atropelam a formação. Esse é o caso, por exemplo, de
algumas formações realizadas no início do ano letivo. Os professores necessitam planejar e arrumar
suas salas de aula para receber seus alunos em um ambiente harmonioso e acolhedor, mas
frequentemente é obrigado a participar de alguma ação formativa que poderia ser realizada em
outros momentos do ano.
Outro aspecto que dificulta a realização desses momentos coletivos refere-se ao modelo de
formação para os centros de estudos que têm emanado da SME. Para muitos dos Centros de Estudos
são encaminhadas orientações sobre temas e metodologias que devem ser utilizados nesses
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momentos. De uma maneira geral, a SME enviava aos coordenadores temas para serem debatidos
nos Centros de Estudos que, frequentemente, eram acompanhados por recursos que deveriam ser
utilizados, tais como vídeos e textos. Esse modelo de formação não deixa muita opção para se tratar
das demandas da própria escola, exigindo da equipe gestora uma adequação entre o que chega como
orientação e as necessidades de trabalho que ali se apresentam. Além disso, muitas vezes os
coordenadores têm pouco tempo prévio para se prepararem para realizar uma boa formação, visto
que recebem essas orientações com muito pouco tempo de antecedência. Nessas ocasiões o
coordenador praticamente estuda e descobre essas orientações junto com todos os outros
professores, o que, muitas vezes impede uma melhor formação.
Para além desses aspectos que podem ser contornados com alguma facilidade, um fato foi
determinante para a continuidade dos Centros de estudos e se constituiu como uma barreira
importante para a realização de momentos de trabalho coletivo nessas escolas: a extinção dos
Centros de Estudos Parciais pela Resolução SME 164 de 01 de outubro de 2019.
No contexto dessas escolas surgiu, então, a necessidade do debate sobre a importância dos
momentos de estudos, garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional /LDB
9394/96, em seu artigo 67, que determina que “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
incluído na carga de trabalho” (BRASIL, 1996). Os centros de estudos parciais, previstos no
calendário escolar da rede municipal de ensino no ano de 2019, contemplavam essa exigência.
Para manter algo do que se conquistou em relação ao trabalho coletivo no ano de 2019,
buscaram-se estratégias para promover algumas reflexões em meio às exigências do cotidiano
escolar. Ainda há nestas unidades escolares momentos de formação continuada. Entretanto, com
menos momentos coletivos, já que a rotina corrida do dia a dia dificulta a reflexão sobre os novos
saberes entre os professores. Com isso, a troca entre os profissionais fica estrangulada pela
demanda e pelo tempo. Ou seja, sem os centros de estudos, a formação continuada é feita pelo
professor regente quando o professor especialista (P1) assume sua turma, mas esse momento não é
comum a todos os professores. Atualmente não há um tempo destinado único e exclusivamente para
a reflexão de sua prática e muito menos para produzir novos conhecimentos, visto que as demandas
do cotidiano escolar são inúmeras.
A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (Lei 9.394/96) estabelece a carga horária
mínima de 200 dias e 800 horas de aula por aluno, tendo a jornada mínima diária de 4 horas para o
turno parcial e 7 horas mínimas para o turno integral. Contudo, a rede municipal do Rio de Janeiro
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introduziu no calendário escolar de 2019 os centros de estudos parciais, que deveriam ser realizados
a cada 15 dias, destinando duas horas da carga horário do aluno para estudos e planejamento.
Estabelecia-se assim uma tentativa de investimento em uma política pública voltada para a
formação continuada de professores. Contudo, devido a esses dias em que as aulas eram suspensas
após 2h, o município não estaria cumprindo as regras da Lei.
Por isso, a partir de uma ação civil do Ministério Público que pediu que o RJ cumprisse a

jornada mínima de 4h diárias de aulas, foi publicada a Resolução SME 164 de 01 de outubro de
2019 que decretou a suspensão dos Centro de Estudos Parciais nas escolas da rede municipal de
ensino do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2019).
Este problema era previsível quando foi elaborado o calendário 2019, mas pareceu haver
uma aposta política na formação em serviço dos professores. Após a suspensão dos centros de
estudos parciais não foi definida pelo nível central do sistema outra estratégia para garantir não só o
terço da carga horária do professor para planejamento, avaliação e estudos, mas também a
qualidade desses momentos. Ficou, portanto, a cargo de cada escola, a definição sobre como daria
segmento ao trabalho.
Pelo que se viu, há no senso comum a ideia de a “perda” de duas horas de aula a cada quinze
dias poderiam gerar problemas irreparáveis a formação do aluno. Ainda não é claro para a
população que incentivar a formação continuada é investir em uma política educacional de
qualidade para todos.
Nas realidades das unidades escolares aqui referenciadas, percebe-se que a formação do
docente nos centros de estudos parciais é vista como um momento desnecessário à vida escolar das
crianças. Isso consiste em não ver o centro de estudos como uma qualificação do profissional que
está lidando diretamente com a formação da criança.
Há aí um dilema que precisa ser resolvido pelas políticas públicas: atender os direitos dos estudantes
sem desconsiderar os direitos dos docentes e as necessidades de trabalho coletivo nas escolas.

Preservar o trabalho coletivo feito pelos profissionais de Educação é de extrema importância
na tentativa de amenizar o prejuízo que a Educação vem sofrendo há anos com políticas públicas
imediatistas e governamentais sem resultados para uma efetiva qualidade social do trabalho nas
escolas. A Educação exige pesquisa, investigação e observação por um período longo.
Não valorizar momentos de formação continuada é não motivar o professor a estudar e fazer
o melhor possível em prol da Educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação continuada do professor é de extrema importância para o seu desenvolvimento
profissional e para a formação discente. Os centros de estudos parciais, previstos no calendário
escolar de 2019 para a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, mostraram-se como efetivos
momentos de trabalho coletivo, destinados a essa formação.
O trabalho que se realiza nas instituições escolares onde a experiência aqui relatada se
constituiu pode ser considerado como fruto do comprometimento dos professores com o ensino.
Pode-se afirmar que a política educacional pública, através dos centros de estudos e do trabalho
coletivo que propiciou, favoreceu este pequeno sucesso.
Entretanto, destaco a importância do corpo docente de ambas as Unidades Escolares que
tomo como referências para este texto e de suas equipes gestoras para a qualidade do trabalho que
nelas se realiza. Destaco ainda a urgente necessidade de uma política docente que, respeitando o
direito do estudante à 4 horas de efetivo trabalho escolar, respeite também o direito dos professores
a um terço de sua carga horária para estudar, planejar e avaliar sua prática pedagógica.
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Resumo
O presente texto relata experiências consolidadas sobre as questões relacionadas a formação dos
professores, tendo como ponto de partida as discussões que aconteciam no âmbito de duas Unidades
Escolares do município do Rio de Janeiro durante os centros de estudos parciais. Esses momentos
tinham como objetivo a formação do professor e a garantia de seu direito em ter um terço de sua carga
horária destinada ao planejamento conforme a Lei 11.738/08. Entretanto, a partir de uma ação civil do
Ministério Público que pediu que o RJ cumprisse a jornada mínima de 4h diárias de aulas, foi publicada
a Resolução SME 164 de 01 de outubro de 2019 que decretou a suspensão dos Centro de Estudos
Parciais nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. As análises das experiências
relatadas dialogaram com Brunet (1995), Freire (2005), Nóvoa (1991) e Nascimento (1997), entre
outros. Constatou-se, através da análise destes momentos, que o trabalho cooperativo desenvolvido nos
Centros de Estudos provocava uma reflexão sobre o planejamento, sobre questões surgidas no
cotidiano das escolas, visando a busca pela resolução de problemas de forma coletiva e compartilhada.
As reflexões aqui trazidas são fruto da observação do trabalho realizado nesses momentos e dos
retornos orais ou escritos dados por diferentes professores nos momentos de avaliação do trabalho
pedagógico. Considerando que esses eram os únicos momentos em que todos os professores tinham a
oportunidade de estarem juntos em formação, visto que a rotina escolar do dia a dia dificulta o trabalho
coletivo, entende-se que é possível que a suspensão desses momentos interfira na qualidade das práticas
docentes e no trabalho das escolas.
Palavras-chave: Formação Docente; Formação Continuada; Centro de Estudos; Professor; Política
Educacional.
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Resumo
O presente painel relata diferentes experiências de inserção na docência, transitando por docentes em
diferentes níveis de atuação. A abordagem qualitativa, comum aos textos em tela, busca analisar eventos
a partir das falas dos envolvidos. Os referenciais que dialogam com a empiria produzem um quadro de
achados tecido a partir das convergências, potencializando transformações de sujeitos de suas próprias
produções. O texto 1 objetivou investigar processos de inserção profissional de egressos de uma
instituição pública no Rio de Janeiro, enfatizando a importância do papel da Universidade tanto nos
processos de formação inicial quanto no apoio a ser dado para seus egressos. O conceito-chave foi
desenvolvimento profissional docente. O estudo se configurou como um dispositivo para trocas entre a
universidade e escola básica. O texto 2 fala de um processo de revisitar sua formação empreendido por
um docente da rede municipal do Rio de Janeiro, em que questiona os lugares de formação pelos quais
transitou, apoiado no paradigma do Sensível de Josso. Traz um exercício de autoescuta que
transversaliza sua formação ao longo de dez anos de prática docente. Idealiza, transforma e descobre o
que vive, evidenciando posturas que norteiam seu agir, em processo de conscientização de ideias e
concepções, enlaçando emergências no diálogo estabelecido entre o eu-outro-nós. O texto 3 reflete
sobre percepções de estudantes licenciandos em Física e Química de uma instituição de educação
superior sobre o conceito de avaliação discente. Foram desenvolvidas práticas avaliativas diversificadas
promovendo protagonismo dos discentes, situação avaliada em grupo focal e através de questionário.
Conclui que percepções sobre avaliação perpassam vários vieses da formação docente relacionados
com a identidade profissional e que nem sempre uma intervenção produz resultados imediatos. As
principais contribuições trazem achados importantes para formadores de professores que se
preocupem com a qualidade do trabalho em suas instituições, enfatizando que a formação para a
docência não comporta linearidade de percursos, mas sim entrecruzamentos polifônicos, pessoais e
profissionais, que impulsionam saberes, no sentido de (trans)formar quem se aventura pelo magistério
como opção de vida.
Palavras-chave: Inserção profissional docente; Narrativas; Relação universidade e escola básica;
Licenciatura; Formação docente.
INSERÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS E
TRAJETÓRIAS
Helena Amaral da Fontoura – UERJ

INTRODUÇÃO
Estar na Universidade, especialmente em uma unidade cuja proposta é formar professores
em diversas áreas, é uma enorme responsabilidade e ao mesmo tempo um desafio diário. A
investigação aqui relatada trata do que fazemos, do como construímos nosso fazer, como este fazer
é percebido pelos que conosco interagem na caminhada, entendendo que o processo educativo no
qual acreditamos é relacional, associa teoria e prática, avalia suas práticas e publiciza suas questões.
Nosso espaço de trabalho, a Faculdade de Formação de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), vem se consolidando como pleno de possibilidades,
constituído de vários professores/as com a vontade de realizar, imbuídos/as do papel de
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pedagogos/as na acepção freireana do termo, um espaço de construção permanente de
conhecimentos, um espaço de teorização e de articulação teoria-prática. Nossas pesquisas devem
contribuir para que docentes e discentes se percebam e se assumam, como nos ensinou Freire
(1997), porque professores, como pesquisadores.
A abordagem qualitativa proposta busca analisar eventos a partir das falas dos envolvidos,
sendo a coleta e a análise mutuamente constitutivas. Os referenciais que dialogam com a empiria
produzem um quadro de achados tecido a partir das convergências, potencializando transformações
de sujeitos de suas próprias produções.
Um dos conceitos chaves do trabalho é o desenvolvimento profissional docente de Garcia
(1999), que fala de um processo contínuo, que entende o docente como produtor de saberes e
fazeres, crítico, instrumentalizado, em constante transformação. Para o autor, “o desenvolvimento
profissional procura promover a mudança junto dos professores, para que estes possam crescer
enquanto profissionais — e também como pessoas.” (MARCELO GARCIA, 2009, p. 15). O autor,
em trabalho de 2010, traz ainda que as tarefas a serem desenvolvidas por iniciantes são múltiplas e
diversificadas, tais como conhecer os alunos, o contexto e o currículo, planejar as atividades de
forma a ter algum sucesso nas aulas, desenvolver seu repertório com vistas a sobreviver aos
desafios, assim como trabalhar sua identidade e seu desenvolvimento profissional.
Para Cochran-Smith (2012), professores sempre estão aprendendo, a sociedade muda e as
questões com as quais nos deparamos na docência vão se modificando, o que justifica uma
constante atualização nas propostas formativas, de modo a possibilitar recursos aos que estão na
prática, de forma a investigar desafios e atender às outras formas de lecionar, de lidar com alunos,
trocar experiências e desenvolver conhecimentos e saberes.
Com relação ao tema professores iniciantes, encontramos trabalhos que apontam para a
necessidade de investigarmos como se dá essa inserção, especialmente na visão dos docentes que
começam a carreira, já que a produção neste tema ainda é escassa. Mariano (2006) investigando a
produção encontrada em anais da ANPED e do ENDIPE entre 1995 e 2004 encontrou 24 trabalhos
de um total de 6.978 apresentados nos referidos encontros nacionais. Seguindo a mesma trilha,
Pappi e Martins (2009) examinaram textos publicados na ANPED entre 2005 e 2007, também
apontaram para a escassez de trabalhos no tema, conclusão reiterada por Correa e Portella (2012),
que investigando trabalhos na ANPED entre 2008 e 2011, encontraram em um total de 198 apenas 4
relacionados ao tema do professor iniciante.
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Em nosso trabalho, buscamos fortalecer práticas institucionais de formação de professores,
tanto na universidade quanto na escola básica, construindo espaços de possibilidades para que
professores iniciantes egressos da FFP/UERJ que estão na prática docente possam se fortalecer e
permanecer na carreira docente. Para tal, desenvolvemos atividades de escritas narrativas de si junto
aos docentes ingressantes na carreira do magistério de modo que evidenciem suas fortalezas e
conheçam melhor o que os faz serem docentes a partir de suas experiências e trajetórias.
Josso (2010) discute o tema do processo autoformativo presente nas histórias de vida, tendo
como centro da investigação quem aprende, já que para a autora as experiências de vida apresentam
um viés formativo. Sua perspectiva de trabalho constitui-se uma investigação, já que vincula a
produção do conhecimento às experiências relacionais do sujeito. É também formação quando
afirma que o sujeito, quando vive simultaneamente os papeis de ator e investigador de sua história,
toma consciência de si e do que chama a autora de suas aprendizagens experienciais. Esclarece que
as histórias de vida têm dois tipos de objetivos: o primeiro evidencia um processo de mudança do
pesquisador ao vivenciar a pesquisa-formação articulada às histórias de vida e o segundo demarca
um outro território de reflexão, abrangendo a formação e a autoformação.
Para compreendermos o processo de elaboração da experiência, Josso (2010) apresenta três
modalidades: ter experiência, fazer experiências e pensar sobre a experiência. Ter a experiência é
viver os acontecimentos cotidianos favorecidos pela vida, sem a intencionalidade de provocá-los.
Estas experiências coabitam contextos de interações sociais, transações conosco e com os outros,
com o ambiente cultural e com as coisas. Fazer experiências evidencia-se em situações provocadas
por nós, apresentando uma intencionalidade, ou seja, criamos propositalmente estas experiências
em prol do acontecimento de novas situações. Pensar sobre a experiência pode favorecer uma
reflexão de uma experiência-formadora, uma busca constante por uma sabedoria de vida na própria
vida. Refletir sobre a experiência é um movimento dialético constante, autointerpretativo
(interpretação de nós mesmos) e cointerpretativo (partilha das experiências com a comunidade).
DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PARA O PORTAL DE APRENDIZAGEM: CAMINHOS
CONSTRUÍDOS
O trabalho desenvolvido por alguns anos intitulado Residência Pedagógica (RP) já foi objeto
de divulgação (FONTOURA, 2016b, 2016c, 2014, 2011a, 2011c). Com a proposta do Governo
Federal em 2018, o nome Residência Pedagógica passou a ter outra conotação, diferente da que
nosso projeto tinha, então mudamos para Portal da Aprendizagem (https://www.facebook.com/pg/
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portaldaaprendizagem), um espaço que já tínhamos desde 2015 no Facebook, com acessos de
docentes de diferentes áreas e níveis de ensino, que inicialmente se propunha como divulgação de
experiências e ideias, e que foi se tornando um espaço de trocas entre professores em exercício,
mais de acordo com a proposta do projeto que desenvolvemos.
Embora não tivéssemos na RP convênio institucional com as prefeituras nem com o estado
do Rio de Janeiro, conseguimos ter encontros regulares aos sábados, promovendo vários trabalhos
com os docentes inscritos, oferecendo cursos de extensão tanto na sede da FFP/UERJ quanto em
escolas parceiras de São Gonçalo, fortalecendo as práticas e reflexões dos inscritos. Encontros
periódicos, oficinas, publicações, ida a eventos, todas as atividades serviram para consubstanciar o
valor e a importância do trabalho em tela. A Coleção intitulada “Escritas de professores”, com
apoio da FAPERJ, já está em seu sexto número e contou em um de seus volumes com trabalhos de
participantes do projeto.
No Portal da Aprendizagem, projeto financiado pelo CNPq, compartilhamos estratégias
didáticas, já que um dos pontos chave nas demandas de egressos é a questão das práticas em sala de
aula. Através dessas atividades podemos, atendendo à demanda manifesta, refletir sobre os sentidos
atribuídos ao ser professor e à prática docente, a partir das experiências vividas, investigar
processos de inserção desses/as professores/as, formados/as há menos de cinco anos, na prática
docente a partir de suas trajetórias de vida e trabalho e analisar percursos vividos a partir de suas
narrativas de formação e de percepções de sua atuação como professores/as iniciantes na escola
básica.
O QUE NOS FALAM DOCENTES INGRESSANTES SOBRE SEUS PROCESSOS
Clandinin e Conelly (1994) pontuam que a experiência seria o ponto de partida e o termo
chave para um processo de inquirição ou reflexão. Para estes autores, a experiência seria
constituída de histórias vividas pelas pessoas e não consiste apenas em uma “sensação inacabada e
tampouco uma forma cultural; é tanto uma coisa como outra. De fato, as histórias são o mais
próximo da experiência que conseguimos chegar, na medida em que nós e os outros as contamos.”
(p.414). Segundo Clandinin e Conelly (2011), as narrativas consistiriam em base do estudo da
experiência, seriam um modo de compreender a experiência. Considerando essa perspectiva, temos
que o conhecimento de professores é pessoal, já que reflete uma experiência individual, e social, na
medida em que reflete os contextos vividos. Para Tardif e Raymond (2000) os acontecimentos que
marcam a fase inicial da carreira docente adquirem importância fundamental nos processos de
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aprendizagem profissional. Segundo os autores, o início na carreira representa uma fase crítica, de
contato com a realidade do trabalho e de confronto com a complexa realidade do exercício da
docência.
Alguns depoimentos narrativos enfatizam dificuldades no ingresso na profissão em
tentativas de encontrar um caminho que aliasse o que aprenderam em seus processos formais e os
desafios das salas de aula, situação que tem sido bastante frequente nas pesquisas desenvolvidas
pela autora (FONTOURA, 2017, 2016a, 2016b, 2016c, 2014, 2011a, 2011b, 2011c, FONTOURA,
BRAGANÇA e GASPARELLO, 2013, FONTOURA e MONTEIRO, 2017, FONTOURA e
PIERRO, 2015; COSTA e FONTOURA, 2015).
A partir das narrativas, foi feita uma análise através da tematização conforme preconizada
por Fontoura (2011b). De acordo com a autora, na etapa de análise de dados nos deparamos com
grande quantidade de informações, necessitando de uma técnica que possibilite uma análise rica e
aprofundada dos dados coletados. Apresentando a tematização como proposta de análise, destaca as
seguintes etapas: 1) Transcrição de todo material coletado; 2) Leitura atenta do material; 3)
Demarcação do que for considerado relevante, delimitando o corpus de análise; 4) Levantamento
dos temas de acordo com o agrupamento de dados. O agrupamento deve seguir os seguintes
princípios: coerência, semelhança, pertinência, exaustividade e exclusividade; 5) Definição das
unidades de contexto (trechos mais longos) e unidades de significado (palavras ou expressões); 6)
Tratamento dos dados, separando as unidades de contexto do corpus; 7) Interpretação propriamente
dita, propondo inferências de acordo com os referenciais teóricos.
Os dois principais temas selecionados para este trabalho foram: 1) questões relativas à
relação teoria-prática e relevância dos conteúdos, e 2) sentimentos relacionados ao fazer docentes,
companheirismo profissional/ apoio de pares.
Tema 1: Relação teoria-prática e relevância dos conteúdos
Nas diferentes perspectivas de formação docente, encontramos a conhecida associação 3 + 1
que se refere aos cursos de licenciatura em que 3 anos seriam de teoria e 1 ano de aplicação da
teoria, seja em estágios supervisionados seja em disciplinas pedagógicas para licenciaturas outras
que não a Pedagogia. Vem dessa ideia de separação entre teoria e prática a oposição entre os que
pensam e os que executam, por exemplo, ou as diferenças entre o que é intelectual e o que é
manual, e ainda conteúdo e forma, todos em oposição binária.

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

701

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Nossas participantes, talvez por ter alguma ideia semelhante em seu imaginário, trazem a
separação entre o que foi aprendido na universidade e o que efetivamente acontece nas escolas,
mesmo tendo tido uma formação menos segregada, com imersão em escolas desde o início do
curso, como é o caso de nossa instituição.
Nas narrativas, mencionam experiência prática do professor, dicotomia entre o aprendido na
universidade e a realidade de sala de aula e a questão do modelo: “Eu acho muito importante
relacionar à prática, mas o que a gente aprende na universidade não serve muito”; “eu aprendi
mesmo quando comecei a trabalhar, olhava para as professoras mais experientes, com mais
prática e tentava fazer parecido”. Outro ponto refere-se à didática, vista como ferramenta para boas
aulas e garantia de objetividade: “os professores que têm didática são objetivos e respeitados, têm
segurança dos temas propostos e experiência de magistério”; “são professores/profissionais
qualificados e que demonstram gostar bastante da área em que trabalham”; “a maneira de ensino
é centrada em coisas que fazem sentido para os alunos, com muitas situações práticas”.
Um dos desafios iniciais apontados foi relacionado ao saber o que ensinar; na hora de
planejar alguma aula se havia conteúdo que elas não sabiam isso era motivo de preocupação e
insegurança, e “para resolver isso lembrei da professora G. que era fera na universidade; sabia
muito e sabia passar”. E novamente a dicotomia entre pensar e executar, como se fossem aspectos
separados e excludentes: “Meu planejamento ia sendo feito só com o que eu sabia e muitas vezes
não funcionava na sala de aula real.”
Entre as participantes da pesquisa, o domínio do conteúdo parece ser um dos saberes que
caracterizam um professor que possa ser considerado modelo. Segundo elas, esses professores que
nos servem de referência “demonstram o domínio do conteúdo exposto e o preparo nas respostas
de questionamentos em aula, bem como discussões e reflexões que motivam”. Eles são referências
“por demonstrarem conhecimento bastante apurado e por saberem passar com clareza os seus
conhecimentos aos alunos”. Percebe-se também nas falas que o domínio do conteúdo por parte dos
docentes torna as aulas mais prazerosas, o Professor X “é brilhante em suas aulas”, enquanto a
Professora Y “conhece profundamente, mas não sabe passar”.
Shulman (2005) e Pimenta (1998) destacam a relevância do conhecimento sobre o que vão
ensinar; a percepção sobre a importância do domínio do conteúdo parece estar fundada em
atualização contínua e titulação, conforme as falas: “por sua qualificação e entusiasmo de passar
seus conhecimentos para os alunos”; “nível de conhecimento; capacidade intelectual; formação do
professor”; “é dinâmico, está sempre atualizado sobre o assunto, sabe transmitir a matéria e é
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simpático com os alunos”; “a preocupação também é se atualizar...”. Estreitamente ligados ao
domínio do conteúdo estão os saberes experienciais, que nascem da prática e são por ela validados,
conforme explica Tardif (2003)
Tema 2 - Sentimentos relacionados ao fazer docente, companheirismo profissional/ apoio de
pares
Temos algumas dificuldades em pensar em sentimentos e não cair em armadilhas. O que
sentem docentes iniciantes sobre este período? Narrativas nessa temática podem contribuir para
processos formadores que incluam a perspectiva de sentimentos como atravessando e atravessados
pelo/no exercício da docência inicial.
De nossas participantes ouvimos sobre “esperança de fazer o que acha certo, do meu jeito,
sem interferências, sem críticas, ninguém pegando no meu pé...”, assim como “gostaria de ter tido
mais presença da OP (orientadora pedagógica), mas não pedi muito com medo que ela percebesse
que eu não sabia muito o que fazer...”, ou seja uma tensão entre sentimento de esperança,
autoconfiança, desejo de viver a docência inicial sem muitas críticas ao mesmo tempo que
aparecem a insegurança e o receio de não saber como agir e o que fazer. Temos falas contundentes
nessa linha que se referem a um ‘não saber’ que intimida, que faz ‘sentir vergonha’, que provoca
um afastamento de colegas para não se expor, o que implica em solidão e sensação de desamparo.
Outra fala menciona a questão da sobrevivência: “estou no meu segundo ano de magistério;
meu desafio foi sobreviver ao início, agora já estou bem mais segura. Não pude contar com muita
gente prá me ajudar mas acho que prá todo mundo é assim, cada um por si. [...] seria bem melhor se
a gente pudesse ter mais conversa com colegas mais experientes.” Por outro lado, temos um
depoimento que traz um outro elemento, a liberdade, “o fato de eu estar só me deixava livre pra
fazer o que eu queria, aí experimentei algumas novidades...”.
O tema da sobrevivência é muito presente nas narrativas, tanto do ponto de vista de ter um
salário, ainda que pequeno, para subsistência, como também ideias como “sobreviver na selva da
escola”, relatos de situações de agressividade de alunos entre si, de alunos com professores e até de
docentes entre si, o que causa “vontade de sair correndo da sala dos professores quando X e Y
começaram a discutir por conta de posições diferentes quanto a fazer ou não greve...um clima
horrível, nunca pensei em viver prá ver isso”, ou ainda relatos de chegar e sair de um bairro mais
violento, “às vezes quando tem tiroteio fico pensando se vou morrer ou se vou dar aula.”
O trabalho de Freitas de Lima et al (2007) traz alguns depoimentos a partir de análise de
pesquisas desenvolvidas em uma instituição sobre a temática de professor iniciante em escolas
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públicas dos anos iniciais do ensino fundamental. Apontam os autores que as dificuldades sentidas
pelas professoras em início de carreira, às quais têm de ‘sobreviver’, estão de acordo com o que
aponta a literatura da área. Enfatizam questões relativas à solidão, às dificuldades no trato com pais
de alunos e ao choque de realidade presente nos primeiros anos de exercício da docência.
Compartilhar sentimentos muitas vezes negados pela idealização da profissão docente pode ser
altamente esclarecedor e formativos: podemos falar de dúvidas, medos, agressividade e
amorosidade, todos sentimentos presentes em nosso exercício profissional e de vida.
Na continuidade das narrativas docentes aparece a questão da solidão presente nas salas de
aula, onde professores iniciantes (e muitas vezes veteranos) mencionam situações de desamparo por
parte de colegas, de se sentirem perdidos, entristecidos, falarem de momentos de reunião em que
não havia a troca necessária para oxigenar as práticas e fortalecer a vontade de permanecer na
carreira.
Depoimentos como “ninguém nunca perguntou se eu precisava de algo”, “as colegas mais
antigas nem me viam, me sentia invisível mesmo”, e ainda “tinha dias que eu queria sair correndo e
não voltar nunca mais” fizeram parte das muitas narrativas, assim como as dificuldades, algumas
vezes seguidas de possíveis caminhos de superação, como “se tivéssemos mais tempo para falar
sobre o trabalho, trocar as dúvidas e buscar algum apoio, talvez não tivesse sido tão difícil”, e
também “quando tínhamos chance de trocar parece que as coisas ficavam melhores, mas isso era
raro”. Uma docente em seu primeiro ano escreveu que “achava que ia encontrar companheirismo
entre as professoras, mas estava todo muito ocupado com suas coisas.”
Algumas participantes que durante a graduação tiveram oportunidade de participar de
programas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) apontam que
aprenderam a compartilhar experiências durante a bolsa, e a valorizar as situações de troca e de
tutoria com as regentes das turmas envolvidas, já que se formava “uma grande corrente solidária,
na qual todos se beneficiavam.” Uma frequentadora de nossos encontros relatou que teve a
oportunidade de participar de um projeto em uma prefeitura da região metropolitana do Rio de
Janeiro, e em seu depoimento fala do “companheirismo que se instalou e que nos alimentou a
todos”, explicando que as atividades que ocorriam na escola eram planejadas e desenvolvidas pelo
corpo docente, “sem que houvesse alguém dono do pedaço...”. Aprender a planejar e executar
projetos em conjunto pode ser uma das metas de experiências institucionais de formação docente.
André (2018), em relato de pesquisa sobre professores iniciantes egressos de programas de
iniciação à docência, aponta que a maioria dos egressos participantes desses programas comentou
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sobre a importância da contribuição de tais programas para sua formação, enfatizando aspectos
positivos de sua inserção profissional facilitada pelos aprendizados decorrentes da existência dos
mesmos.
Assim, pensamos que implementar uma cultura de trabalho coletivo e colaborativo pode ser
um caminho para as práticas formativas oferecidas pelas instituições educacionais, em todos os
níveis, seja nos municípios ou estados, escolas e universidades, um desafio em uma sociedade em
que a coletividade ainda precisa ser muito aprendida e estimulada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossas atividades de pesquisa e extensão, especialmente a então Residência Pedagógica,
hoje Portal da Aprendizagem, buscam criar redes cooperativas entre docentes tanto da universidade
quanto da escola básica. Como o grupo de pesquisa é composto por pós-graduandos, graduandos,
bolsistas de Iniciação Científica, voluntários e quem mais se apresentar, em nossas reflexões e
atuação sobre o fazer docente temos trabalhado no sentido de promover nosso desenvolvimento
profissional nos moldes defendidos por Marcelo Garcia (2009) e Fontoura (2017, 2016a).
Acolhemos a pluralidade de pensamentos na busca do fortalecimento institucional e pessoal;
o foco na melhoria da formação tem norteado nossas investigações e práticas formativas, para tal
trabalhando na interação e articulação entre as instâncias formativas, a saber universidade e escola
básica, levando em conta contextos de inserção e de exercício da docência, além de suscitar
diálogos com vistas a estabelecer uma relação orgânica entre universidade, escola e sociedade.
Em nosso trabalho, os professores produzem-se sujeitos do seu próprio fazer, são
convocados a se perceberem autores e gestores de sua docência, investigadores de si mesmos.
Assim, esperamos oferecer espaços para o fortalecimento institucional tanto na universidade quanto
nas escolas, através da escuta e valorização das vozes de docentes egressos de nossa instituição,
iniciantes na carreira e que estão atuando em sala de aula, e que se viram colaboradores nas escolas
parceiras.
As principais contribuições do estudo se situam na perspectiva da importância do espaço de
trocas de narrativas docentes para ressignificar práticas e experiências, da relevância de pensarmos
nos cursos de formação que oferecemos terem conteúdos e práticas condizentes com os desafios da
docência na atualidade e também do papel dos pares na constituição da/o professor/a iniciante como
profissional e no apoio à permanência destes na profissão.
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Resumo
Como os docentes iniciantes vivenciam o começo da carreira docente é o foco deste trabalho, que
objetivou investigar processos de inserção profissional de egressos da Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) na prática docente há menos de
cinco anos, enfatizando a importância do papel da Universidade tanto nos processos de formação
inicial quanto no apoio a ser dado para seus egressos quando estão iniciando sua prática profissional.
Nossa questão principal foi indagar como ocorrem os processos de inserção de professores/as
ingressantes na carreira docente na percepção dos docentes iniciantes. No presente estudo, parte de um
projeto maior, os conceitos-chave foram tomados principalmente de Garcia (desenvolvimento
profissional docente), Josso (escritas narrativas de si; pesquisa-formação) e Fontoura (tematização).
Com uma perspectiva qualitativa, a coleta de dados para o recorte aqui apresentado utilizou narrativas
de docentes iniciantes participantes de um projeto desenvolvido na universidade com egressos das
licenciaturas oferecidas em nosso campus. O estudo se configurou como um dispositivo para a troca de
saberes entre a universidade e a escola básica na perspectiva da inserção profissional docente,
oportunizando que saberes e conhecimentos emergentes nas trocas possam responder aos dilemas da
prática docente inicial, considerando ambos espaços educativos possibilitadores de produção de
conhecimentos significativos e emancipatórios. As principais contribuições trazem achados importantes
para formadores de professores que realmente se preocupem com a qualidade da formação oferecida
em suas instituições, assim como reconhecimento da escola como um espaço formativo de seus
professores.
Palavras-chave: Inserção profissional docente; Narrativas; Relação universidade e escola básica.
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COLOCAR-SE EM AUTOESCUTA: EXPLORANDO EMERGÊNCIAS INTERIORES NO
RETOMAR TRAJETÓRIAS DOCENTES
Sandro Tiago da Silva Figueira – SMERJ

INTRODUÇÃO
E é sempre melhor o impreciso que embala do que o certo que basta, porque o que
basta acaba onde basta, e onde acaba não basta. E nada que se pareça com isto devia
ser o sentido da vida. (Fernando Pessoa)

Tomamos de empréstimo a poesia de Fernando Pessoa para nos ajudar a problematizar os
enlaces reflexivos que pretendemos com o artigo em tela. A ideia de imprecisão é a que trazemos
para tensionar o espaço-tempo que interage com o singular e plural das narrativas de formação, já
que limites determinados, isto é, com precisão cartesiana e positivista, não ocupam o narrar-se do
sujeito; logo, quando professores narram suas experiências pedagógicas, estabelecem um diálogo
tecidual (JOSSO, 2012) com o vir-a-ser docente.
Pesquisadores do campo da formação docente apontam há algum tempo (FREIRE, 1997;
PIMENTA, GHEDIN, 2002; FONTOURA, 2007; MIZUKAMI, 2008) o efeito danoso e de
desumanização docente das concepções de linearidade e de racionalidade técnica na
profissionalidade de professores e professoras. Essa lógica tecnocrática associa desigualdade e
poder conferindo legitimidade a quem está autorizado a dizer a palavra e aquele que só a executará.
Freire (1997) assume essa lógica enquanto um mecanismo de desigualdade intencional que adquire
concretude nas condições formativas e intelectuais dos professores, obstacularizando o seu viver
consciente no mundo. É um modo próprio de apagamento de sua capacidade de transformação e
humanização do mundo e de si mesmo na busca de ser mais.
O conceito de ser mais centra-se na própria dinamização da docência e de sua
responsabilidade social, pois conforme Freire (1997), é o movimento de se fazer sujeito na
transformação de sua realidade.

Com a ideia de (trans)formação retomamos o termo

imprecisão por entender que a constituição docente não comporta a linearidade de percursos, mas
sim entrecruzamentos polifônicos entre experiências pessoais e profissionais que impulsionam
saberes e fortalecimento profissional, no sentido de “transformar a vida socioculturalmente
programada, numa obra inédita a construir, guiada pelo aumento de lucidez” (JOSSO, 2012, p.21).
A formação de professores na atualidade vem sendo induzida, pela esfera econômica
principalmente, a pautar-se nos objetivos empresariais de eficiência, eficácia, regras de ação,
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técnicas prontas e modulação de competências tendo em vista unicamente o alcance das metas
impostas pelas avaliações do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) às escolas de
nosso país. Dessa forma, se faz urgente uma postura profissional que busque aumentar nossa
lucidez diante dos nós que tentam provocar impedimentos à realização da tarefa educativa
compromissada com a transformação social.
O IDEB, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, integra o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como modo de obter os
resultados educacionais de cada município e escola pública do nosso país a partir dos resultados de
avaliações em larga escala buscando, sobretudo, a condução de políticas públicas atreladas a metas
de qualidade mercadológica.
Desde a sua criação, as metas têm se tornado “camisa de força” aos docentes, pois são
pressionados a traçarem aulas quantitativamente precisas aos índices a serem atingidos. Para André
(2015) faz se necessário um processo de indagação sobre que tipo de ensino e aprendizagem são
estimulados por medidas assentadas em índices, uma vez que avaliações de larga escala, principal
fornecedora dos índices de qualidade, tem se tornado um referente importante para a organização
das ações escolares com vistas a sanar as dificuldades pedagógicas, ações estas que podem se
caracterizar como treinamento para aumentar os resultados.
Compreendemos que na perspectiva das avaliações estandardizadas, anula-se o professor
como um ser pensante, aprendente (JOSSO, 2012) e produtor de teses docentes (FIGUEIRA, 2017)
sobre sua ação, como também silencia a dimensão prática enquanto espaço-tempo de consolidação
de aprendizagens e de novas reelaborações.
Inferimos que essa anulação realoca a dicotomia teoria-prática com nova roupagem, isto é,
partindo da separação pensar/executar e produzir/reproduzir na direção do compromisso com
avaliações externas meritocráticas e mercadológicas.
A partir da evidenciação realizada até aqui, demarcamos o nosso posicionamento, quer
dizer, uma posição que entende a formação docente enquanto ação ativa, criativa, crítica e
intelectual. Que reconhece o conhecimento dos professores sobre sua ação cotidiana e profissional
para além da técnica tecnicista e conteudista.
Acreditamos e defendemos a possibilidade criativa, conforme Freire (1997) nos ensina, que
emerge da liberdade responsável e da apropriação consciente do professor sobre/com seu percurso
formativo.
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Com a percepção da apropriação consciente docente, delimitamos para o espaço deste artigo
a revisitação das narrativas de formação realizada pelo autor deste texto sobre e com sua formação e
atuação docente, num exercício de autoescuta com anseio de explorar emergências interiores
advindas do pensamento reflexivo frente às aprendizagens e desaprendizagens efetuadas em seus
dez anos de atuação na rede municipal de educação do Rio de Janeiro.
ACOLHENDO O (DES) CONHECIDO QUE VEM AO NOSSO ENCONTRO
Este trabalho, ancorado na abordagem qualitativa, parte do Paradigma do Sensível (JOSSO,
2012) como modo de abrir-se à experiência de formação inicial, iniciante e continuada. Esse
paradigma, segundo Josso (2012), provoca questionamentos sobre o lugar da formação experiencial
expressas nas reflexões biográficas ou autobiográficas, favorecendo a abertura ao advir inédito
encarnado no sujeito que se torna autor por meio da acolhida do desconhecido que o constitui.
Para a autora, o desconhecido se presentifica quando “deixamos o caminho da vida
programado por nossa história” a partir da exploração das potencialidades da consciência. Esse
explorar tem como centro o questionamento criativo da trajetória formativa num espiral de
condensação das ideias que tangenciam “o saber-fazer, saber-sentir, saber-pensar, saber-escutar,
saber-denominar, saber-imaginar, saber-avaliar, saber-perseverar, saber-amar, saber-desejar e saberse em relação com si” (p.21).
Assumindo a perspectiva teórica de Josso (2012) de reflexividade biográfica, começaremos
com a retomada das narrativas de formação textualizada pelo autor em sua dissertação de mestrado,
nos artigos publicados em periódicos e em sua tese de doutorado. Em seguida será definido um
verbo que sublinha as aprendizagens realizadas em cada fase de seu desenvolvimento profissional e
as desaprendizagens ocorridas em seus entre-lugares. Com os verbos desdobrar-se-á o reexame da
caminhada pessoal-profissional clarificando as emergências interiores. Para Josso (2012), a escolha do
verbo sublinha que se trata, de fato, da atividade de um sujeito que empreende uma viagem ao longo do qual
ele vai explorar o viajante.

Assentadas nas fases de desenvolvimento profissional (HUBERMAN, 1995), as trajetórias
pessoais e profissionais experienciadas foram organizadas num quadro como forma de melhor
organizar e evocar uma visualização panorâmica dos caminhos, paragens, encontros e desencontros.
Huberman (1995) nos auxilia nessa compreensão ao explicitar em seus estudos as diversas fases da
vida pessoal e profissional docente e as influências delas decorrentes. Este autor enfatiza que nessas
fases existem oscilações e descontinuidades, o que corrobora com a nossa apreensão de que o
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desenvolvimento profissional dos professores não ocorre numa única trajetória, mas sim em
trajetórias, no plural, devido às várias confluências que podem perpassar esse processo.
Reconhecemos o desenvolvimento profissional não como um conceito unívoco ou isolado
de um contexto mais amplo, mas sim uma categoria que possibilita “um estudo de influências
combinadas e não de influências unívocas ou dominantes” (HUBERMAN, 1995, p.55), que leva os
professores à construção de uma visão crítica e reflexiva diante de toda sua história profissional
através de um processo individual e coletivo. Nesse sentido, das fases elaboradas pelo autor entrada na carreira (1 a 3 anos de profissão), estabilização (4 a 6 anos de profissão), diversificação e
experimentação (7 a 25 anos de profissão), serenidade e distanciamento afetivo (25 a 35 anos de
profissão) e preparação para a aposentadoria (35 a 40 anos de profissão) – centraremos as reflexões
nos períodos da entrada na carreira à diversificação e experimentação devido ao nosso tempo de
atuação profissional (dez anos), especificando o tempo em formação inicial (discente), iniciante
(entrada na carreira).
Iniciamos a retomada das narrativas a partir da leitura do memorial de formação textualizada
na dissertação de mestrado (FIGUEIRA, 2012), na apresentação da tese de doutorado (FIGUEIRA,
2017) e no artigo publicado em periódico científico (FIGUEIRA, 2018). Após a leitura,
empreendemos um diálogo tecidual (JOSSO, 2012), isto é, estabelecemos cruzamentos reflexivos
frente às atitudes interiores e os comportamentos que nos habitam no momento presente, criando
verbos que articulem de uma forma mais consciente as experiências formadoras.
Apresentamos abaixo o quadro 1 com trechos das narrativas de formação escrita na
dissertação de mestrado, seguido do verbo que condense as emergências interiores.
Verbo idealizar
O ano de 1998 foi um marco na minha escolha profissional. Estava cursando a antiga oitava série e tínhamos que
optar pela escola na qual faríamos o Ensino Médio. Lembro que muitas dúvidas me povoavam, mas uma certeza eu
tinha, gostava muito de ensinar, pois trabalhava em casa como explicador do primeiro segmento do ensino
fundamental há dois anos. Então, fui cursar o antigo Normal, no Instituto de Educação Sarah Kubistchek. Nossa!
Como eu era feliz nesse espaço. Construí amizades maravilhosas, me identifiquei com a educação, além do mais,
estava efetuando a passagem do estado de aluno para o estado de professor, um novo olhar estava sendo construído.
Nessa instituição comecei a agregar alguns saberes curriculares da profissão docente, dentre eles destaco a disciplina
Didática, na qual muito aprendi sobre a linguagem da educação e também sobre posturas profissionais.
Ao terminar o Normal, procurei algumas escolas para lecionar, porém não obtive sucesso, uma vez que a presença do
gênero masculino no primeiro segmento não é tão comum. Devido a essa dificuldade, fui trabalhar num curso de
informática, na área de matrícula. Confesso que fiquei desanimado com a área que havia escolhido para atuação
profissional por causa de tantas portas se fechando.
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Quadro 1. Formação inicial no ensino médio
Condensando as experiências no verbo idealizar, evidencia-se os fatores que levaram à
escolha da docência como opção profissional seguido da dimensão emocional definida como
felicidade de forma-se professor e da ligação com o social, isto é, a preconcepção da sociedade
sobre o magistério dos anos iniciais como atuação feminina e maternal. O autor idealiza sua
profissão e clarifica suas cicatrizes de incidentes de percurso (JOSSO, 2012) imerso no seu projeto
de conhecimento integrado naquilo que somos, pensamos, valorizamos e desejamos na nossa
relação conosco, com os outros e com o ambiente humano e social.
No próximo quadro, explicitamos a formação na graduação também expressa na dissertação
de mestrado.
Quadro 2. Formação inicial na graduação
Verbo Transformar
O gosto por ensinar ficou adormecido por alguns anos, no entanto, a vontade de lecionar era maior. Dessa forma,
resolvo prestar vestibular para Pedagogia no ano de 2003 e sou aprovado para a Faculdade de Formação de
Professores da UERJ. Na universidade apropriei-me de outros saberes-fazeres, dialoguei teoricamente com Vygotsky
(1991), identificando a importância das interações sociais para o desenvolvimento humano, com Soares (2000) percebi
a amplitude das práticas de leitura. Em Freire (1996) aprendi a necessidade de refletir criticamente sobre a prática, de
analisar constantemente os fundamentos que alicerçam nosso entendimento educacional. Piaget (1981) foi um dos
autores que me tocou profundamente, uma vez que desde a época do Normal, defendia a afetividade como um fator
indispensável para a aprendizagem, ou seja, uma proximidade respeitosa com os alunos. Este autor realça a
importância do afeto como a energia necessária para o desenvolvimento cognitivo e pontua que a afetividade influi na
construção do conhecimento de forma essencial. Eu me vejo em sala de aula trabalhando a afetividade. Busco em
minha ação pedagógica envolver e acolher os alunos, faço com que se sintam parte daquele espaço evidenciando a
importância de cada um. Os saberes universitários desenvolveram em mim um novo olhar, mais solidificado e
fundamentado. Pude identificar a importância da pesquisa e reflexão em sala de aula para uma prática mais consciente.
Uma experiência, no melhor sentido de Larrosa (2002), imprescindível em minha formação universitária, refere-se à
bolsa de Iniciação Científica no qual participei nos anos de
2007 e 2008. Nesse período integrei um grupo de pesquisa que trabalhava o projeto intitulado “Práticas de Ensino na
Faculdade de Formação de Professores da UERJ: nossa formação e nossas práticas”. Neste espaço buscávamos refletir
sobre o que fazemos na docência e sobre o que pensamos sobre o nosso fazer, pautados na unidade teoria-prática.
Esta bolsa de pesquisa proporcionou-me um exercício de reflexão e de interrogação quanto aos fatores que permeiam
o ato educativo e concomitantemente a minha formação.
Nesse ínterim realizei uma exploração dos meus saberes, da minha memória escolar e daminha formação inicial,
pensados a partir das questões, dos desafios do real – instituição escolar e professores- remetendo-me ao interior
dessas questões.

Percebemos no trecho acima, sintetizado no verbo transformar, o conceito de alargamento
integrado da consciência (JOSSO, 2012). Em sua narrativa fica evidente a conjugação das
emergências sob os eixos desejo, expectativa e projeto descortinando e possibilitando a
transformação do seu ser no mundo e com o mundo. Ao narrar-se, o autor explorar suas
potencialidades e a maneira como o seu olhar descortina posturas, atitudes e pensamentos.
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Continuando com as narrativas, apresentamos a seguir o quadro 3 com as experiências
agregadas na formação como professor iniciante, ou seja, aquela que acontece na entrada na carreira
quando se entrelaçam sobrevivência e aprendizagens.
Quadro 3. Formação enquanto professor iniciante
Verbo (des) cobrir
Termino minha graduação em 2008 e no mesmo ano ingresso na Prefeitura do Rio de Janeiro, para lecionar no
primeiro segmento do ensino fundamental. Uma alegria imensa tomou conta de mim, uma vez que o meu anseio
profissional havia sido alcançado. Recebi uma turma do 3° ano, formada de alunos repetentes e com ‘dificuldade de
comportamento’. A escola passou-me várias informações sobre a ‘fama’ da turma. Entrei na sala de aula, deixando
todos os estigmas dessa turma do lado de fora, contando com minha bagagem teórica e minha vontade de acertar.
Conversamos muito, construímos nosso quadro de regras de condutas. Foi um período muito proveitoso. Criei uma
rotina de conversarmos sempre, de expor nossos sentimentos. Passou uma semana, duas, três, um mês. E nada que
haviam me falado ocorreu. Percebi que, além de minha preocupação com os conteúdos, a afetividade, o carinho e
respeito possibilitaram à turma caminhar, ou seja, a minha defesa da importância do afeto tinha sido validada em
minha prática. Foi um ano muito bom. No final do ano, me ofereceram outra turma, que tinha recebido muitos elogios,
mas eu preferi continuar com a mesma turma, por opção política (FREIRE, 1996). Hoje, a grande maioria dos alunos
está no 5° ano seguindo suas trajetórias estudantis.

A entrada na carreira, período em que o professor é concebido como iniciante,
confrontando-se com a realidade escolar, enquanto um profissional que deve responder às
exigências contextuais e assumir as responsabilidades de suas ações. Não há um período de tempo
específico para a duração da iniciação da carreira; no entanto, Huberman (2000) faz uma indicação,
sinalizando algo entre um a três anos. Segundo este autor, a entrada na carreira é marcada pela
sobrevivência e pela descoberta, aspectos estes que se revelam ao mesmo tempo, complementares e
contraditórios.
A narrativa no quadro 3 mostra a ação de (des)cobrir enquanto a assunção de aspectos antes
encobertos. Para sobreviver à experiência de iniciante, o professor entra em cena com sua bagagem
de conhecimentos teóricos ressignificados com as demandas que a prática pedagógica o coloca.
As narrativas textualizadas nos quadros acima “põe em evidencia, sob forma de
peregrinação vital, a busca de um saber-viver em sabedoria que se desenvolve” (JOSSO, 2012,
p.21). Cada palavra escrita articula ação-emoção-projeção numa perspectiva crítica sobre o próprio
desenvolvimento profissional.
São emergências que impulsionam devires a partir da tomada de consciência das dimensões
que desafiam a constituição da profissionalidade docente, convocando revisão de saberes, busca de
outros ângulos e novas outras maneiras de provocar aprendizagens e desaprendizagens de si e com
o outro.
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PONTILHANDO EXPERIÊNCIAS FUNDADORAS: TRAÇADOS A ENREDAR-SE
Neste artigo revisitamos narrativas textualizadas em fases iniciais do desenvolvimento
profissional docente. Partimos da ideia de aprendizagens transformadoras da existência (JOSSO,
2012) por meio de um diálogo tecidual tracejado por palavras provocadoras de aprendizagens
docentes.
Tomado pela textualização das experiências formadoras, foram construídos três verbos idealizar, transformar e (des)cobrir - que condensaram hábitos, posturas e modos de pensar a ação
educativa e formativa. Os verbos sinalizaram uma interrogação “mais essencial que gravita em
torno da possibilidade de encontrar seu justo lugar numa comunidade de vida, definir orientações de
vida que satisfaçam um sentimento de integridade e autenticidade” (JOSSO, 2012, p.22).
Nesse movimento de busca do “seu lugar”, vimos sentimentos de alegria ao ingressar na
formação inicial e de desesperança quando questões de gênero complexificavam o realizar-se
profissionalmente. As emoções aparecem como pontos chave das emergências interiores,
pontilhando percursos alternativos para a efetivação dos projetos pessoais.
Ao dizer a palavra nas narrativas de formação, Figueira (2012, 2017, 2018) efetuou um
reconhecimento de si mesmo como sujeito que pontilha seus sonhos e traça com cores próprias
enredamentos possíveis, com novos possíveis. Assumindo a autoria nos processos de ensinoaprendizagem, promove devires potentes em seu desenvolvimento profissional e em seus
estudantes.
Concluímos que se autoescutar a partir das narrativas de formação permite a evidenciação de
posturas, ideias, concepções e fundamentações que norteiam nosso próprio agir. Ao conscientizarse dessas posturas, emergências outras são enlaçadas no diálogo estabelecido entre o eu-outro-nós
inscrito numa historicidade que se faz em permanente construção/reconstrução.
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Resumo
Com a percepção da apropriação consciente das trajetórias de vida e profissão, delimitamos para o
espaço deste artigo a revisitação das narrativas de formação realizada pelo autor deste texto sobre e
com sua formação e atuação docente, em um exercício de autoescuta com anseio de explorar
emergências interiores advindas do pensamento reflexivo frente às aprendizagens e desaprendizagens
efetuadas em seus dez anos de atuação na rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Este trabalho,
ancorado na abordagem qualitativa, parte do Paradigma do Sensível (JOSSO, 2012) como modo de
abrir-se à experiência de formação inicial, iniciante e continuada. Esse paradigma provoca
questionamentos sobre o lugar da formação experiencial expressas nas reflexões biográficas ou
autobiográficas, favorecendo a abertura ao advir inédito encarnado no sujeito que se torna autor por
meio da acolhida do desconhecido que o constitui. A partir do conceito de diálogo tecidual
problematizar-se-á o vir-a-ser docente. Conclui-se que a constituição docente não comporta a
linearidade de percursos, mas sim entrecruzamentos polifônicos entre experiências pessoais e
profissionais que impulsionam saberes e fortalecimento profissional, no sentido de transformar a vida
socioculturalmente programada, numa obra inédita a construir, guiada pelo aumento de lucidez. Dessa
forma, se autoescutar a partir das narrativas de formação permite a evidenciação de posturas, ideias,
concepções e fundamentações que norteiam nosso próprio agir. Ao conscientizar-se dessas posturas,
emergências outras são enlaçadas no diálogo estabelecido entre o eu-outro-nós inscrito numa
historicidade que se faz em permanente construção/reconstrução.
Palavras-chave: Narrativas de formação; Paradigma do Sensível; Aprendizagem docente.
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INTRODUÇÃO
O ato de avaliar nos acompanha há muito tempo: desde épocas antigas à
contemporaneidade, avaliamos nossos modos de viver e pensar, nossa maneira de proceder e fazer
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coisas e vários outros aspectos da nossa vida. No que tange à educação, e mais precisamente
enquanto docentes, muitas vezes nos vemos (supostamente) reféns de uma visão reducionista do
conceito de avaliação somente enquanto medida ou checagem de aprendizagem e, por vezes,
ficamos restritos a apenas um dos seus vieses, contribuindo negativamente para que futuros
profissionais da educação sejam levados a pensar a sala de aula de maneira dissociada da escola e
da vida.
Pretendemos, com este trabalho, descrever como alunos de licenciatura em Física e Química
em um curso de graduação em uma universidade pública percebem a avaliação, suas concepções
sobre o processo avaliativo, antes e depois de um processo de intervenção pedagógica. Nossa
hipótese inicial convergia para o pressuposto de que, após o processo de intervenção sistemática, as
concepções dos licenciandos sobre avaliação inclinariam para conceber a avaliação enquanto
processo formativo, em uma postura docente mais reflexiva.
Para isso, buscamos conhecer quais concepções sobre avaliação os licenciandos trazem
consigo desde suas experiências enquanto alunos da educação básica e quais inclinações
conceptuais foram formadas enquanto alunos participantes da disciplina ministrada por nós ao
longo de um semestre, mediante um processo que contemplou metodologias em que os discentes
participavam como protagonistas e eram o centro do processo de ensino e aprendizagem.
A PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO FORMATIVA
Ao indagar dos professores se eles tinham conhecimento de uma concepção formativa de
avaliação, desabrocham relatos que, embora afirmem reconhecer sua necessidade, seguem-se de
“mas...”. Em seus depoimentos, reconhecem a importância dessa forma de avaliação, parecem
mesmo aceitá-la conceptualmente, mas não a praticam. As razões que apontam centram-se,
sobretudo, na ideia de que inclui-la na sua prática letiva corresponde a acrescentar outras estratégias
às que já utilizam para avaliar (SANTOS, 2016), e mais, impedimentos de ordem estrutural do
sistema de ensino.
Muitos professores consideram que há demasiadas barreiras para que a avaliação formativa
seja uma prática regular das suas práticas de sala de aula, entre elas o número de alunos por turma,
extensão do programa e a dificuldade em encontrar desafios adequados às necessidades dos alunos
(LOONEY, 2011).
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Cada vez mais pesquisadores trazem a necessidade de a prática avaliativa vir associada ao
verbo aprender e não exclusivamente ao verbo medir. Autores como Sordi e Ludke (2005), Luckesi
(2011), Romão (1998), dentre outros, empenham-se em investigações que mostram a necessidade
de a prática avaliativa vir ainda associada ao acompanhamento e aprendizagem do estudante e não
como medição e controle.
A avaliação formativa leva em conta o indivíduo em sua especificidade, combinando os
critérios de realização com critérios referenciados ao aluno, como por exemplo, um professor que
leva em conta as dificuldades específicas de um dado aluno, e, em contrapartida, o esforço que fez e
a evolução que apresenta (HARLEN; JAMES, 1997). Ela é fundamental no processo de ensinoaprendizagem e consequentemente na prática pedagógica. Configura-se como uma prática social,
cuja função é educar, possibilitando a humanização, a socialização e a individuação que ocorre
quando o educando se apropria dos saberes e práticas construídas pela humanidade (PIMENTA;
PIMENTA, 2016).
Nossos conceitos e concepções sobre avaliação vão sendo construídos durante a nossa
trajetória escolar. Beraldo e Soares (2015), em investigação abordando a aprendizagem da docência,
ressaltaram a necessidade de desequilibrar e reconstruir os conceitos (pelos professores e
estudantes) de aprender, ensinar e avaliar, sedimentados pela educação moderna ao longo dos anos.
As autoras sugerem que, para que isso ocorra, seja efetivado um processo formativo-reflexivo que
permita revisitar as representações e refletir sobre como elas repercutem nas práticas pedagógicas.
METODOLOGIA
Embora o presente relato de experiência abranja, em grande medida, a experiência da
disciplina como um todo, durante o período de seis meses, as atividades em foco aqui mencionadas
referem-se à concepção inicial dos discentes sobre o conceito de avaliação e a concepção formulada
pelos discentes após o processo de intervenção. Desse modo, apontamos como recursos para coleta
de dados dois instrumentos: o grupo focal e o questionário. O caminho metodológico perpassa
métodos e técnicas de aprendizagem que tiveram o aluno como centro do processo, como a sala de
aula invertida, rodas de discussão e jogos, como apontado na figura 01. Salientamos a importância
da integração na prática pedagógica de metodologias de ensino que tragam os estudantes para o
centro do processo, da discussão às quais os conhecimentos são mediados, responsabilizando-os
pela construção de novas perspectivas e estimulando o trabalho em equipe (MELO; SANT’ANA,
2012; MORAN, 2015).
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Outro aspecto que chamamos atenção é com relação ao trabalho coletivo, participativo e
colaborativo nas etapas de ensino/aprendizagem (FREITAS, 2012). Segundo Bordenave (2006),
quando o aluno, juntamente com seus colegas, é o sujeito de sua aprendizagem, tal situação gera um
processo de transformação. Esse processo de transformação é identificado pelo autor como uma
epistemologia construtivista, fundamentada na interação entre o sujeito e o meio, o que levaria à
transformação mútua. Na interação, o sujeito desenvolve suas estruturas mentais e assimila
esquemas de ação, provocando transformações no meio. Assim, o aluno é o elemento protagonista
no processo de aprendizagem.
Utilizamos da técnica do grupo focal para realizar discussões que contribuíssem para
suscitar narrativas discentes sobre o tema. Dez sujeitos participaram do grupo focal, todos discentes
dos cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Física e alunos da disciplina O Uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação na aprendizagem de Química e Física.
Segundo Gatti (2005, p.11), o grupo focal permite compreender “[...] processos de
construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e
reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes”. A autora ainda salienta a importância da
técnica para “(...) o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores,
restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por
pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado”.
Por meio de um roteiro de discussão, levantamos questões acerca de como ocorre o processo
avaliativo nas escolas básicas brasileiras na contemporaneidade. As narrativas versaram em torno
de memórias e experiências pessoais, além de narrativas de experiências docentes enquanto
licenciandos, em programas como a Residência Pedagógica e o PIBID (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência).
No processo de intervenção ao longo da disciplina ministrada, integramos ao dia-a-dia das
aulas as rodas de discussão, a criação de desafios com jogos digitais e atividades em que a
expressão criadora estivesse presente, além de propormos, também, aproximações com a sala de
aula invertida. Nas rodas de discussão, promovemos conversas relacionadas à inserção das
tecnologias digitais em contextos educacionais. Artigos científicos, livros e links interativos foram
disponibilizados aos alunos para embasar as discussões.
Durante a disciplina os alunos criaram podcasts, jogos digitais na plataforma Kahhot!
(https://kahoot.com/) e propostas de planos de aula e planos de ensino em que as tecnologias
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digitais estivessem presentes. As atividades foram realizadas individualmente e coletivamente e,
posteriormente, levadas para debate nas rodas de discussão.
O questionário foi aplicado depois de findado o plano de intervenção, com o objetivo de
sondar as compreensões discentes acerca da avaliação, averiguando possíveis mudanças de
perspectivas. Com menor adesão, participaram dessa etapa final, apenas seis estudantes, todos
integrantes do agrupamento inicial reunido na realização do grupo focal
O questionário foi composto de cinco indagações que requeriam respostas discursivas e
versavam em torno da concepção de avaliação do ponto de vista docente. As indagações do
questionário despertavam um movimento comparativo entre a percepção de avaliação discente
enquanto aluno da educação básica e docente em formação inicial.
Figura 01. Esquema do plano de ação do relato de experiência.

Perspectiva inicial
Grupo focal
Memória e
experiências pessoais
sobre avaliação
Avaliação na
educação básica

Intervenção
Repercussão
Rodas de discussão,
sala de aula invertida
e gameficação
Avaliação processual
formativa

Reformulação, em
partes, da concepção
de avaliação
Alternância entre os
papéis
discente/docente

Fonte: as autoras

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES
Após o período de um semestre de práticas pedagógicas com metodologias em que o aluno
se situava no centro do processo e a partir de discussões com intuito de despertar uma visão crítica
sobre os processos de ensinar e aprender, o questionário elaborado constitui-se como um
instrumento de sondagem das (possíveis) novas percepções de avaliação discente. Formulamos a
hipótese de que as concepções iniciais poderiam ser remodeladas com um processo sistemático de
ações positivas que valorizassem os aspectos formativos e processuais da avaliação discente.
Inesperadamente, nossa expectativa não se confirmou, ou pelo menos, na maneira esperada.
Em resposta à indagação “O que você entende por avaliação enquanto aluno de graduação em um
curso de licenciatura?”, alguns estudantes demonstravam pouca mudança de perspectiva em relação
à concepção tradicional da avaliação.
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Quando indagados sobre como a avaliação participa do processo de ensino-aprendizagem,
os alunos apresentaram respostas em que a perspectiva avaliativa ainda é inundada por um
pensamento restrito à medida de assimilação de um conteúdo, e ainda mais gravemente, que a
avaliação se presta a uma modulação a depender ‘do estilo do professor’, contrariamente às
necessidades de aprendizagem dos alunos.
Por outro lado, ao ser pontuada a avaliação discente, especificamente na disciplina O Uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação na aprendizagem de Química e Física, percebemos
pelas falas e registros que os licenciandos de alguma maneira foram tocados pela perspectiva de
avaliação formativa, enquanto parte do processo de ensino-aprendizagem.
Em uma análise geral, e levando em consideração as narrativas orais que permearam a
discussão após a aplicação do questionário, pressupomos que a razão da hipótese formulada não ter
sido majoritariamente confirmada, se dá, em parte, por um movimento oscilante entre as
identidades de estudante e professor, uma vez que os sujeitos participantes são, ao mesmo tempo,
alunos e docentes em formação inicial. Caberia, sobre essa questão, um estudo, acerca da identidade
em alternância discente-docente e o sentimento de pertença dos licenciandos em processo de
formação.
Por fim, deixamos assinalada a crítica traçada pelos licenciandos de Química e Física
participantes desse relato de experiência, em relação aos modelos avaliativos que perpassam os
cursos de licenciatura de muitas instituições de educação superior: enquanto disciplinas didáticas
propõem e apresentam maneiras avaliativas que contemplem múltiplas linguagens e perspectivas
formativas, várias disciplinas ministradas em cursos de formação de professores continuam
perpetuando avaliações discentes puramente conteudistas. Dessa forma, como os licenciandos
relatam, ainda que reconheçam a existência de perspectivas de avaliações mais integradas com o
processo de ensino-aprendizagem, há um sentimento de confinamento em relação ao modelo
avaliativo vigente limitador.
Cabe salientar que a expectativa de modificação no entendimento dos licenciandos sobre a
avaliação do estudante a partir das intervenções era muito mais acentuada nas mestrandas que
participaram da ação. Foi percebida com certa “frustração” a manutenção entre os licenciandos de
conceitos enraizados de avaliação punitiva, centrada no professor e sem vinculação formativa. Ao
final dessa experiência, ficou claro que modificação da concepção sobre avaliação do estudante é
processual, sendo que uma disciplina em um semestre é insuficiente para modificar um paradigma.
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Essa reflexão foi considerada bem significativa para as mestrandas, cuja vivência foi propiciada
pelo estágio em docência do Mestrado.
Assim, chamamos a atenção para a importância da promoção de encontros e programas
tendo em vista a formação e o desenvolvimento profissional docente dos formadores de futuros
professores, professores da educação superior. Precisamos buscar formas para discutir nossas
práticas, maneiras de avaliarmos, de ensinarmos e aprendermos na educação superior, pois a
docência é uma atividade complexa e requer um comprometimento de professores em todos os
níveis com sua aprendizagem ao longo da carreira docente.
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Resumo
O processo de avaliação na educação precisa constituir-se uma prática que contribua com o processo
de ensino-aprendizagem, de forma reflexiva e transformadora, respeitando individualidades e as
múltiplas formas de aprendizagem. Desse modo, o presente artigo configura-se como um relato de
experiência cujo objetivo foi a investigação das percepções de estudantes licenciandos em Física e
Química de uma instituição de educação superior sobre as concepções a respeito da avaliação discente.
O relato corresponde à experiência na disciplina O Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação
na aprendizagem de Química e Física lecionada durante o segundo semestre do ano de 2019 e
ministrada por uma professora efetiva da instituição e duas mestrandas em educação na condição de
estagiárias docentes. Durante a experiência foram discutidas as concepções iniciais de avaliação dos
alunos e em seguida foram desenvolvidas práticas de avaliação formativa discente diversificadas com
metodologias em que os discentes eram protagonistas do processo. A fim de registar as percepções dos
licenciandos sobre a concepção de avaliação, foi realizado um grupo focal e aplicado um questionário
com perguntas abertas. A análise foi feita a partir dos materiais reunidos no grupo focal e na aplicação
do questionário e com narrativas coletadas durante a disciplina. Foi possível perceber que, já trazendo
consigo uma percepção da avaliação discente enraizada, a devolutiva dos licenciandos sobre suas
percepções de avaliação discente não foi reformulada após o processo de intervenção, refutando nossa
hipótese inicial de que as concepções avaliativas poderiam ser reconstruídas pelo intermédio de práticas
interventivas realizadas durante o cursar da disciplina. Por outro lado, concluímos que esse resultado
perpassa vários vieses da formação docente relacionados com a identidade profissional docente que
alterna as posições de docente e discente nos sujeitos de pesquisa, licenciandos em formação inicial.
Palavras-chave: Avaliação; Licenciatura; Educação Superior; Formação docente.
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A ENTRADA NA CARREIRA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
As constituições do ser professor congregam diferentes trajetórias e momentos de vida dos
sujeitos que, continuamente, estão em formação. Para Kramer (1993), a constituição docente do
professor de Educação Infantil é marcada por histórias singulares, por histórias de vidas específicas,
mas, também, por histórias no plural. O profissional docente da educação infantil aprende através
da teoria, dos estudos, discussões, dos conhecimentos adquiridos pelas vivências, da troca entre
seus pares nos espaços infantis e dos saberes da prática docente, ou seja, em diferentes contextos
(KRAMER, 1993).
Ostetto (2012) lembra que a aprendizagem da docência na Educação Infantil também se dá a
partir da e na própria interação do professor com as crianças. Segundo a autora, a profissão docente
na Educação Infantil tem por base a relação entre pessoas e é permeada pelos afetos, pela
simpatia/antipatia que acompanha as relações humanas. Percebe-se com isso que as práticas
pedagógicas adotadas pelos professores são frutos da construção ao longo do tempo de seu
exercício profissional. Ainda segundo Ostetto (2012), cabe ao professor da educação infantil
proporcionar ações na intenção de ampliar e diversificar as experiências que as crianças trazem do
seu meio bem como organizar e apropriar os espaços para que as aprendizagens aconteçam.
O início da carreira docente, compreendida como uma das fases da formação docente, é um
processo pelo qual todos os profissionais passam; constituído por um conjunto de acontecimentos
que podem representar dificuldades, crises e descontinuidades ou podem ser vivenciados de
maneira linear, tranquila e potencializada. Cardoso (2013) evidencia que o início da docência na
educação infantil gera sentimentos contraditórios, ora de satisfação, ora de insegurança. Esses
sentimentos contraditórios são revelados em diferentes situações do exercício do magistério e, de
uma forma ou outra, congregam o desenvolvimento profissional dessas docentes.
Em uma pesquisa desenvolvida por Chaves (2013) os professores iniciantes da Educação
Infantil destacaram seus encantamentos docentes e a paixão que têm por crianças. No entanto,
Chaves (2013) evidencia uma série de dificuldades que impactaram seus inícios na docência: a
quantidade de alunos na sala, as mordidas e choros das crianças, a construção de uma rotina, os
acidentes, o comportamento das crianças, a relação com os responsáveis, a insegurança, as relações
com os pares, o planejamento das práticas, a estrutura da organização escolar, a falta de estrutura
pedagógica, a falta de materiais e de brinquedos e a desvalorização profissional. Chaves (2013),
também evidencia a importância do apoio recebido por quem inicia-se na docência infantil. Assim,
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destacamos a importância de o professor que inicia a carreira ser bem recebido por todos que fazem
parte da escola pois isso tende a fortalecer o trabalho desenvolvido por todos.
Tanto Cardoso (2013) quanto Chaves (2013) evidenciam que as professoras em início de
carreira na Educação Infantil sentem-se realizadas por se tornarem docentes, por trabalhar com
crianças pequenas e; sentem-se angustiadas pela insegurança e medo causados, essencialmente, pela
falta de experiência profissional.
O tema desse trabalho foca-se na iniciação à docência de professoras da educação infantil.
Assim, nosso objetivo foi identificar e analisar as principais conquistas da iniciação à docência de
professoras atuantes na Educação Infantil do município de Maravilha. Esse estudo faz parte de uma
pesquisa de dissertação de mestrado que buscou analisar a iniciação à docência na Educação
Infantil de professoras do município de Maravilha e as possíveis relações deste processo com a
formação inicial. A pesquisa de campo foi realizada no contexto dos centros de educação infantil do
referido município e teve como colaboradoras seis professoras iniciantes que foram entrevistadas,
que tinham até cinco anos de experiência docente e que atuavam nas turmas de berçário, maternal I,
maternal II, maternal III, pré I e pré II. O estudo adotou uma abordagem qualitativa e os dados
foram trabalhados a partir da análise de conteúdo.
AS CONQUISTAS DAS PROFESSORAS INICIANTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A partir das falas das entrevistadas identificamos o que elas destacaram como conquistas do
início da docência na educação infantil, a saber: desenvolvimento das crianças (3 incidências), amor
pela profissão (3 incidências), encantamento com o trabalho com crianças (3 incidências),
experiência anterior como estagiária (aprendizagens diárias (1 incidência), incidência), relação com
os pares (1 incidência), relação com os pais (1 incidência), disponibilidade de materiais (1
incidência) e boa recepção (1 incidência).
Em relação aos aspectos positivos do início da docência na Educação Infantil, três
professoras (A, E e F) pontuaram o desenvolvimento das crianças. Disseram, por exemplo: “O
mais marcante é ver como acontece o desenvolvimento deles na sala de aula, ver os progressos que
acontecem quando a gente tem um trabalho sério e com comprometimento” (Professora F).
Identificamos que as professoras se sentem felizes quando percebem o desenvolvimento das
crianças, o que demostra o comprometimento delas frente aos infantes da Educação Infantil. Ostetto
(2012) lembra que o profissional da Educação Infantil precisa estar comprometido com o
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Parece-nos que em suas falas as professoras
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destacam que suas práticas pedagógicas possibilitam o desenvolvimento das crianças em seus
aspectos físico, intelectual, afetivo e social; em suas práticas essas professoras reconhecem as
crianças como seres que aprendem a ser e conviver com elas mesmas, com os seus pares e com o
mundo que as cerca.
Três professoras (A, C e D) observam como ponto positivo o amor pela profissão, conforme
podemos perceber nessa fala: “Tenho muito amor pela profissão, gosto do que faço” (Professora C).
Os resultados da pesquisa sobre a iniciação à docência na Educação Infantil de Cardoso (2013)
também evidenciaram o encantamento das professoras que revelaram realização por, enfim, estarem
na profissão que sempre sonharam. Algo similar encontramos nas respostas de nossas entrevistadas.
Certamente gostar do que se faz pode permitir que as profissionais se sintam seguras frente aos
desafios da docência. Mas, não basta apenas gostar do que se faz, pois, as limitações muitas vezes
estão presentes nas práticas pedagógicas das professoras de Educação Infantil. Assim, ressaltamos a
importância da formação específica para a atuação desse profissional.
Três professoras (A, B e D) destacaram o encantamento com o trabalhar com crianças na
Educação Infantil. Uma frisou: “A Educação Infantil é uma área que nos traz encantamento,
fascínio pela questão de você trabalhar com as crianças de uma maneira diferenciada, mais lúdica,
mais atenciosa no sentido do cuidar e educar simultaneamente” (Professora D). Observamos a
realização pessoal e profissional dessas professoras ao verificarem que as crianças conseguem fazer
pequenas tarefas que têm um grande significado para suas aprendizagens. Para as professoras
pesquisadas trabalhar na Educação Infantil é motivo de prazer, realização e busca por mais
conhecimentos relativos ao cuidar e educar. Tanto Chaves (2013) quanto Cardoso (2013) em suas
pesquisas com professoras iniciantes na Educação Infantil também evidenciaram a paixão e
realização das docentes com o trabalho com crianças pequenas, por gostarem de atuar com essa
faixa etária. É gratificante ao profissional de crianças pequenas um simples balbucio, ou os
primeiros passos que a criança dá na sala, ou quando aprende a ler as primeiras palavras juntando
sílabas. Essas possibilidades fazem com que o início da docência seja significativo para as
professoras da Educação Infantil.
Uma das professoras entrevistadas revelou como ponto positivo de sua inserção na docência
sua experiência anterior como estagiária. Ela argumentou: “Como eu trabalhei como estagiária a
minha transição foi bem mais fácil” (Professora A). O que a entrevistada evidencia é a sua transição
identitária desde estagiária da Educação Infantil para professora dessa faixa etária. Conforme
Pimenta (2012), a identidade do professor também se constrói a partir da significação social de sua
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profissão, pelo significado que cada professora apresenta à sua atividade docente no seu cotidiano
diante de seus valores, de seu modo de se situar no mundo, da história de vida, das representações
de seus saberes, angústias, anseios e do sentido que dá a profissão de ser professora. Obviamente
não são somente essas representações e experiências que constituem a identidade docente, porém
elas marcam significativamente essa constituição. Tendo em vista o relatado pela professora
entrevistada, argumentamos que as responsabilidades de estagiária e de professora não são as
mesmas. Também reconhecemos que a experiência como estagiária proporciona uma vivência no
espaço da atuação docente na Educação Infantil que pode fornecer algumas referências de práticas
pedagógicas àquelas estagiárias que se tornam professoras. A experiência de estagiária da
professora A facilitou-lhe o início da carreira na Educação Infantil, dando-lhe, quiçá, suporte frente
aos desafios da atividade docente.
Uma das entrevistadas evidenciou que as aprendizagens diárias nos espaços de Educação
Infantil marcam positivamente seu início de carreira. Ela contou: “Todo dia é um aprendizado [...].
Você chega na sala com uma expectativa e as crianças te recebem de uma maneira diferente, tem
um que chora, um que está muito feliz, um muito agitado. Você tem que agir todo dia de uma
maneira diferente. E isso marca muito na gente porque é tudo novo todo dia. Isso nos faz aprender
[...]” (Professora B). O posicionamento da professora mostra que o professor aprende muito com o
próprio exercício profissional, que nesse caso específico ocorre nos espaços de Educação Infantil,
na relação com os pares, com as crianças e com suas famílias. Kramer (2005) auxilia nessa
compreensão ao destacar que a formação docente acontece em diferentes espaços, tempos e
momentos da vida. A formação inicial do professor não encerra seu desenvolvimento profissional;
as aprendizagens da docência na Educação Infantil são desenvolvidas em diferentes contextos que
envolvem tanto os estudos quanto as vivências diárias da sala.
Outro aspecto positivo do início da carreira docente destacado por uma professora foi a
relação com os pares, conforme relato: “na relação com os colegas de trabalho, com os professores
[...] eu nunca tive problema [...]. [Quando] senti dificuldade com o planejamento busquei ajuda com
outras professoras” (Professora E). Na relação com os colegas-professores é possível ampliar a
compreensão das dificuldades que se encontram nas práticas pedagógicas. Como já destacado, o
professor da Educação Infantil aprimora a sua prática docente através do seu exercício profissional,
pautando-se, também, no diálogo com os demais profissionais docentes. Essas conversas e trocas de
informações com os colegas estimula a cultura colaborativa entre os professores, podendo fazer
com que os mesmos se sintam integrantes de um grupo, de um coletivo profissional. Igualmente,
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Cardoso (2013) evidenciou que as professoras iniciantes na Educação Infantil se satisfazem com a
socialização com os professores experientes da escola, pois se encontram diariamente e podem
recorrer a esses durante a realização de uma atividade, caso tenham dúvida, sem ter que marcar
horário ou precisar se encontrar fora da escola. A pesquisa de Cardoso (2013) demonstrou haver
uma grande troca de materiais entre iniciantes e experientes e compreensão por parte das
experientes sobre as necessidades e sentimentos das iniciantes. Assim, compreendemos que a troca
de experiências, a socialização de conquistas e desafios pode ser uma referência o aprimoramento
das práticas pedagógicas.
A mesma entrevistada expôs que a relação com os pais é outro aspecto que marca
positivamente seu início à docência: “Quanto a relação com os pais [...] sempre foi bem tranquilo”
(Professora E). O destaque da professora nos lembra Ostetto (2012) que argumenta que a relação
com os pais de quem atua com crianças pequenas deve ser boa, com o uso de uma linguagem que
apresente a escola como lugar seguro e dinâmico. A aproximação da professora de Educação
Infantil com as famílias tende a contribuir com o trabalho e com as aprendizagens das crianças
desenvolvidas em sala.
A professora E também enfatizou como ponto positivo a disponibilidade de materiais por
parte da escola para o seu trabalho: “Os materiais que eu precisei a escola sempre fornecia”
(Professora E). A disponibilidade de materiais é importante para a concretização de qualquer
planejamento educacional. Na Educação Infantil sabemos que se utilizam diversos materiais para
trabalhar o desenvolvimento integral de todas as crianças. Com respaldo em Kramer (1993),
compreendemos que a concretização da proposta pedagógica necessita não somente de teorias, mas
também de espaço amplo e de materiais didáticos adequados. É nesta etapa da educação que os
infantes estão descobrindo a aprendizagem e com isso o profissional docente precisa oferecer
diversas práticas pedagógicas baseadas na construção e na autonomia das crianças.
Outro ponto positivo da iniciação à docência considerado por uma professora foi a boa
recepção que teve na escola. Ela contou: “Eu fui muito bem recebida pelas pessoas, pelos colegas,
pela direção, pelos pais. Isso foi muito importante porque eu me sentia segura [...] Apesar de todas
as inseguranças e as dificuldades, sempre tinha alguém do meu lado que me passava confiança
quando eu precisava, referente a uma dúvida, um material” (Professora B). Essa professora foi bem
recebida, seus colegas incorporaram-na ao grupo escolar. Ela se sentiu segura diante das
disponibilidades dos profissionais da escola em auxiliarem-na em suas dúvidas. Esse apoio recebido
parece ter fortalecido as práticas pedagógicas desenvolvidas por essa professora com as crianças.
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Outros estudos, como por exemplo o de Chaves (2013), também evidenciam a importância desse
apoio recebido por quem inicia-se na docência infantil. Diante disso, destacamos a importância de o
profissional que inicia a carreira ser bem recebido por todos que fazem parte da escola, isso tende a
fortalecer o trabalho desenvolvido por todos.
Atrelada a essa sua boa recepção a professora B fez um destaque positivo quanto à sua
futura receptividade de professoras iniciantes. Ela explanou: “É uma coisa que eu vou guardar para
mim e que eu quero fazer toda vez que eu tiver um colega que estiver começando [...]. Assim como
foram para mim eu quero ser para as outras pessoas. [...] alguma coisinha que a gente diga para
acalmar aquela pessoa é suficiente. Às vezes o que a gente precisa é só de uma mão estendida para
dizer: estou aqui, se precisar bate na minha porta. Você se sente segura, você consegue voltar para
sala com toda segurança, passar essa segurança para as crianças e continuar o teu trabalho. Alguém
que te diga: esse é o caminho.” (Professora B). A professora demostra sua gratidão por ter sido
ouvida e percebida em seu espaço escolar. O acolhimento do profissional que chega na escola, seja
pelo gestor, coordenador ou pelos colegas, é significativo e marcante para o professor que está
chegando. As incertezas dos profissionais que estão em início de docência são grandes, e para
amenizá-las, todos da escola podem engajar-se nas possibilidades de trocas de saberes e
experiências, compreendendo a importância da orientação e o acolhimento de seus colegas e sua
integração no espaço de Educação Infantil. Conforme aponta Cardoso (2013), a iniciação à
docência é uma extensão da formação inicial e está articulada ao desenvolvimento profissional do
professor. Dessa forma, ter o apoio de um profissional já experiente é positivo para o
desenvolvimento de quem está chegando.
CONCLUSÕES
A iniciação à docência das professoras da Educação Infantil é marcada por distintas
conquistas, que contribuem para novas aprendizagens da docência. Vários aspectos marcam
positivamente o início de suas carreiras e, todos dão incentivo para que essas professoras possam
enfrentar os desafios dessa fase.
No entanto destacamos que, a pesquisa nos revelou que essas professoras iniciantes na
educação infantil requerem um acompanhamento através de formação continuada para que possam
desenvolver-se profissionalmente e qualificar a educação que desenvolvem. A formação inicial
recebida por elas tem se evidenciado insuficiente quanto as especificidades do trabalho com
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crianças pequenas e a iniciação à docência pode se constituir em um espaço propício para o
desenvolvimento dessas aprendizagens.
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Resumo
O início da carreira docente, compreendida como uma das fases da formação docente, é um processo
pelo qual todos os profissionais passam; constituído por um conjunto de acontecimentos que podem
representar dificuldades, crises e descontinuidades ou podem ser vivenciados de maneira linear,
tranquila e potencializada. A prática docente do início da carreira é marcada por múltiplas
aprendizagens, pela desconfiança relativa à formação inicial, por desafios e pelas conquistas obtidas
com o próprio exercício profissional. Neste trabalho tivemos o objetivo de identificar e analisar as
principais conquistas da iniciação à docência de professoras atuantes na Educação Infantil do
município de Maravilha, Santa Catarina. Tivemos como colaboradoras seis professoras iniciantes da
educação infantil que foram entrevistadas. Essas professoras tinham até cinco anos de experiência
docente e atuavam no berçário, maternal I, maternal II, maternal III, pré I e pré II. O estudo adotou
uma abordagem qualitativa e os dados foram trabalhados a partir da análise de conteúdo. A iniciação à
docência das professoras da Educação Infantil pesquisadas é marcada por distintas conquistas como,
por exemplo, acompanhar o desenvolvimento das crianças, o amor pela profissão. Essas conquistas
diárias contribuem para novas aprendizagens da docência. Observamos que vários aspectos marcam
positivamente o início da carreira docente na Educação Infantil e, todos eles, dão incentivo para que
essas professoras possam enfrentar os desafios dessa fase de suas carreiras. Apesar de reconhecermos
que essas conquistas motivam o trabalho destas docentes, indicamos que elas requerem um
acompanhamento através de formação continuada para que possam desenvolver-se profissionalmente e
qualificar a educação que desenvolvem.
Palavras-chave: Formação de professores; Professoras iniciantes; Educação infantil.
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INTRODUÇÃO
A Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Antunes Campos, localizada no município
de São José de Ubá/ RJ, foi criada pelo Decreto nº 20.000 de 30 de maio de 1994, então chamada de
Escola Estadual Maria de Lourdes Antunes Campos, nesse período pertencendo à rede estadual de
ensino. No ano de 2006 foi municipalizada, quando passou a ter o atual nome e sendo assim de
responsabilidade do município.
Atualmente nesta instituição de ensino é oferecida a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola busca desenvolver
em seus alunos a formação integral, incentivando o seu corpo docente a construção de um
planejamento diversificado, que atenda as necessidades dos seus alunos, com atividades que possam
se expressar em sua totalidade.
Neste ambiente escolar foi onde se iniciou a minha prática docente, o meu primeiro contato
com a responsabilidade de assumir uma turma. Formada no Curso Normal de Nível Médio e
estudante do último período de licenciatura em Pedagogia, as experiências que possuía com a sala
de aula foram apenas nos estágios com observações e breves participações em práticas avaliativas
para a conclusão do curso.
O concurso ao qual havia sido aprovada era destinado à docência na educação infantil, mas
devido à necessidade pela qual a escola estava passando fui designada a assumir as turmas dos 4º e
5º anos para trabalhar com a disciplina de Ciências. Fui recebida pela diretora e sua adjunta, com
uma breve apresentação explicaram a função que iria desempenhar, entregaram os horários a serem
cumpridos, o livro didático utilizado e os conteúdos a serem desenvolvidos.
Após aquele momento, meus pensamentos estavam sobrecarregados de dúvidas, das simples
as mais complexas possíveis, passava pelos corredores e percebia os olhares de incertezas com os
quais alguns colegas de trabalho me olhavam. E dessa forma fui para a sala de aula no outro dia. Os
momentos que tinha com os colegas eram raros, aproveitava os encontros nos intervalos para tirar
algumas dúvidas e até mesmo para conhecê-los. Posso afirmar que alguns se tornaram verdadeiros
mentores, mesmo na correria diária e com as inúmeras atividades a serem cumpridas conseguiam
me ajudar com minhas incertezas sobre as diversas situações que não as encontrei em minha
formação, mas que ligeiramente surgiram no contato com a prática.
No ano seguinte me designaram a turma que realmente deveria assumir na educação infantil,
mais um momento de obscuridade. Como educar e cuidar de tantas crianças juntas? Como
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desenvolver o trabalho com esses alunos? Nessa situação fui acolhida por duas professoras
experientes que já atuavam nessa etapa há alguns anos. Aos poucos foram escutando minhas
inúmeras perguntas e compartilhando suas experiências. E diante desse cenário me encontro
atualmente, no processo de iniciação da carreira docente, vivenciando dúvidas, anseios, receios e
buscando o desenvolvimento profissional.
Sendo assim, a aproximação e o apoio do grupo mais experiente são fundamentais nesse
processo de indução, podem auxiliar a enfrentar os desafios do início da prática docente,
contribuindo para melhor lidar com as situações em sala de aula, como também em toda a escola.
Portanto, essa pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer o processo de iniciação da
carreira docente do grupo de nove professores da instituição ao qual faço parte, observando
atentamente como se deu e se houve a contribuição e o apoio de algum grupo mais experiente.
O objetivo é investigar os desafios e as dificuldades encontradas pelos educadores de uma
escola da rede municipal de ensino de São José de Ubá no início da carreira docente na educação
infantil, e averiguar se neste processo receberam o apoio de professores experientes e quais foram
as implicações no processo de desenvolvimento profissional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo de iniciação profissional é sempre um momento de insegurança e incertezas.
Estar diante da prática é assumir uma realidade que objetiva desenvolver da melhor maneira
possível o que se é solicitado, independente de qual seja a profissão.
O professor nessa fase inicial se depara com um conjunto de realidades na qual busca
compreender e se encontrar a todo instante, tentando estabelecer uma ponte entre a teoria recebida
em sua formação e o contexto no qual se encontra. Nesse sentido Nóvoa (2019, p. 200) destaca:
“Concentremo-nos nos primeiros anos de exercício docente, esse tempo entre-dois, entre o fim da
formação e o princípio da profissão. Sabemos, há muito, que são anos decisivos nas nossas vidas
profissionais, e também pessoais.”. Considerar as especificidades desse momento é extremamente
importante, ultrapassa o ambiente escolar, incide diretamente na permanência e escolhas desses
profissionais.
É significativo ressaltar o que afirma Shanks (2019):
Professores iniciantes podem ser considerados como estando na periferia de uma
comunidade de prática quando iniciam sua carreira docente. Eles precisam de
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oportunidades para integrar várias comunidades de prática durante o primeiro ano
como professor, para que possam aprender a ser professores (p.135).

A direção e os demais professores precisam colaborar nesse processo, a receptividade e a
orientação do grupo mais experiente são essenciais para o desenvolvimento dos novos colegas. Essa
contribuição perpassa esse pequeno momento de apenas receber um novo membro para a equipe de
trabalho, vai além, afinal as experiências desses profissionais é o que contribui para a formação e o
desenvolvimento da profissão, como destaca Nóvoa (2019, p. 205): “Ora, não é possível formar um
professor da educação básica sem a presença e a experiência dos outros professores da educação
básica.”.
A contribuição daquele que acolhe e integra o novo, possibilita o desenvolvimento e a
melhoria da instituição, que se une para superar os desafios diários. Vejamos o que afirmam Papi e
Martins (2019):
Trata-se da colaboração entre profissionais para uma aprendizagem conjunta, que,
além de favorecer avanços profissionais individuais e do conjunto de docentes,
favorece também a melhoria da escola por ser essa instituição voltada ao alcance de
objetivos comuns (p. 41).

Neste contexto a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, sendo o início
do processo educacional, com a concepção indissociável do educar e cuidar encontra-se como o
primeiro desafio para esse professor iniciante. A Base Nacional Comum Curricular traz importantes
considerações sobre a Educação Infantil e disserta aspectos relevantes que as práticas pedagógicas
precisam contemplar.
Diante do supracitado, a BNCC ressalta:
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses,
conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria
do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico
e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de
imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil,
tanto na creche quanto na pré-escola (BRASIL, 2017, p.38).

Com isso, o educador precisa organizar sua prática para que o processo de aprendizagem
permita a essas crianças vivenciar essas experiências que as proporcionem conhecer a si, o outro, o
seu contexto e tenha a capacidade de participar deste. Ainda, segundo a BNCC (2017, p.39): “Parte
do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto
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das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças.”. Assim, diante do novo está o professor iniciante, buscando ainda refletir sobre
a complexidade da realidade ao qual se encontra, como também já destinado aos enfrentamentos de
uma sala de aula e suas questões do processo ensino-aprendizagem.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa busca ouvir os professores, conhecer e compreender os momentos vivenciados
por estes no início da carreira docente, investigando se nesse processo receberam o apoio de
profissionais experientes do contexto no qual faziam parte e se essas implicações favoreceram o seu
desenvolvimento. Desta maneira, ao se expressarem expõe suas narrativas que contribuem para o
entendimento de suas histórias. Segundo Rabelo (2011, p.172) “A narrativa permite compreender a
complexidade das estórias contadas pelos indivíduos sobre os conflitos e dilemas de suas vidas”.
Por meio das narrativas o sujeito se inunda de lembranças, resgata suas memórias e refaz suas
histórias.
Nesse sentido, o estudo possui aspecto qualitativo por procurar depreender informações
subjetivas e aprofundadas, considerando as particularidades e especificidades.
Há de se destacar que as narrativas estão totalmente entrelaçadas a prática, o professor ao
contar sua história expressa momentos que o conduziu a construir sua identidade, o leva a refletir
sobre o caminho que percorreu para se tornar professor, contribuindo também para que possa
repensar a sua formação e ação pedagógica.
Portanto, Rabelo (2011) afirma que ao olharmos para o passado nas investigações narrativas
podemos compreendê-lo mais claramente, o sujeito passa por um processo de reflexão e ao se
comunicar com o outro tenta justificar a sua maneira de ser e agir.
No processo de recolha dos dados, a presente pesquisa pretende utilizar as entrevistas, sendo
elas semi-estruturadas, pois de acordo com Boni e Quaresma (2005) elas acontecem em um
ambiente parecido ao de uma conversa informal e o entrevistado pode se expressar mais sobre o
tema proposto.
A escola escolhida para a realização da pesquisa possui apenas dez professoras atuantes na
Educação Infantil, sendo entrevistadas nove, devido a pesquisadora deste trabalho compor o grupo.
Assim, a expectativa é que as entrevistas possam ser iniciadas em Fevereiro de 2020, sendo
efetuado inicialmente um contato com a diretora a fim de esclarecer o método a ser realizado para
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obter as informações, posteriormente com as professoras individualmente para que tenham a
liberdade de aceitar ou não colaborarem com a pesquisa, possam escolher se preferem serem
entrevistadas na própria escola ou em outro lugar e o horário disponível.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A presente pesquisa encontra-se em andamento, sendo assim, os resultados ainda não foram
concluídos. No entanto, algumas ações foram realizadas, como o contato com a direção escolar para
a apresentação da proposta que prontamente acolheu as ideias e facilitou o contato individual com
os professores para a comunicação da mesma. Estes profissionais aceitaram colaborar com a
pesquisa através das entrevistas, que estão sendo realizadas de acordo com os horários escolhidos
por eles.
CONCLUSÕES
A pesquisa em andamento apresenta como proposta conhecer o início da carreira de um
grupo de professores. A cada entrevista busca-se observar como estes profissionais se formaram
diante da prática, trazendo nessas suas experiências, os desafios encontrados, as angústias e o apoio
durante esse processo.
As narrativas desses professores muito têm a revelar, todos esses vivenciaram momentos
que foram essenciais para a construção do que são hoje enquanto profissionais. É nessa perspectiva
que este trabalho tem se desenvolvido, algumas entrevistas realizadas expressam o interesse dos
professores em participar das ações propostas, se mostrando prontamente disponíveis para
repensarem o próprio processo de indução, o que os permite ainda refletirem sobre o desempenho
que atualmente demostram enquanto professores da educação infantil.
Sendo assim, como as entrevistas se encontram em andamento, os resultados ainda não estão
disponíveis, pois serão analisados após a conclusão de todas. No entanto, a relevância a este
processo de indução profissional docente não deixa de ser ressaltado, é exposto na revisão
bibliográfica, com o intuito de valorizar os professores e incentivar o desenvolvimento da profissão.
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ANEXOS
Roteiro de Entrevistas
Eixo 1: História de vida
• Data de nascimento
• Família
• Amizade
• Local (ou locais) de moradia durante sua vida
• Local (ou locais) de trabalho
• Locais de diversão
Perguntas norteadoras
• Onde e quando você nasceu?
• Como foi sua infância?
• Como era seu relacionamento com sua família?
• Quais lugares você morou durante sua vida?
•Qual lugar você mora atualmente? Você gosta?
•Quando criança quais eram suas brincadeiras? Com quem brincava
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•Na adolescência com o que e com quem se divertia? E atualmente?
• Conte-me sobre as suas brincadeiras de criança, quais eram? Com quem você brincava?
• Na adolescência como, aonde e com quem (parentes, amigos, etc.) você se divertia?
Eixo 2: Escolha profissional
• Quando escolheu a profissão e por quê?
• Opinião da família e amigos
• As influências na escolha pela profissão
Perguntas norteadoras
• Em que momento da sua vida você decidiu se tornar professora?
• Qual era a sua visão nessa época sobre ser professor?
• O que te fez escolher a profissão?
• Sua família e seus amigos apoiaram sua escolha?
Eixo 3: Visão sobre a formação profissional
• Visões sobre o curso de formação docente
• Local e ano de formação
• Público com o qual pretendia trabalhar
Perguntas norteadoras
• Como foi a sua formação docente? Onde e quando?
• O que você mais gostou no seu curso?
• Quando concluiu sua formação inicial, já tinha preferência por alguma etapa da educação?
Qual? Por quê?
•Os colegas de turma escolheram a profissão pelos mesmos motivos que você? Quais eram
os outros motivos?
• O que você pensa sobre a Educação Infantil? Você gosta de trabalhar com esta etapa ou
tem outras preferências?
Eixo 4: Início da carreira docente e a vida atual
• Indução profissional docente
• Desafios e dificuldades da profissão
• Apoio do grupo experiente no início da carreira
• Mudança de profissão
• Vida atual
Perguntas norteadoras
• Quando terminou os estudos logo começou a exercer a profissão? Em qual etapa da
Educação Básica?
• Quando começou a trabalhar com a Educação Infantil?
•Quais foram os desafios e as dificuldades que encontrou no início da carreira?
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• Você teve o auxílio de professores experientes no local de trabalho? Como esses colegas o
ajudaram? Contribuiu para o seu desenvolvimento profissional?
• No início da carreira você pensou em mudar de profissão? Ainda pretende? Por quê? O que
tem feito para isso?
• Você tem preferência por turmas na Educação Infantil? (Maternal, Pré I ou Pré II)
• Você pretende trabalhar com outra etapa ou em algo diferente na área da educação?
• Conte-me um pouco da sua rotina de vida
Resumo
Esta pesquisa propõe a investigação sobre o início da carreira docente de um grupo de nove
professores da educação infantil em uma escola da rede municipal de ensino no interior do estado do
Rio de Janeiro. Busca-se conhecer o processo de indução desses profissionais com o intuito de
encontrar as dificuldades enfrentadas nesse período de iniciação, entender a importância do apoio
coletivo e a contribuição dos professores experientes nesse contexto. Para que essas informações sejam
alcançadas e realmente compreendidas a pesquisa buscará ouvir os professores. Através das entrevistas
será possível que estes profissionais expressem suas narrativas trazendo um pouco de suas histórias e os
caminhos percorridos. Sendo assim, o professor ao expor suas narrativas terá a possibilidade de refletir
sobre a sua formação e prática.
Palavras-chave: Indução; Professores; Narrativas; Formação e prática docente.
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Resumo
Este Painel apresenta relatos de duas pesquisas e de uma experiência de prática docente. Tem em
comum o diálogo entre a formação de professores e a fase de inserção profissional docente. Quais
concepções e práticas didáticas se inscrevem na docência de professores iniciantes e como a formação
didático-pedagógica orienta a sua prática? Que tipo de inquietação afeta os fazeres/saberes pedagógicos
de um professor iniciante? Como um professor reflete, à luz da formação, sobre as experiências de
ensino que protagonizou durante a sua inserção profissional? Essas questões dão o tom do debate em
cada trabalho, com o objetivo de discutir implicações teórico-metodológicas da didática na formação de
professores e sua presença nas práticas de ensino de professores iniciantes. O primeiro trabalho é parte
de uma pesquisa mais ampla realizada com egressos de 14 cursos de licenciatura de uma universidade
pública que recém ingressaram em diferentes redes públicas de ensino. O relato se ocupa em analisar a
contribuição da formação em didática para a docência desses professores, assim como mapear
concepções e práticas didáticas que balizam o ensino diferentes componentes curriculares e etapas da
educação básica. O segundo trabalho apresenta constatações de uma pesquisa que teve por objetivo
(re)conhecer as inquietações docentes de professores que iniciam a sua trajetória em turmas de
alfabetização e analisar como elas afetam o fazer docente durante o período de inserção profissional. O
terceiro trabalho apresenta a narrativa de um professor de História de rede pública de ensino, formado
na instituição universitária campo das pesquisas que originaram os dois trabalhos precedentes. A sua
voz, reflexão e saber docente conduzem o seu relato de experiência sobre como o estágio
supervisionado no contexto de uma formação universitária constituiu experiência particular fundadora
da sua prática durante a sua inserção profissional.
Palavras-chave: Didática e Formação docente; Práticas de Ensino; Professores iniciantes; Inserção
profissional docente.
PROFESSORES INICIANTES E SUAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ENSINO
Giseli Barreto da Cruz – UFRJ
Elana Cristiana dos Santos Costa – SEMECT-FME/NITERÓI
Fernanda Lahtermaher Oliveira – CAp-UFRJ
Pedro Henrique Zubcich Caiado de Castro – UFRJ

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente texto tem foco direcionado à didática na formação de professores e sua presença
nas práticas de ensino de professores iniciantes. Parte de uma pesquisa realizada com professores
recém-egressos de cursos de licenciatura e recém-inseridos na carreira, no sentido de responder a
seguinte questão: Quais concepções e práticas didáticas definem o ensino que realizam professores
recém-saídos da Universidade, em situação de inserção profissional, no contexto da escola pública?
Orientado pelos objetivos de analisar a contribuição da formação em didática para a docência de
professores em início de carreira; mapear e categorizar concepções e práticas didáticas que balizam
o ensino diferentes componentes curriculares e etapas da educação básica, e estudo envolveu a
participação de 16 professores egressos de 14 cursos de licenciatura de uma universidade pública
situada no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2015, que ingressaram, no mesmo
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período, em escolas de redes públicas de ensino. Os cursos representados foram: Biologia, Dança,
Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras: Inglês, Letras: Português,
Matemática, Música, Pedagogia, Química e Sociologia.
Metodologicamente, foram realizadas entrevistas com todos os sujeitos e observação de um
conjunto de cerca de dez aulas de quatro deles: História, Inglês, Matemática e Anos iniciais do
Ensino Fundamental (Pedagogia). As entrevistas foram realizadas no decorrer do ano de 2016 e as
observações no decorrer de 2017.
O presente relato se ocupa em apresentar a análise dos dados produzidos a partir do registro
das observações realizadas em campo nas aulas dos professores participantes em conexão com
conceitos da formação docente. Os dados produzidos com as observações constituíram fundamento
para análise de práticas didáticas desenvolvidas pelos sujeitos da pesquisa e, ainda, possibilitaram
estabelecer conexões entre os fazeres/saberes cotidianos de professores que são iniciantes na
profissão.
DIÁLOGO COM A TEORIA
Do ponto de vista teórico, a pesquisa dialogou com Roldão (2005; 2007) para pensar o
ensino, objeto da didática, enquanto especificidade profissional docente; Shulman (1987; 2004;
2005), na articulação entre didática e a formação referente à construção da base de conhecimento
profissional docente; e Cochran-Smith et al. (1991; 1999; 2003; 2012), no que se refere às
concepções de aprendizagem da docência durante os diversos ciclos de formação.
Em específico, Roldão (2005; 2007) argumenta que o ato de ensinar – característica fulcral
da profissão docente – demarca-se enquanto movimento de dupla transitividade. Em outras
palavras, não basta transmitir um determinado conteúdo ao discente, mas, em verdade, considerá-lo
sujeito do processo ensino-aprendizagem. Neste contexto, o aluno sai de uma posição de receptor
de conhecimentos em direção a uma construção ativa do mesmo.
A autora entende que a construção histórica do ato de ensinar é impregnada pela ideia de
acesso a um conhecimento intangível e detido apenas pelo professor. Neste cenário, o professor se
estabelece enquanto figura iluminada cuja obrigação é transferir sua sabedoria ao discente, aquele
considerado como uma tábula rasa. Portanto, a relação vertical entre professor e aluno desponta
como característica flagrante do ensinar e aprender.
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Roldão (2005; 2007) sugere que esta relação entre professor e aluno, após sucessivas
revoluções tecnológicas e informacionais, já não dá conta da complexidade da tarefa educacional
atual. É preciso, portanto, direcionar-se à construção coletiva do conhecimento na relação docentediscente. Para tanto, estratégias de ensino-aprendizagem que rompam com a mera transmissão são
fundamentais, buscando fomentar o papel protagonista do aluno neste interim.
Já Shulman (1987; 2004; 2005) trata, dentre outros aspectos, acerca da relação entre os
conhecimentos necessários para o exercício da profissão docente: a base de conhecimentos para a
docência. O autor discorre sobre como em diferentes momentos históricos se privilegiou um ou
outro conteúdo na formação e consequente ação docente. Em termos gerais, com base na leitura de
Mizukami (2004), pode-se organizar os conhecimentos elencados por Shulman (1987) em três
grandes eixos: o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento específico da matéria a ser
ensinada e, por fim, o conhecimento pedagógico do conteúdo.
O conhecimento pedagógico geral versa sobre as características amplas do processo
educativo, da escola e da função docente. Neste sentido, situam-se, na formação docente, aspectos
como a organização funcional da escola, construção histórica da docência e da educação, assim
como a relação dos diferentes contextos educacionais com o processo educativo.
O conhecimento específico da matéria a ser ensinada se refere ao bojo de conteúdos caros a
uma ou outra disciplina. Fatos, conceitos, procedimentos e operações residem nesta categoria.
Como exemplo, na matemática, deve-se conhecer o conteúdo que será ensinado, como operações e
funções matemáticas, como também aspectos epistemológicos sobre como este conhecimento foi
produzido.
Por último, o conhecimento pedagógico do conteúdo, na perspectiva de Shulman (1987) e
Mizukami (2004), configura-se enquanto saber-fazer crucial para a ação docente. Este bojo de
conhecimentos, contextualizados e situados na formação e prática profissional do professor, referese a como o docente mobiliza todos os conhecimentos anteriores e os transmuta na concretude da
aprendizagem de seu aluno. Em outras palavras, avança sobre o que o professor faz efetivamente
para o ensino-aprendizagem de determinado conteúdo.
Cochran-Smith et al. (1991; 1999; 2003; 2012) contribuem no sentido de buscar
compreender em que medida as diferentes concepções de formação docente estão presentes no
contexto da formação inicial. Em linhas gerais, argumentam que é preciso estabelecer um processo
formativo docente que se dê junto ao contexto escolar, transcendendo um viés academicista em que
a formação em nível superior dita o que a escola e o professor devem fazer, ou, ainda, uma
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formação exclusivamente centrada na prática de docentes experts sem que haja diálogo entre
academia e o cotidiano escolar.
Tendo em visto esses aportes teóricos, buscamos conhecer e compreender as práticas de
ensino de quatro professores iniciantes do grupo mais amplo de participantes da nossa pesquisa
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No tocante aos aspectos metodológicos utilizados, o estudo orientou-se pela perspectiva dos
sujeitos, que, segundo descrevem Gatti e André (2010, p. 10), volta-se para a compreensão de
aspectos formadores do humano no contexto de suas relações e construções culturais. Foram
definidos como sujeitos participantes 16 egressos de 14 cursos de licenciatura da Universidade
escolhida como campo de estudo, que finalizaram sua formação inicial em até três anos (20132015), ingressaram em uma rede pública de ensino municipal, estadual ou federal, localizada no
Estado do Rio de Janeiro, também no período de até três anos (2013-2015), e que não cursaram
anteriormente curso de formação de professores seja na modalidade do curso Normal, seja no
contexto de outro curso de licenciatura. A definição do campo empírico da pesquisa considerou o
critério de pioneirismo e tradição na área de formação de professores.
No que se refere às estratégias metodológicas para a construção dos dados, optamos pela
realização de entrevistas com todos os sujeitos e observação de um conjunto de, no mínimo, dez
aulas de parte deles. O recorte da pesquisa que apresentamos nesse texto tem como foco os
professores de Matemática, História, Inglês e Pedagogia (anos iniciais do Ensino Fundamental),
escolhidos como sujeitos da observação a partir dos seguintes critérios definidos pelos
pesquisadores: aceitação, viabilidade institucional, localização da escola, tempo e alcance de
diferentes etapas de ensino da educação básica, bem como de diferentes redes (municipal ou
estadual).
DIDÁTICA E DOCÊNCIA: UM OLHAR SOBRE QUATRO CONTEXTOS
Investigar concepções e práticas didáticas de professores egressos de variados cursos de
licenciatura nos remeteu para o testemunho de sua prática na dimensão mais real, objetiva e efetiva,
o que não se situa na perspectiva de validação de suas falas, comprovação das escolhas ou mesmo
verificação entre o dito e o feito. Pelo contrário, a observação, na pesquisa em tela, foi uma
estratégia potente de reconhecimento das didáticas em curso na fase mais emblemática da trajetória
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profissional, a inserção na carreira. Trata-se de olhares da sala de aula que, apesar de se alinharem
em um mesmo sentido de observação, possibilitam retratos diversos do que fazem e como fazem
professores iniciantes para ensinar.
Tal como apresentado na metodologia, dos 16 professores entrevistados apenas quatro
tiveram suas aulas observadas: a professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma
classe do 5º ano de uma escola municipal de Mesquita, localizada na Baixada Fluminense do Estado
do Rio de Janeiro; o professor de História dos anos finais do Ensino Fundamental, em classes de
uma escola municipal do Rio de Janeiro, capital do Estado, localizada na zona norte; a professora
de Matemática, assim como o de História também dos anos finais do Ensino Fundamental, e,
também, em uma escola municipal do Rio de Janeiro, capital do Estado, localizada na zona sul; e,
finalmente, a professora de Inglês do Ensino Médio de uma escola estadual localizada na zona sul
da capital.
A observação dos quatro contextos distintos permitiu perceber aproximações e
distanciamentos entre as concepções e práticas didáticas dos professores. O olhar atento para a sala
de aula confirmou que mesmo com um tempo relativamente pequeno no exercício do magistério
esses professores já denotam certa desenvoltura em relação às exigências e complexidade que a
ação de ensinar revela, evidenciando contribuições expressivas de sua formação inicial.
À vista disso ficou definida uma análise cruzada com base na prática dos quatro professores,
balizada pelas seguintes indagações:
Como é a organização da sala e da classe para a aula?
O que acontece durante a aula?
Que estratégias são mobilizadas pelo professor em suas aulas?
Como o professor interage e se relaciona com os alunos, outros professores e demais
funcionários da escola?

Com base nessas perguntas mapearam-se as nuances reveladas pela ação dos professores
em sua prática profissional, apresentando-se aqui uma síntese dos resultados dessa análise.
Ao olhar para a prática de ensino da professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
percebemos que realiza atividades em sala que envolvem desde o livro didático, como leitura,
escrita, interpretação e produção textual, até atividades mais autorais, como a confecção de um
“livro da turma”, por exemplo. Há ainda, momentos para que os alunos manuseiem livros (Cesta de
Livros) e realizem atividades diversificadas com jornais. Há estratégias diversas no decorrer das
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aulas deixando ver um ensino que se funda em uma base que envolve conhecimentos provenientes
de diversas frentes acionados pela docente no sentido de favorecer o processo de ensino e
aprendizagem de seus alunos, como na passagem, a seguir, do diário de campo:
Um aluno fala para a professora que _ “a aula de ciências mais se parecia com a de
história...” A professora responde: __ “Falar de ciências, em algumas situações, é a
mesma coisa que falar de Geografia e História, principalmente neste tema. (DIÁRIO
DE CAMPO, 23/5/2017)

A prática de ensino do professor de História demonstra incentivo às respostas e
questionamento dos alunos sugerindo uma preocupação que extrapola a mera transmissão de
conteúdo despreocupada com a aprendizagem discente. Corrobora este argumento o lançar de
múltiplas estratégias comprometidas com diversas possibilidades de compreensão do conteúdo
trabalhado por parte dos alunos, quais sejam: visualização e reação a imagens, leitura dialogada,
exposição conceitual, execução de exercícios e avaliação da aprendizagem a partir deles e ainda
outros, conforme é possível notar no excerto de notas de campo a seguir:
O professor inicia a aula com a apresentação do seu tema: Islamismo. Fala sobre a
necessidade de se trabalhar temas como este justamente para desconstruir
preconceitos. Ele utiliza datashow e recorre a muitas imagens. A partir das mesmas
anota todas as palavras que vêm a cabeça dos alunos quando veem tal imagem, as
hipóteses dos mesmos. Aos poucos vai inserindo a história no contexto. O professor
provoca a todo instante a presença dos alunos, solicitando que os mesmos comentem
sobre a imagem projetada. Depois de mostrar algumas imagens (total de 6, o professor
pede para uma aluna distribuir uma folha para cada aluno e solicita que eles copiem do
quadro a imagem que mais chamou atenção. Como está trabalhando com símbolos,
pede para que cada um faça uma pesquisa em casa sobre o símbolo escolhido
solicitando a fonte pesquisada e informando que Google não é fonte e sim ferramenta.
(DIÁRIO DE CAMPO, 27/3/2017)

Roldão (2005) argumenta ser fundamental para o desenvolvimento profissional docente a
preocupação com o sujeito que aprende, ou seja, com o que efetivamente o aluno aprendeu. Para a
autora, a função docente foi historicamente marcada pela transmissividade - por parte do professor de um saber pouco acessível e que carecia de difusão. A isto a autora chama de "profetizar um
saber", ou, de outra forma, transmitir um conhecimento restrito aos que aprendem. A prática de
ensino do professor de História parece não se alinhar com a perspectiva transmissiva, inscrevendo a
sua docência em um estilo participativo e dialógico, bastante comprometido com a necessidade de o
aluno comportar-se ativamente durante seu o processo de aprendizagem.
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Em direção parecida, a prática de ensino da professora de Inglês envolve, dentre outros, um
trabalho com ênfase em imagens referentes ao ensino-aprendizado de textos multimidiáticos, como
o videoclipe de músicas internacionais. Ela aparenta dar importância ao conhecimento de mundo do
aluno, visto que a leitura na concepção adotada parte de uma compreensão de que o texto revela
uma prática interacional e, como tal, é construído com base na formulação de associações entre
saberes já adquiridos e saberes em potencial.
A professora de Inglês lança mão de estratégias que valorizam a interação e relação com
aluno, sendo a participação deles e seus questionamentos considerados para o desenvolvimento de
sua aula, tal como se pode depreender nas notas de campo seguir:
Professora pergunta aos alunos se eles sabem qual foi o veto de Donald Trump e
rapidamente explica aos que não sabem. Alguns alunos procuram explicar, mas há
equívocos nas respostas. Por isso, a professora prefere exemplificar e deixar claro o
significado político e social da postura do presidente dos Estados Unidos. Neste
momento, a professora faz uma explicação diacrônica sobre a possível origem de
todos esses conflitos ou, pelo menos, sobre um evento específico que foi determinante
para que essa agenda política seja potencializada. Professora pergunta se os alunos
sabem/ se lembram/ ou já ouviram falar de 11 de setembro de 2001 (DIÁRIO DE
CAMPO, 17/02/2017).

Ao aproximar as práticas de ensino desses professores, tendo como lente os aportes da
formação docente, observamos que o conceito de ensinar que operam tem estreita relação com a
forma como Roldão (2007, p. 94) traduz a função de ensinar, caracterizando-a pela figura da dupla
transitividade e pelo lugar da mediação, demarcando neste conceito a diferença entre “professar um
saber” e “fazer aprender alguma coisa a alguém”. A dupla transitividade sinalizada por Roldão
(2007) é um conceito potente na sala de aula e na prática de ensino desses professores, pois
professam um saber específico, apresentam conhecimento do currículo, conhecimento pedagógico
do conteúdo (SHULMAN, 1987), sustentando nesses saberes o vínculo com a aprendizagem dos
alunos. De acordo com Roldão (2007, p. 95), “o ato de ensinar só se atualiza nessa segunda
transitividade corporizada no destino da ação, sob pena de ser inexistente ou gratuita a alegada ação
de ensinar”.
Como se pode depreender, os professores de História, Inglês e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental aproximam-se em suas práticas na forma dialogada inscrita em seu trabalho,
apresentando o conteúdo curricular ancorado em aspectos presentes na contemporaneidade e
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buscando provocar o pensamento crítico nos alunos. As concepções e práticas de ensino dos
referidos professores se alinham em uma perspectiva compreendida como dialógica.
Integrando a essa análise a prática de ensino da professora de Matemática, o olhar para o que
acontece em sua sala de aula revela que a forma como compreende o processo ensinoaprendizagem, apresenta maior distanciamento das práticas dos professores de História, Inglês e dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Suas aulas são marcadas pelas exposições orais com
demonstração do conteúdo no quadro, seguida de exercícios de aplicação, fixação e revisão. As
correções desses exercícios são feitas oralmente, com a participação dos alunos que ditam as
respostas.
A prática de ensino da professora de Matemática aproxima-se de uma perspectiva
transmissiva em que o professor é aquele que ensina pela via da exposição do conhecimento e o
aluno quem recebe pela via da sua aplicação e repetição. Cabe ressaltar, que durante o trabalho de
campo, quando indagada acerca de seu modo de ensinar, a professora demonstrou convicção quanto
à eficiência de seu método e ponderou que para variar as suas estratégias de ensino-aprendizagem
precisaria de mais tempo com as turmas.
Ela demonstra uma grande preocupação com o domínio do conhecimento do conteúdo
(SHULMAN, 1987), especificamente a matéria objeto do seu ensino, a qual denominamos também
matéria a ser ensinada. É um conhecimento acerca da Matemática, da história da disciplina, da sua
constituição e do conteúdo propriamente dito. Esse domínio é observado na sua preocupação com o
aprendizado da matéria, nas demonstrações que faz referente aos cálculos e equações, quando
enuncia aos alunos sua preocupação para que entendam os porquês dos cálculos e não somente a
sistematização deles.
Ao mesmo tempo em que se preocupa com o aprendizado dos alunos, sua compreensão e o
significado que atribuem aos conceitos aprendidos, não demonstra uma visão interpretativa da
Matemática, enquanto prática social constituída de saberes e relações complexas, como
demonstrado na passagem a seguir:
Após a correção, a professora inicia a explicação sobre a fórmula de Bhaskara,
dizendo que Bhaskara foi um matemático importante e que no livro tem mais
informações sobre ele e o porquê da fórmula, caso tenham curiosidade, mas que não
precisam saber naquele momento e sim para os que desejam estudar uma matemática
mais avançada. Reforça que o mais importante é saberem a fórmula, que depois de
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aprenderem não poderão mais esquecer, pois vão usar muito (DIÁRIO DE CAMPO,
08/05/2017).

O ensino enquanto ato transmissivo é uma concepção epistemológica da professora de
Matemática e parece estar relacionado a quem ela é, suas experiências enquanto estudante, a
expectativa que tem de si e dos alunos, ao momento em que se encontra profissionalmente e a visão
da disciplina que leciona. Cochran-Smith (2012) chama atenção para o fato de que a aprendizagem
da docência ao longo da vida profissional está relacionada não somente à experiência prévia de
trabalho, à idade, ao conhecimento sólido da matéria a ser ensinada, ter um mentor ou atuar no seu
campo de trabalho, mas é preciso levar em consideração as múltiplas identidades, posições e modos
de conhecimento dos professores.
É preciso reconhecer que os professores não são todos os mesmos e não experienciam a
docência da mesma maneira. Por isso os valores e as suas crenças afetam a maneira como ensinam
e estão integrados a características de background acadêmico, contextos das escolas, cultura
profissional, licenciatura anterior etc.
Shulman (1987) ajuda no entendimento das práticas de ensino apresentadas, na medida em
que tenta estabelecer os conhecimentos caros à docência. Neste sentido, enquanto os docentes de
História, Inglês e dos Anos Iniciais permitem uma visualização de um amálgama de conhecimentos
que se consubstanciaram na percepção de aprendizagem de seus alunos, a professora de Matemática
denotou uma maior aproximação com a ênfase da valorização do conhecimento específico da
matéria a ser ensinada, em detrimento do conhecimento dos alunos, da forma como aprendem e do
seu contexto situado, por exemplo.
O processo de transição de aluno a professor compreende um período em que o professor em
início de carreira necessita mobilizar conhecimentos adquiridos ao longo da vida e, especialmente,
na formação inicial. A ação docente é permeada de saberes elaborados ao longo de sua trajetória,
que podem ser ressignificados durante o início da vida profissional. Esses conhecimentos são
adquiridos por meio da própria escolarização dos sujeitos, do seu curso de licenciatura e,
consequentemente, das experiências vivenciadas nesse curso, saberes pessoais e provenientes de
programas e livros didáticos utilizados no trabalho.
Os quatro professores participantes da pesquisa deixaram ver práticas de ensino que se
inscrevem em concepções diferentes, porém convergentes no que toca à preocupação com o
universo, interesse, necessidade e dificuldade dos alunos. Se a professora de Matemática aposta em
um ensino transmissivo e reiterativo, os colegas de História e de Inglês preferem um ensino ativo,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

749

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

investigativo e dialógico, com forte apelo político crítico e intercultural, enquanto a dos Anos
Iniciais, que trabalha com o conhecimento multidisciplinar no 5º ano do Ensino Fundamental, se
situa na interseção entre os dois modos de ser e estar professor, de ensinar e agir com a docência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa desenvolvida objetivou compreender as práticas didáticas de professores recémegressos de cursos de formação inicial em diferentes áreas. Justificou-se na medida em que reafirma
a ação de ensinar como um ato formativo, interativo, relacional e, por isso, humano, político, social
e técnico. É um ato que se situa no âmbito de um desenvolvimento profissional que requer amplo
domínio de conhecimentos que estão na base da aprendizagem da função docente.
A análise realizada a partir da observação dos professores participantes deste estudo, ainda
no início da sua carreira profissional, expõe a complexidade do trabalho docente, mas de igual
modo denota que as concepções e práticas didáticas desses professores sinalizam uma formação que
permitiu, em certa medida, um repertório inicial com fundamentos para lidar com a multiplicidade
dos complexos fazeres que acompanham o dia a dia do professor. No entanto, as estratégias
didático-pedagógicas lançadas foram distintas e ora mais alinhadas com uma concepção mais
alargada de docência; ora mais próximas de uma relação transmissiva do conteúdo.
Por fim, cumpre destacar a necessidade de ampliação do campo de estudo, bem como
aprofundamento mais denso nas práticas didáticas investigadas no âmbito do relato acadêmico aqui
apresentado.
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Resumo
O texto apresenta análise de concepções e práticas de ensino de quatro professores da Educação Básica
em inserção profissional na escola pública. Trata-se de um recorte de pesquisa mais ampla que teve por
objetivo mapear e categorizar as práticas que balizam o ensino desses professores e as contribuições da
formação em Didática na fase inicial da carreira docente. Foram realizadas entrevistas com todos os
sujeitos participantes do estudo, 16 egressos de 14 cursos de licenciatura da universidade escolhida
como campo e observação de, no mínimo dez aulas, dos professores de Matemática, História, Inglês e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, selecionados por critérios pré-definidos no bojo da pesquisa. A
referência teórica do estudo fundamentou-se em Roldão (2005; 2007) para pensar o ato de ensinar
como especificidade da função docente; Shulman (1987; 2004; 2005) no que se refere à base de
conhecimentos profissionais para o exercício da docência e Cochran-Smith et al. (1991; 1999; 2003;
2012) na relação com as concepções de formação docente. Em diálogo com esses autores, os olhares
para a sala de aula, a partir da observação no campo empírico, permitiu a análise do que fazem e como
fazem os professores iniciantes para ensinar. Os resultados do estudo, no tocante a observação dos
quatro contextos, permitiram compreender aspectos da docência que se ligam à organização da sala de
aula e da classe para a aula; ao que acontece durante a aula; às estratégias de ensino mobilizadas; e como
o professor interage e se relaciona com os alunos, outros professores e demais funcionários da escola.
Os quatro professores acompanhados deixaram ver práticas de ensino que se inscrevem em concepções
diferentes, porém convergentes no que toca à preocupação com o universo, interesse, necessidade e
dificuldade dos alunos.
Palavras-chave: Formação inicial docente; Didática e Prática de Ensino; Inserção profissional docente.
INQUIETAÇÕES DE PROFESSORAS EM SITUAÇÃO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL EM
TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO
Ingrid Cristina Barbosa Fernandes – UFRJ
Marilza Maia de Souza de Paiva – CPII

INTRODUÇÃO
Começar como alfabetizadora é uma coisa louca!
Introduzimos este artigo com uma fala marcante de uma professora alfabetizadora que está
vivendo o seu processo de inserção profissional. Os estudos nos quais pautamos nossos diálogos
apresentados neste trabalho têm pontuado que o processo de desenvolvimento profissional docente
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é uma construção que se modifica ao longo da carreira e é atravessado por aspectos como a
formação inicial e o contexto escolar do sujeito. Segundo Marcelo Garcia (2009), o
desenvolvimento profissional é um campo amplo que abarca momentos diversos desse percurso
contínuo do docente.
Considerada essa perspectiva do continuum inerente à profissão docente, nosso interesse, no
presente trabalho, objetiva (re)conhecer as inquietações e analisar como tais inquietações afetam a
docência durante o período de inserção profissional do professor, tendo por base as narrativas de
docentes que iniciam a sua trajetória profissional em turmas de alfabetização. Considera-se, ainda,
as falas das professoras como potenciais recursos formativos, à medida que contam sobre suas
inquietações, refletindo sobre elas, somando-se ao percurso formativo de quem faz a pesquisa nesse
movimento de escuta e também de possibilidade de aprendizagem com e pela palavra do outro.
Sendo assim, o recorte do presente artigo propõe dialogar com as inquietações apresentadas
pelas narrativas docentes articulando-as às nossas reflexões acerca da complexidade do processo de
alfabetização e de inserção profissional, a partir do que contam sobre as inquietações que lhes
provocavam a condição de serem professoras iniciando a carreira em turmas de alfabetização.
Ressalte-se a opção, neste texto, pelo uso recorrente do feminino (professora) todas as vezes que
nos referirmos às professoras colaboradoras da pesquisa, considerando que as seis egressas do curso
de Pedagogia que participaram da pesquisa são mulheres.
A partir das contribuições de Marcelo Garcia (1999) e Cochran Smith (2003), temos
compreendido que a inserção profissional é um período sobre o qual orbitam múltiplas
complexidades como um choque de realidade, aprendizagens intensas e fundamentais para a
continuidade ou não na atuação profissional como docente. Tendo em vista que é possível nos
atentarmos à inserção profissional do docente a partir da sua atuação profissional, no presente
trabalho buscamos realizar um recorte enfocando na inserção de professoras em turmas do primeiro
ao terceiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa escolha se fundamenta na Resolução
CNE/CEB número 7 de 14 de dezembro de 2010 que em seu artigo 30 menciona que os três anos
iniciais do ensino fundamental deverão assegurar a alfabetização e o letramento. Compreendemos
este momento de inserção como catalisador de inquietações plurais, sobretudo, se acrescidas das
inquietações acerca do processo de alfabetização.
Segundo Goulart (2014), a aprendizagem da leitura e da escrita tem se constituído
historicamente como um desafio para a sociedade brasileira. A autora destaca que no processo de
alfabetização, a escola, por vezes, tem se articulado a um eixo simplificador que foca em gerar
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instruções unidirecionais e modos de fazer que se configuram quase como fórmulas que minimizam
a potencialidade da aprendizagem e da vivência dos educandos. A escrita tem por característica a
impregnação da vida social, nesse sentido há a articulação entre o aspecto social e a leitura e a
escrita, portanto, separá-los implica em distinguir forma e conteúdo, reforçando cisões que
historicamente complexificam e empobrecem o processo de alfabetização.
Ao analisarmos os processos imbricados na aprendizagem da leitura e da escrita verificamos
que o professor precisa enfrentar os aspectos referentes à complexidade do processo de
alfabetização, leitura e escrita, vendo-se, assim, diante de múltiplas questões que podem nos fazer
refletir sobre a importância desse momento peculiar do desenvolvimento profissional docente, bem
como dos desafios que a alfabetização apresenta. Além das situações com as quais, de modo geral,
o professor em situação de inserção profissional precisa enfrentar tal como as aprendizagens
intensas, o chamado “choque do real” – fase na qual há o enfrentamento de múltiplos desafios –
como o conhecimento da realidade escolar, o desenvolvimento de sua identidade profissional, as
particularidades da escola na qual o docente está inserido e o isolamento.
Na tentativa de conhecer a complexidade com a qual os professores em situação de inserção
profissional em turmas de alfabetização lidam, o estudo que realizamos acerca de suas inquietações
se organizou com o objetivo de compreender como inquietações de professores em turmas de
alfabetização afetam a sua docência durante seu período de inserção profissional.
METODOLOGIA
As seis professoras-sujeitos da pesquisa são egressas do curso de Pedagogia de uma
universidade pública, formadas entre os anos de 2016 e 2018, estão em situação de inserção
profissional em turmas de alfabetização e estão atuando em escolas públicas.
No que se refere às escolhas metodológicas, foi considerada a estratégia de aplicação de
questionário exploratório de modo a identificar os sujeitos para a pesquisa, que estivessem i) em
situação de inserção profissional, ii) atuando em turmas de primeiro ao terceiro ano dos anos
iniciais do Ensino Fundamental e iii) atuando em escolas públicas. Os questionários foram
inicialmente encaminhados para os estudantes, a nosso pedido, pela Coordenação do Curso de
Pedagogia, através do sistema institucional de gerenciamento acadêmico. Do conjunto enviado,
obtivemos a devolutiva de 39 egressos. A análise de suas respostas nos permitiu identificar três
sujeitos para a pesquisa, com base nos critérios apontados. Em seguida, recorremos à Secretaria
Acadêmica da instituição para obter a relação de todos aqueles que colaram grau entre os anos de
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2016 e 2018, para quem encaminhamos o questionário exploratório. Das respostas obtidas,
alcançamos mais três, perfazendo, desse modo, um total de seis professores egressos do curso de
Pedagogia com perfil almejado pela pesquisa.
Tendo definido os sujeitos participantes do estudo, feitos os contatos e alcançado os aceites
e aprovações, com a devida consideração dos aspectos éticos da pesquisa, partimos para a
realização da entrevista narrativa, de modo a conhecer as inquietações dos participantes da pesquisa
acerca de seu processo de formação e inserção profissional.
Ao todo participaram da pesquisa seis docentes a quem identificaremos pelas primeiras
letras do alfabeto, de modo a manter o anonimato preconizado no registro de consentimento livre e
esclarecido. Para tanto, chamaremos de Professora A, Professora B, Professora C, Professora D,
Professora E e Professora F.A escolha da ordem das letras se deu a partir da ordem na qual as
entrevistas foram realizadas. Das professoras entrevistadas, três atuam na Rede Municipal de
Educação do Rio de Janeiro (professoras B, C e D), duas no Colégio de Aplicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - CAp/UFRJ (professoras A e F) e uma atua no Colégio Pedro II
(professora E).
Reconhecemos a contribuição das narrativas, conforme defende Galvão (2005), através de
três patamares que explicitam suas potencialidades, bem como seus desafios, identificando que uma
metodologia é um percurso e não um fim, a saber: a narrativa como método de investigação que
pressupõe uma interação entre investigador e participantes e permite aderir ao pensamento
experiencial do docente; a narrativa como processo de reflexão pedagógica que permite ao
professor, à medida que conta uma determinada situação, compreender causas e consequências de
sua atuação, criar novas estratégias num processo de reflexão, investigação e nova reflexão e a
narrativa como processo de formação que evidencia a relação investigação/formação, “pondo em
confronto saberes diferenciados, provenientes de modos de vida que refletem aprendizagens
personalizadas” (GALVÃO, 2005, p. 343).
Em torno do tema ser professora em situação de inserção profissional em turmas de
alfabetização, selecionamos três partes analíticas para discutir neste artigo: a primeira diz respeito
às inquietações geradas pela heterogeneidade das turmas; a segunda acerca da inexperiência
profissional e a terceira sobre expectativas e cobranças pessoais de si próprias. À guisa de
conclusão, argumentamos em favor de um processo de inserção acompanhado e da necessidade de
reflexão no que tange a complexidade do processo de alfabetização.
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SER PROFESSORA EM SITUAÇÃO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL EM TURMAS DE
ALFABETIZAÇÃO
Cada grupo é de uma maneira... o tempo deles...
O processo de alfabetização é complexo e demanda um movimento de reflexão em torno da
aprendizagem da leitura e da escrita vinculada à heterogeneidade dos processos, dos sentidos e das
culturas, tal como aponta Goulart (2014) pautada nos pressupostos Bakthinianos.
As crianças não possuem uma concepção homogênea da natureza da leitura e da escrita, seu
percurso de construção do objeto textual é peculiar e próprio de cada uma delas (GOULART,
2000). Nesse sentido, enquanto docentes não podemos pensar em formulações de práticas
uniformes para atender à pluralidade. Ainda assim, reconhecer a importância da heterogeneidade
com a qual o professor lida cotidianamente não minimiza a complexidade de trabalhar com essa
característica, aspecto que foi evidenciado nas narrativas das docentes acerca do que lhes
inquietava.
Então, trabalhar com pessoas é uma coisa muito complexa, porque quando você está
fazendo uma cadeira você manipula ali e acabou, está feita a cadeira! Mas aí você
chega com um aluno com um mau humor, sete horas com mau humor! “Não vou fazer
isso!”, “Não sei o quê”... já chega querendo bater, já chega querendo né... E aí você
pensa “poxa, hoje eu tinha isso pra fazer”, mas aí eu tenho que fazer e deixar a turma
em condições de fazer isso que eu quero que eles façam, né?! Porque aí também não
adianta eu ficar sozinha né, ou ficar também...é...negando que tenha ali alunos com
vários conflitos e fingir que eu não estou vendo, porque senão eu nem vou dar aula e
nem vou fazer com que eles aprendam, então, assim...é tudo muito complexo!
(Professora C)

Bem como Tardif (2005) aponta, o trabalho do professor é impregnado pelo humano, nesse
sentido, o exemplo da cadeira – apresentado pela docente – nos permite pensar em alguns aspectos
sobre o processo de confecção de uma cadeira que o distância do trabalho com humanos, sobre
humanos e para humanos. No que tange à confecção da cadeira, há um modo de fazer que é
utilizado para a construção de todas as cadeiras e, ainda que considerados os diversos designers, há
um fazer específico que apresenta resultados esperados e processos iguais geram resultados
homogêneos e o que dele diverge é descartado ou refeito. No caso do trabalho docente, seu objeto é
heterogêneo, pois cada sujeito é único e os processos de aprendizagens também são singulares.
Desse modo, tratando-se do processo de alfabetização, dada a heterogeneidade com a qual o
professor lida, práticas homogêneas não comportam a diversidade, ao contrário, as silencia.
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Todavia, pensar em propostas que não são homogeneizantes e lidar com a pluralidade dos sujeitos
não se configura como um processo simples, traduzindo-se em inquietações para as professoras que
estão em situação de inserção profissional em turmas de alfabetização que participaram da pesquisa.
Mas aí uma das minhas inquietações, eu tenho esse grupo de crianças, tenho um grupo
de crianças que já está lendo com alguma dificuldade, mas leem, né!...Tem o grupo
que tem dificuldade e tem o grupo que está no meio... conhece as letras, conhece as
sílabas, as palavras pequenas juntas, mas aí dá uma frase eles não sabem! (Professora
D).
Cada grupo é de uma maneira... o tempo deles... (Professora E).

Ao reconhecer a diversidade com a qual trabalham, as docentes deixam perceber que essa
pluralidade as inquieta no sentido de pensar em propostas que auxiliem a todos os seus alunos, sem
silenciar sua heterogeneidade. Todavia, no desenvolvimento do trabalho com as turmas, é complexo
trabalhar com as distinções e ritmos próprios de cada aluno. Desse modo, no percurso do processo
de alfabetização, ao se deparar com a heterogeneidade do grupo, dos ritmos de aprendizagens e das
vivências, alguns professores usam como recurso, paradoxalmente, o trabalho de modo homogêneo.
O trabalho alfabetizador, nesse sentido, se configura como uma simplificação no modo de ensinar,
sucumbindo a complexidade da alfabetização em um processo que desarticula práticas de escrita do
movimento histórico e cultural no qual emergem (GOULART, 2014).
Frente à heterogeneidade como fator de inquietação, é preciso criar condições para que a
reflexão sobre a alfabetização se distancie da noção de imposição de métodos e modelos e se
aproxime da busca da compreensão dos processos de leitura e de escrita na teia das relações sociais,
tal como propõe Smolka (2012), objetivando, deste modo, transcender a homogeneidade como uma
forma de simplificação da complexidade do trabalho com o diverso.
Nesse sentido, pensar em práticas de ensino alfabetizadoras, em que diferentes crianças, com
suas histórias e experiências com a leitura e a escrita de modo singular, misturadas todas numa sala
de aula em que o objetivo é alfabetizar a todos e a cada um, não pode significar a adoção de método
ou receita de como alfabetizar. É preciso pensar nas relações de ensino (SMOLKA, 2012), como
nos deixam ver as falas das professoras, ao considerarem o tempo de aprendizagem (professora E) e
o modo como cada um aprende (Professora D). Esta última ainda sinaliza em sua fala uma
importante constatação há muito discutida na alfabetização, sobretudo pelos referenciais aqui
considerados (SMOLKA, 2012; GOULART, 2014) e outros que se debruçam sobre a temática e
entendem a alfabetização como um processo, logo, não-linear, isto é, que ler é um processo
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complexo que envolve relações muito maiores do que juntar sílabas e formar palavras. E essas
professoras em situação de inserção já se dão conta desse desafio inerente à sua função de
alfabetizar.
Eu poderia fazer mais, mas eu só sei fazer isso até agora
As narrativas das professoras deixaram perceber o que chamaram de inexperiência
profissional como fator de inquietação. Por inexperiência as docentes classificaram o curto tempo
no exercício profissional da docência.
(...) Assim, a inexperiência ainda me provoca muita inquietação porque eu percebo
que, poxa, eu poderia fazer mais, mas eu só sei fazer isso até agora, mas eu estou
procurando aprender. É porque eu ainda estou no momento de aprendizagem
profissional, não é algo que eu veja dificuldade, “ah...tá difícil, eu só sei fazer isso,
então, eu vou ficar só fazendo isso que eu sei que tá confortável.”, não né... Mas a
inexperiência é uma inquietação que....que...assim que me move como alfabetizadora.
E aí, começar como alfabetizadora é uma coisa ... louca! (Professora C).

No início do exercício da profissão docente o professor lida com desafios, tensões e
aprendizagens plurais sendo que, por vezes, frente a tais questões pode emergir um sentimento de
insegurança ou de inexperiência.
É importante problematizarmos a noção de inexperiência, tal como reflete Nóvoa (2007).
Não é o fazer repetidas vezes que é formador, mas a reflexão sobre o fazer, uma vez que um
docente pode ter dez anos de atuação profissional e não necessariamente ter dez anos de
experiência. Em alguns casos, pode haver a repetição de um modelo de ação nesses anos. Uma
prática pedagógica refletida é um processo necessário no percurso do desenvolvimento profissional
do professor, nesse sentido é preciso criar possibilidades de espaços para refletir coletivamente
sobre a prática pedagógica, confrontando saberes e fazeres.
Assim, eu vou continuar aprendendo por muito tempo e aliás, eu diria que a vida
inteira, né? Assim...eu tenho muito essa ideia. Agora eu estou ainda aprendendo...
aprendendo quase, assim, eu diria que eu estou engatinhando ainda. Eu não estou
caminhando sozinha, eu estou engatinhando. Então, assim, no máximo eu estou aí
num andador, talvez...(Professora A).

Ao retratar suas inquietações em relação à “inexperiência” profissional, a docente enfatiza
que não está caminhando sozinha. A troca entre os pares é um processo fundamental para o
processo de desenvolvimento do professor, de modo a criar condições para continuar no movimento
de reflexão, aprendendo com as experiências do coletivo de docentes.
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É muita responsabilidade você alfabetizar
O processo de construção do conhecimento é marcado por uma complexidade que se dá no
âmbito de relações políticas, sociais, históricas e culturais. Cochran-Smith (2003) apresenta três
grandes ideias a respeito do conhecimento que nos auxiliam a compreender suas articulações com a
prática. A primeira é o conhecimento para a prática, na qual a prática potente consiste em uma
espécie de estado da arte; a segunda que se trata do conhecimento na prática, na qual os docentes
entram em contato com conhecimentos essenciais para o ensino, o que é chamado corriqueiramente
de conhecimento prático e, por fim, a ideia com a qual corroboramos do conhecimento da prática,
na qual os professores assumem suas escolas e salas de aula como espaços de investigação
intencional e quando consideram os materiais produzidos como elementos para interpretação.
A opção por discorrer brevemente acerca da complexidade do processo de ensino e de
construção do conhecimento decorre das expectativas e cobranças pessoais mencionadas pelas
docentes em situação de inserção profissional ao abordar suas inquietações.
Eu tenho esse medo de chegar no final do ano e falar “Ah, meu Deus, não consegui
fazer nada por essas crianças. Sabe? Isso é que é complicado, né? E assim... às vezes
eu percebo que a gente fica tão preocupado com os resultados finais e eu deixo às
vezes de valorizar conquistas pequenas que eles têm no momento. O que acontece? As
vezes eu falo “poxa, mas eles foram bem nisso” e eu já estou pensando longe, porque
é muita responsabilidade você alfabetizar. (Professora B)
Eu sempre fico muito preocupada... até no início do ano eu fiquei muito doente...
Doente, assim, no sentido de garganta, de como aquela criança vai aprender né,
porque eu acho muita responsabilidade e é a gente que tá ali com eles, né?!
(Professora D)

O professor em situação de inserção em turmas de alfabetização lida com suas próprias
cobranças, percebidas nas narrativas das professoras, e – geralmente – as enfrenta isoladamente
(COCHRAN-SMITH, 2003).
Além de lidar com suas próprias cobranças, ainda há as externas percebidas nesta fala da
professora F, que sinaliza um desconforto diante da avaliação de seu trabalho.
E em compensação, como professora iniciante o que eu tenho vivenciado como
inquietação são essas dúvidas, assim, de é... primeiro de às vezes não saber se você tá
é... está correspondendo às expectativas e fazendo o melhor trabalho que você
conseguia fazer (Professora F).
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É preciso propiciar um movimento de interrupção do ensino como ato privado partilhando
vulnerabilidades, práticas e vivências, isto é, de modo a intencionalmente investigar o fazer
pedagógico em um processo de partilha.
Tal defesa não elimina as expectativas e cobranças pessoais dos professores como fator de
inquietação, mas permite observá-las por prismas plurais e enfrentá-las com um arcabouço mais
abrangente que contemple as dimensões do diálogo, da reflexão, da mediação e articulação.
Portanto, as cobranças pessoais – características, sobretudo, desse início de exercício da
profissão docente – são apresentadas pelas docentes como elemento que as inquieta. Apostamos na
premissa de que o que as inquieta deve mobilizar os cursos de formação inicial de professores, que
não darão conta de eliminar essas cobranças pessoais, que possuem uma dimensão subjetiva, no
entanto, analisar suas causas e investir em um movimento de reflexão pode propiciar um repertório
mais amplo para lidar com a complexidade que o fazer aprender algo a alguém, nas palavras de
Roldão (2007), envolve. Para além da formação inicial, se faz necessária a criação e a efetivação de
políticas públicas que subsidiem espaços de troca e partilha entre os pares, de modo a interromper o
isolamento com os quais os professores iniciantes, geralmente, lidam nesse período marcado por
aprendizagens intensas e fundamentais para a permanência ou não desses professores na docência.
PARA FINALIZAR: REFLEXÕES A PARTIR DAS INQUIETAÇÕES DE PROFESSORES EM
SITUAÇÃO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO
As narrativas das docentes sinalizam questões importantes de se considerar na formação de
professores a partir do que Marcelo Garcia (1999) aponta como questões da inserção, o período que
compreende os primeiros cinco anos na docência, quando o professor vive a transição de estudante
a professor, enfrentando desafios, tensões, inseguranças, medos e aprendizagens necessárias ao
exercício da docência.
Suas inquietações ultrapassam os limites de um saber fazer, demonstrando uma importante
faceta do trabalho do professor, que imprescinde de ver o outro, ver o aluno como sujeito de seu
processo, como aponta Smolka (2012), de atentar-se para o ensino na relação, e não como uma
tarefa, em que se esvazia a condição do aluno como quem tem algo a dizer sobre esse processo. A
inserção, em qualquer área de atuação do professor, tem suas características que merecem ser
observadas. Acredita-se que na alfabetização, quando professores têm a responsabilidade de fazer
com que todos e cada um aprenda a ler e a escrever, uma etapa fundamental para a criança
prosseguir com autonomia em sua escolaridade, essas inquietações são envoltas por essas nuances
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do trabalho que, como apontamos, devem ser tratadas como políticas intencionais e contínuas que
cuidem, ao mesmo tempo, da inserção desses profissionais e de formação que garantam o reflexo de
um trabalho que valorize a aprendizagem de todos, respeitadas as singularidades no processo de
cada um.
As narrativas das professoras colocam as suas reflexões e as nossas em movimento,
indiciando um processo de formação a partir do que contam de suas experiências. Nesse percurso,
as nuances da narrativa, apresentadas neste estudo na perspectiva de Galvão (2005), a saber, como
método de investigação; como processo de reflexão pedagógica e como processo de formação,
mostram como o material apresentado pelas professoras, através de seus relatos, imbrica essas
características e o torna como fonte importante da pesquisa.
REFERÊNCIAS
COCHRAN-SMITH, M. A tale of two teachers: Learning of teach over time. 2012. In: Kappa Delta pi Record, julysept, 2012 (p. 108-122).
______. Learning and unlearning: the education of teacher educators. 2003. In: Teaching and Teacher Education 19:
5–28. Lynch School of Education, Campion Hall 113, Boston College, Chestnut Hill, MA 02467, USA.
GOULART, C. O conceito de letramento em questão: por uma perspectiva discursiva da alfabetização.Bakhtiniana,
São Paulo, 9 (2): 35-51, Ago./Dez. 2014
MARCELO GARCIA, C. Formação de professores – para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora. 1999.
MARCELO, C. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. Sísifo: Revista de Ciências da Educação, n. 8,
p. 7-22, jan./abr. 2009.
NOVOA, A.; Os desafios do professor no mundo contemporâneo. São Paulo: SIMPRO-SP, 2007.
ROLDÃO, M. C.Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional. Revista Brasileira de Educação
v. 12 n. 34 jan./abr. 2007
SMOLKA, A.L.B. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 13.ed. – São Paulo:
Cortez, 2012.
TARDIF, M.; LESSARD, C.O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações
humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

Resumo
O artigo apresenta um estudo sobre o processo de desenvolvimento profissional de seis professoras em
situação de inserção profissional, egressas do curso de Pedagogia de uma universidade pública, que
atuam em classes de alfabetização. As narrativas das docentes foram consideradas como fontes
importantes para a compreensão de algumas das inquietações que afetam a docência durante esse
período, somadas ao fato de essa experiência acontecer em turmas de alfabetização. O estudo é pautado
nas contribuições de Marcelo Garcia (2009) e Cochran-Smith (2003) para discutir as questões da
inserção profissional e o afetamento das vivências desse período na continuidade, ou não, da atuação
do docente. Smolka (2012) e Goulart (2014) embasam as reflexões trazidas no campo da alfabetização
com o objetivo de dialogar com as narrativas das docentes que colaboraram com a pesquisa,
apresentando suas questões sobre viver esse momento de suas vidas profissionais como professoras
alfabetizadoras. Seguindo os pressupostos de Galvão (2005), metodologicamente aplicou-se um
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questionário, seguido de realização de entrevistas narrativas, considerando a potencialidade formativa
da narrativa, uma vez que à medida que se narra, ocorrem possibilidades de reflexão que levam ao
questionamento, ao movimento de questionar e questionar-se em relação a saberes e práticas. A
heterogeneidade das turmas, a inexperiência e a autocobrança foram fatores que mais se destacaram nas
conversas com as professoras e, por isso, tomados como fonte e eixos de interpretação na pesquisa.
Palavras-chave: Formação e inserção profissional docente; Inquietações docentes; Desenvolvimento
profissional; Alfabetização.
SOBRE INSERÇÃO DOCENTE E DESAFIOS DO MAGISTÉRIO: ANOTAÇÕES DE UM
PROFESSOR INICIANTE DE HISTÓRIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO
RIO DE JANEIRO
Diego Knack – SME-Rio

INTRODUÇÃO
Baixos salários, inconsistência e descontinuidade de políticas públicas, mercantilização do
ensino, tecnologias que parecem rivalizar com as escolas no interesse dos estudantes, ameaças de
cerceamento da liberdade de cátedra, episódios públicos de violência em salas de aula e o, por vezes
alegado, desprestígio da profissão são algumas das dificuldades que se colocam aos que optam pelo
magistério no Brasil. Além de tais árduos condicionamentos, os professores precisam dar conta de
tarefas que lhes são próprias, como planejar aulas, acompanhar estudantes em seus trajetos de
aprendizagem, realizar avaliações e elaborar formas de mediação efetivas para as circunstâncias em
que atuam. Mesmo diante de tamanha complexidade que, eventualmente, desencoraja adeptos, o
ofício de ensinar e aprender permanece um expressivo fenômeno sociológico. Jovens escolhem
cursos de licenciatura e Pedagogia no Exame Nacional do Ensino Médio, enquanto as universidades
acrescentam profissionais ao mercado. Segundo dados de censos escolares do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por exemplo, há mais de dois milhões e
meio de professores no país, em sua maioria atuantes na educação básica (INEP, 2018).
Ninguém nasce professor, torna-se. Essa constatação, embora um truísmo, justifica o
interesse reiterado dos estudiosos na área de Educação nos procedimentos de formação e inserção
de novos docentes na categoria, o que está entre as motivações desse XX ENDIPE. Nesse âmbito,
além de se discutir os modelos mais eficientes de cursos universitários e estágios, torna-se
igualmente prioritário verificar os mecanismos por meio dos quais os novos profissionais iniciam na
docência, que experiências lhes são significativas, que possibilidades e obstáculos se colocam no
caminho, além de outros aspectos que ocorrem notadamente no tempo/espaço compreendido entre
sua formação acadêmica e os primeiros momentos no magistério. A urgência dessas pesquisas se
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impõe pela voracidade dos desafios que se apresentam aos professores, como os que mencionei no
início deste texto, e que podem ser particularmente inconvenientes aos iniciantes.
Quando tratamos de inserção docente, são válidas algumas advertências. Bernardete Gatti,
por exemplo, identificou alguns dos nós comuns nas licenciaturas. Para a autora, a formação de
professores no Brasil ainda está muito vinculada a uma “tradição bacharelesca que leva a não
considerar com o devido valor os aspectos didático-pedagógicos necessários ao desempenho do
trabalho docente com crianças e jovens” (GATTI, 2014, p.36). Ela ressalta, ainda, questões
específicas do currículo pois haveria uma “quase ausência” de “conhecimentos sobre o
desenvolvimento cognitivo e socioafetivo” dos estudantes e certa distância do “campo real de
trabalho de professores”, razão pela qual ela defende um esforço nacional mais ajustado às
demandas do cotidiano do ensino (GATTI, 2014, p.39). Em sentido semelhante, pesquisadoras do
Grupo de Pesquisas em Didática e Formação de Professores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (GEPED/UFRJ) alertaram para o fato de que uma formação dissociada da prática
pedagógica pode nos levar a deixar de reconhecer a escola como espaço de produção de saberes,
reservando exclusivamente às universidade tal atribuição. Em vez disso, o desejável seria
proporcionar ao docente em formação as devidas oportunidades para problematizar a sua prática
(CRUZ, et al, 2018).
Acredito que nós, professores, devamos nos distanciar da repetição irrefletida de tradições
escolares, da elaboração de lições monótonas e conteúdos pré-estabelecidos e assumir enquanto
condição permanente a reflexão sobre nosso fazer em todos os níveis e espaços em que
trabalhamos. Tenho, hoje, pouco mais de sete anos de prática pedagógica e algumas percepções que
acredito oportunas de serem compartilhadas. Em vez de uma etnografia rigorosa, o que talvez fosse
mais adequado para um estudo de maior fôlego, apresento nesse painel um elenco de apontamentos
pautados na experiência que tive desde o estágio até os primeiros anos de profissão. Embora tenham
como referência um conjunto de impressões e vivências específicas dos contextos escolares pelos
quais passei, as proposições aqui expostas têm como potencial objetivo contribuir para um diálogo
amplo sobre alguns aspectos fulcrais da iniciação na docência, com enfoque especial no ensino de
História.
FORMAÇÃO E ESTÁGIO: QUANDO NOS TORNAMOS PROFESSORES?
Decidi que seria professor no fim do meu ginásio, nos anos finais do ensino fundamental,
por volta de 2004. Sou filho de professora, cresci entre livros e História foi minha disciplina
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favorita desde que eu me lembro de ter ido à escola. Estudei com bolsa integral em um colégio
particular e pude, por conta disso, ao fim do Ensino Médio, ter condições de prestar exames
vestibulares para as principais universidades. Em 2008, ingressei no curso de bacharelado e
licenciatura em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Meu estágio de
docência aconteceu no Colégio de Aplicação (CAp) da UFRJ, concentrado em 2012. No final
daquele ano, prestei concurso público para a Secretaria Municipal de Educação, onde atuo desde
julho de 2013. Naquele mesmo ano, ingressei no curso de mestrado em História Social na UFRJ e,
mais tarde, no de doutorado, na mesma instituição, concluído em 2019.
Meu curso de bacharelado em História foi no antigo modelo “3+1”, sendo três anos da
formação de pesquisador e um de disciplinas de licenciatura, e conferiu pouco destaque aos
assuntos pedagógicos e ao campo da reflexão acadêmica sobre o ensino de História. Esse modelo
sempre me pareceu um contrassenso pois mesmo os historiadores que não se dedicam à atuação na
educação básica tornam-se professores em algum momento. Tive a impressão de que boa parte dos
meus professores de graduação não davam a devida atenção a aspectos básicos da Didática, como o
planejamento de aula ou a análise do contexto escolar, reconhecer demandas dos educandos,
avaliações condizentes com os objetivos de aprendizagem etc. Foram poucos os mestres que nos
levavam a considerar como lecionaríamos, que estratégias utilizaríamos para tratar temas
complexos – como guerras mundiais, escravidão, ditaduras ou Holocausto – com crianças e
adolescentes. Parece-me que, recentemente, muito em função do avanço representado pela
obrigatoriedade do Ensino de História da África e História Indígena, que se desdobrou em uma
necessidade de repensar os currículos de bacharelado, houve aproximação maior das pautas
inerentes aos processos de ensino-aprendizagem. Restaria atestar, contudo, se tais modificações
foram suficientes para alterar o quadro que vivenciei há dez anos.
Meu primeiro contato com as reflexões específicas ao ofício docente foi na Faculdade de
Educação, já no meu terceiro ano de graduação com as disciplinas de Sociologia, Filosofia e
Psicologia da Educação. Ainda assim, os debates acadêmicos foram apresentados de forma
distanciada das salas de aula, como se apenas pesquisadores na área de Educação estivessem em
preparo. Não se trata de diminuir a importância da pesquisa e do debate teórico nesses campos, mas
de reconhecer como oportuna uma maior interlocução com aspectos práticos da docência em seus
currículos. Tive uma exceção a essa tendência nas aulas de Didática Geral, pois a professora
apresentava de forma equilibrada as dimensões teórica e prática do fazer profissional. Foi nessa
ocasião que entendi a necessidade de afirmação de uma didática multidimensional, em
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contraposição a um modelo tecnicista ainda bastante presente (CANDAU, 2012). Passei a
compreender melhor a relevância de uma boa avaliação do contexto escolar para o sucesso de
minhas aulas, por ser a Didática uma prática situada a determinado ambiente de atuação e sujeitos,
não podendo, jamais, ser uma réplica impensada de antigos materiais educativos. Outra questão que
merece destaque é a de que a professora costumava planejar e lecionar de forma transparente,
mencionando de forma explícita seus movimentos de programação e execução, compartilhando
planos de aula e expectativas, o que contribuiu para minha percepção precoce da indispensabilidade
do planejamento e da variedade de estratégias de ensino-aprendizagem para o alcance de melhores
resultados junto aos estudantes. Ou, em outras palavras, eu pude perceber a importância da
“racionalização do trabalho pedagógico”, como define Libâneo (2006).
Esse caminho de formação foi complementado em meu último ano de graduação, quando
cursei a disciplina Didática e Prática de Ensino de História e o estágio supervisionado no ano de
2012, no CAp/UFRJ. Enquanto licenciando, tive a oportunidade de acompanhar as aulas dos
docentes do CAp com olhar específico do docente pois, em breve, teria de preparar, por conta
própria, minhas aulas. Minhas professoras orientadoras, além de compartilharem debates e
obstáculos específicos da área do ensino de História na educação básica, organizaram reuniões,
acompanharam de perto a confecção de meus primeiros planos de aula, conceberam avaliações e
atividades de sala junto comigo, além de corrigirem trabalhos e provas. Essas experiências
significaram, para mim, uma orientação minuciosa da qual não teria podido abrir mão sem
sacrificar parte significativa da minha formação docente.
Tendo em vista esse conjunto de processos, gostaria de apresentar algumas inferências. A
primeira delas diz respeito ao amplo gradiente de motivações que estimula os jovens à docência. A
menção que fiz a minhas peculiaridades tem o intuito de destacar que variam as formas do despertar
para a escolha profissional, seja em seus elementos simbólicos ou possibilidades engendradas pela
condição socioeconômica. Lembro-me de colegas de faculdade convictos de suas escolhas, outros
menos. Alguns tinham escolhido a docência manifestando uma espécie de vocação, enquanto outros
uma opção mais fácil de entrada no mercado de trabalho, uma resposta a pressões que sofriam no
ambiente familiar. No meu ponto de vista, as universidades devem assumir a tarefa, nada simples,
de trabalhar a partir dessa diversidade no sentido de munir, o tanto quanto possível, os novos
profissionais das habilidades necessárias à prática profissional.
Outro aspecto que observei é que muitos dos meus colegas entenderam que podiam
prescindir de uma formação pedagógica consistente e, ainda assim, serem bons professores. O fato
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de que frequentamos escolas desde pequenos pode levar à percepção de que o fazer docente é algo
banal, que pode ser facilmente executado com algum sucesso por qualquer um que queria se dedicar
a ele. Essa é uma visão equivocada e esse tipo de entendimento precisa ser confrontado, em especial
no período de formação, para que fiquem claras as especificidades do fazer docente, em medida
balanceada entre prática e reflexão teórica. Cabe destacar que cursos que mantenham intocada a
“tradição bacharelesca” de que tratou Gatti (2014) terão prováveis dificuldades de êxito na
formação de professores. Em parte, isso se deve ao que Tardif (2012) caracterizou como saber
docente, dotado de variadas dimensões, como o saber das disciplinas, os saberes curriculares, os
saberes da formação profissional e os saberes da experiência. Ora, uma formação de professores
que não proporcione a devida ênfase aos saberes das disciplinas escolares ou da experiência, por
exemplo, pode parecer incompleta para os estudantes universitários, favorecendo a evasão dos
cursos de licenciatura ou o – talvez mais grave – abandono da reflexão específica do fazer
pedagógico.
Diante desse quadro, devemos reiterar a necessidade de políticas públicas de incentivo à
formação de docentes, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
Penso que a indisposição de alguns com a reflexão especificamente pedagógica, ao mesmo tempo
que está ligada a uma arraigada cultura escolar que tende a se reproduzir se não posta à luz da
crítica, advém da urgência da inserção profissional, que é legítima, mas precisa ser orientada. De
modo semelhante, parece fulcral repensar de forma contínua as estruturas de currículo e
funcionamento administrativo dos cursos de bacharelado/licenciatura no sentido de afirmar a
indissociabilidade das práticas de pesquisa e docência. O favorecimento de um desses termos na
formação pode contribuir para desigualdades que já persistem. É desejável – especialmente no caso
brasileiro, em que temos uma sociedade construída sob o signo da exclusão – que tenhamos
pesquisadores competentes, mas que sejam igualmente capazes de comunicar seus aprendizados e
ensinar conhecimentos em diferentes contextos.
Por último, é necessário enfatizar a importância do estágio como experiência indispensável
de formação profissional. Acredito que é justamente em tal oportunidade que se torna possível ao
estudante interessado, a partir de algumas reflexões teóricas e práticas acumuladas, começar a
desenhar estratégias particulares de enfrentamento dos desafios do magistério, que, então, começam
a se desvelar de modo mais intenso. Nesse enlace das formas nascentes de docência dos
licenciandos com a supervisão dos professores orientadores é que se forjam entendimentos
fundadores da docência para cada um dos envolvidos. Esse é, pois, o momento privilegiado de
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formação docente. É quando sinto que me tornei professor e estava pronto para iniciar minha
carreira. Senti-me apto a estar em uma sala de aula sem pânico, ainda que com incertezas pela
frente.
O “CHÃO DA SALA DE AULA” E OS PRIMEIROS ANOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
DE UM DOCENTE DE HISTÓRIA
Uma expressão que já ouvi mais de uma vez em discursos e falas sobre Educação é a do
“chão da sala de aula”. Quem a utiliza refere-se, geralmente, ao miúdo de nossa prática, às
dificuldades que enfrentamos, ao intenso cotidiano de uma escola, essas que são referências que por
vezes parecem distanciadas do que estaria “no teto”, isto é, as discussões teóricas sobre Educação,
acontecidas de forma prioritária nas universidades. Esse dito, em si, é uma evidência de certo grau
de hierarquização e do circunstancial afastamento da reflexão acadêmica da realidade mais
pormenorizada do trabalho docente. Não podemos aceitar tal barreira como intransponível. Quando
fui aprovado em concurso público para atuar na rede municipal do Rio de Janeiro, lembro que foi
uma preocupação minha muito evidente de como eu poria o que aprendi “em prática”. Dito de outra
forma: qual a relação se estabeleceria entre minha formação e minha atuação no magistério.
Poderia mencionar agora, despido de minhas inseguranças iniciais, que eu tinha alguns
receios: como iria me dirigir aos alunos, como funcionariam as relações que servem de base para a
aprendizagem, eu duvidava, também, de minha capacidade de me fazer entender, sintetizar
temáticas tão complexas da História indicadas nos currículos oficias, entre outros obstáculos que
creio que se colocam à maioria dos professores que iniciam. Se tivesse que me dirigir a novos
docentes no sentido de prestá-los um incentivo, eu afirmaria mais ou menos o seguinte – com a
licença de um breve clichê: não há fórmula secreta ou poção mágica infalível. Há, contudo, uma
ressalva da maior importância, pois não se deve confundir a pluralidade de formas de ser professor
com improviso ou desinteligência. Fazer complexo, a docência deve ser exercida, no meu
entendimento, em permanente avaliação do profissional consigo e na relação com os outros. Deve,
ainda, ser acompanhada de constante reflexão sobre os sentidos de ensinar e aprender, pois esses
variam no tempo/espaço e de acordo com o grupo humano com que se trabalha.
Trabalhei em uma escola pública que funciona em uma localidade de classe média alta na
cidade do Rio de Janeiro. Meus alunos não habitavam o bairro em que fica o colégio, deslocando-se
até lá todos os dias para acompanhar as aulas e as demais atividades escolares. Entravam todos os
dias às 07:30 da manhã, permanecendo até 14:30. Realizavam, nesse tempo, três refeições: um café
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da manhã, um almoço e um lanche. Tinham ao todo, sete tempos de aula diários, totalizando,
portanto, trinta e cinco tempos semanais, dos quais três se dedicam à disciplina de História. Em
minhas primeiras semanas na escola, percebi que grande parte dos alunos tinha uma visão bastante
tradicional do ensino de História, baseado em simples memorização e repetição de fatos ocorridos
em um passado bastante distante. Assumi que, de algum modo, precisaria confrontar esse
entendimento, por acreditar que a História na escola deve ser espaço de problematização e debates
para compreensão do presente. Nessas primeiras experiências da profissão, a formação – com
destaque para o estágio – foi, para mim, um referencial indispensável. Registro aqui três exemplos.
Um deles aconteceu ainda em 2013, em minhas primeiras aulas, como uma turma de 8º ano
do Ensino Fundamental. Preparei um material, que considerava bastante rico, sobre Revolução
Francesa. Separei textos, mapas, imagens, cronologias, trajetórias de sujeitos ligados àquele
contexto histórico. Fiz jogos, objetos que retratassem a desigualdade da sociedade francesa de antes
da Revolução e fui para a sala de aula. Em minha recordação estavam as aulas do CAp que eu havia
acompanhado sobre o assunto. Ao chegar em sala de aula, contudo, deparei com uma realidade
bastante diferente: meus alunos não entendiam do que eu estava falando. Não reconheciam a França
no mapa da Europa, outros pareciam não ter ouvido falar sobre o país. Saí de sala perplexo, pois
buscava entender onde eu havia falhado. Com o tempo entendi que os alunos da escola em que
trabalhava eram outros, tinham bagagem cultural diferente daquela dos estudantes do colégio onde
estagiei. Ainda assim, em situação tão diversa daquela do estágio, os aprendizados da formação em
licenciatura foram relevantes pois compreendi na prática a importância de uma boa análise do
contexto escolar para meu planejamento e definição de objetivos e estratégias pedagógicas. Meu
equívoco foi ter partido de alunos ideais e um conhecimento histórico que eu considerava desejável
para aquela faixa etária, talvez devido à repetição de minhas próprias experiências escolares.
Outro episódio foi o da realização de um trabalho que me foi bastante significativo. Era
2014 e eu encerrava meu segundo ano letivo como professor. Encontrei estudantes desestimulados,
o que tinha sido o resultado de um ano cansativo. No papel de docente, eu estava preocupado em
cumprir o plano de curso, alinhado às orientações curriculares. Alguns estudantes me procuraram,
então, e solicitaram a realização de um trabalho que fosse diferente que, de algum modo, alterasse a
sequência de aulas e exames pelos quais passavam. Tive, então, a ideia de montar um projeto que
abordasse o período da ditadura militar, que era o objeto de aprendizagem previsto para aqueles
jovens naquele momento, de um modo diferente: a partir das músicas brasileiras nos anos 60, 70 e
80 que se tornaram conhecidas.
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Evidentemente, não se trata de uma ideia inédita. Sabemos que há professores de História
que utilizam estratégias desse tipo para estudar o período da ditadura no Brasil. O ensino de temas
sensíveis exige, ainda, cuidados específicos e sobre os quais há literatura especializada, que merece
abordagem ulterior. Por ora, bastaria mencionar que naquele contexto específico

–

espaço/tempo/sujeitos – tal recurso se revelou particularmente interessante. Selecionei nove
músicas do período da ditadura militar e, para cada uma delas, um grupo de alunos ficou
responsável por realizar uma pesquisa sobre as condições de produção e os possíveis nexos
históricos constituídos a partir delas. Na sequência, com auxílio e supervisão minha e da professora
de Educação Física, os estudantes montaram coreografias das canções e as apresentaram em um
grande evento da escola. O “Festival da Canção”, como chamei o projeto que montei, era uma
forma de encarar músicas como documentos históricos a partir dos quais eu pude ensinar História e,
ao mesmo tempo, ir ao encontro de expectativas e interesses dos alunos naquele contexto escolar.
Tal solução do projeto de músicas da ditadura esteve de tal modo ligada a tais referências anteriores
que, quando tive oportunidade, escrevi, em conjunto com a professora que supervisionou o meu
estágio no CAp/UFRJ, um artigo sobre a experiência.
Um terceiro caso em que percebo que houve uma nítida relação de minha prática pedagógica
com minha formação foi em outro projeto que montei em conjunto com a professora de teatro da
escola em que trabalhei. Naquele tempo havia uma fértil mobilização de muitos alunos da escola
com a prática do teatro e notei que poderia aproveitar tal movimento para o ensino de História. Meu
objetivo era ensinar aspectos culturais do Brasil durante o Segundo Reinado para as turmas de 8º
ano do Ensino Fundamental dando especial enfoque ao manifesto elitismo de nossa sociedade de
então, além de trazer para discussões sobre identidade nacional e costumes burgueses do século
XIX. A estratégia adotada, então, foi um estudo de alguns pequenos textos seguido da montagem de
cenas de Lucíola, de José de Alencar. Evidentemente um dos desafios principais foi trazer à tona
temas de tamanha complexidade, além da dificuldade própria à leitura e interpretação de textos
literários. Procuramos solucionar tais obstáculos com adaptações e leituras mais intensivas de
trechos menores, que pudessem favorecer a aprendizagem dos conteúdos que mais nos
interessavam. Observei, também, que em outras avaliações, o resultado dos grupos envolvidos
melhorou, o que me fez concluir que se tratou de uma boa escolha.
Relaciono o trabalho com teatro ao estágio pois me recordo que o CAp era uma escola com
um núcleo de teatro ativo e que, no tempo em que estagiei, manifestei interesse em trabalhar com
essa expressão artística. Na época não foi possível, mas, em outro contexto, consegui realizar uma
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expectativa profissional que possuía e, de algum modo, levá-la ao encontro dos alunos que, naquela
ocasião, estavam em minhas classes. Vale, ainda, destacar aspecto que já mencionei: a mediação
didática bem-sucedida se constrói justamente no encontro, entre professor e alunos, orientado pelas
finalidades pedagógicas. É criação individual e coletiva a um só tempo, no sentido estabelecido por
Mattos (2006). Penso que no trabalho com teatro o resultado também foi positivo, no sentido de que
motivou muitos estudantes ao conhecimento de um tempo que parecia tão distante, mas que, na
realidade, proporcionou rico conhecimento crítico sobre a sociedade brasileira de agora, o que
acredito ser um dos principais intuitos do ensino de História.
COMEÇAR A ENSINAR HISTÓRIA HOJE: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeiros anos de atuação docente são, em muitos sentidos, os mais desafiadores na
carreira de um professor. Incertezas e inseguranças são comuns em novas trajetórias humanas e,
mesmo com o devido preparo e formação, os passos iniciais podem ser difíceis. Nesse cenário, os
referenciais e a experiência da formação e do estágio são decisivos para uma caminhada menos
acidentada e condizente com um fazer profissional orientado, que se desdobre em uma prática
pedagógica refletida.
Docentes de História enfrentam, nos últimos anos, de forma adicional, acusações de
doutrinação política, posturas de suspeição e questionamentos descabidos, que são fruto do período
turbulento que vivemos. Penso que um dos papéis que nos cabe diante dessa tormenta é o de
reafirmar os procedimentos que diferenciam o nosso fazer profissional do amadorismo. Oliveira
(2011), por exemplo, destaca cinco dessas operações: 1) Eleger uma problemática; 2) Empregar o
tempo como categoria principal; 3) Dialogar por meio de fontes; 4) Adotar instrumento teóricometodológicos; 5) Construir uma narrativa, interpretação ou análise. Logo, válidas e oportunas são
estratégias de ensino-aprendizagem que dinamizam o ensino de História, mas que,
simultaneamente, asseveram as especificidades (e complexidades) de nosso campo de
conhecimento e ofício.
Em tempos tão peculiares, forma outra de combate é o planejamento de aula
cuidadosamente ajustado à realidade concreta dos contextos escolares em que atuamos e às
demandas de aprendizagem dos nossos estudantes. A despeito de todos os percalços e evidentes
limitações, penso que não podemos desistir de construir laços humanos suficientemente potentes
para que a escola seja, ao mesmo tempo, lugar de sonho e compreensão da realidade enquanto
lutamos por dias melhores. Quanto mais efetivos conseguirmos ser em nosso trabalho, com as
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condições que se apresentam, colaboraremos ainda mais para a necessária investida em Educação
que ainda nos falta ao encontro enquanto sociedade.
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Resumo
Este texto apresenta a narrativa de um professor que ensina História na segunda etapa do Ensino
Fundamental em uma escola da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro (SME-Rio). Referese à sua experiência e adota como ênfase a aproximação reflexiva dos processos de formação inicial
docente por meio do estágio supervisionado e da prática de ensino em estreita relação com os
primeiros anos de atuação profissional. O trabalho se dedica à apresentação de alguns registros e
inferências que podem contribuir para os debates estabelecidos no campo da Educação, em especial
nas áreas de Didática e Formação de Professores, a respeito da inserção profissional de docentes, com
ênfase específica para o ensino de História no contexto da educação básica. Além da afirmação da
necessidade de políticas públicas para a formação de novos professores, defende-se o papel da
Universidade enquanto instituição capaz de acolher a grande variedade de sujeitos que buscam o
magistério no sentido de fomentar a prática profissional refletida, que afaste a simples reprodução de
antigos padrões. Nesse âmbito, o estágio supervisionado e a prática de ensino tornam-se componentes
curriculares indispensáveis e podem atuar como experiência particular fundadora do exercício
profissional docente, aumentando as chances de êxito no enfrentamento dos desafios que se colocam
aos professores em situação de inserção profissional. Em tempos em que professores não são
contemplados com o devido reconhecimento, ou, no limite, recebem a pecha de doutrinadores
perigosos, parece ainda mais necessário afirmar a importância do profissionalismo do magistério, da
racionalização das estratégias de ensino-aprendizagem e a especificidade epistemológica do saber
docente.
Palavras-chave: Inserção docente; Ensino de História; Prática docente; Saber docente.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, novos processos no mundo do trabalho passam a exigir novas posturas e
atitudes na sociedade e na profissão docente. Trata-se uma nova ética que correlacione
responsabilidade, busca de informações, construção de conhecimento, assim como análise crítica,
reflexiva e principalmente "inventiva" nos contextos de processos formativos e de inserção
profissional (SERRES, 1993; VANZUITA, 2018; 2018a).
Dessa forma, para que as qualidades enunciadas possam ser realmente desenvolvidas, se faz
necessário compreender e analisar os processos de formação inicial e de inserção profissional.
Pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, relativas aos processos descritos anteriormente,
analisaram a articulação da pesquisa como princípio educativo em diferentes contextos e níveis de
ensino (VANZUITA, 2016; 2016a; VANZUITA; RAITZ, 2016; VANZUITA; RAITZ;
GARANHANI, 2017; VANZUITA, 2018; 2018a). Tais investigações foram fundamentais para
compreender como as experiências formativas e de inserção profissional contribuem com a
construção de identidade(s) profissional(is).
Utilizou-se como referência para a delimitação da questão problema da presente pesquisa os
estudos explicitados anteriormente, no qual possibilitou construir a seguinte questão de pesquisa:
como as experiências no contexto de formação inicial e inserção profissional de formandos(as) do
curso de Licenciatura em Matemática do IFC – Campus Camboriú contribuem para a construção de
identidade(s) profissional(is)?
O objetivo central desta investigação é analisar como as experiências no contexto de
formação inicial e inserção profissional de formandos(as) do curso de Licenciatura em Matemática
do Instituto Federal Catarinense – IFC Campus Camboriú contribuem para a construção de
identidade(s) profissional(is). Elencou-se como objetivos secundários: a) Descrever o contexto de
formação inicial dos formandos de Licenciatura em Matemática; b) Caracterizar as experiências dos
formandos(as) no seu contexto de formação inicial e inserção profissional e; c) Identificar se existe
a articulação dos processos de pesquisa e criação de métodos e metodologias na construção de
identidade(s) profissional(is).
A fundamentação teórica baseia-se em Serres (1993) e Demo (2005) que tratam dos aspectos
que contribuem com a construção de identidade(s) profissional(is) como possibilidade de invenção,
de formulação e elaboração própria.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa como princípio educativo é o fundamento da formação inicial e inserção
profissional na perspectiva do presente estudo. Logo, as características da pesquisa são orientadas
em cinco dimensões: “1. (re)construir projeto pedagógico próprio; 2. (re)construir textos científicos
próprios; 3. (re)fazer material didático próprio; 4. Inovar a prática didática e; 5. Recuperar
constantemente a competência” (DEMO, 2005, p. 38).
Para (re)fazer, (re)construir, inovar, “inventar” (SERRES, 1993) e “aprender bem” (DEMO,
2008) recorre-se inevitavelmente ao trabalho ininterrupto do “questionamento reconstrutivo”
(DEMO, 2005). Esse processo leva ao esforço da crítica, da elaboração própria, da aprendizagem
autônoma, da contraleitura, da autocrítica possibilitando, portanto, a base renovada à construção do
conhecimento inovador.
A proposta de aprendizagem de futuros professores de Matemática em perspectiva, conflui
com a de Vanzuita (2018a, p. 94) quando,
[...] preconiza processos que levam os estudantes à busca e produção de novos
conhecimentos que sejam para eles significativas. Comprometida com a aprendizagem
cidadã, emancipatória e autoral [...] volta seu olhar para a formação de sujeitos
capazes de construírem projetos próprios e também a forjarem sua própria formação
criando recursos e métodos ressignificados na prática profissional.

Trata-se de provocar experiências de formação inicial e inserção profissional articuladas
integralmente a “criação de métodos e metodologias” através da autoria docente (VANZUITA,
2018a). Atividade autopoiética de reconstrução do conhecimento renovado e inovador por se tratar
de aprendizagem autoral provocada pelo hábito da elaboração própria. Por este motivo é
imprescindível que toda a discussão sobre a formação inicial e os processos de inserção profissional
de formandos(as) em cursos de Licenciatura seja ampliada e, ao mesmo tempo renovada no sentido
de possibilitar aos futuros(as) professores(as) experiências inovadoras e autorias causando nos
estudantes a oportunidades de criação de processos pedagógicos refinados, ou seja, com “[...]
acuidade de fundamentação, leitura rigorosa e meticulosa, com argumentos bem torneados e
elegantes” (DEMO, 2008, p. 69).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa utiliza-se da abordagem qualitativa. A técnica de produção de dados foi
o "Grupo focal" (GATTI, 2012) e pesquisa documental. Para a realização do grupo focal, foi
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articulada uma fala explicativa do que se tratava o projeto de pesquisa, convidando os(as)
formandos(as) do sétimo período a participar. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados
respeitando critérios como: 1) Estar cursando o último ano da Licenciatura em Matemática do IFC
Campus Camboriú; 2) Disponibilidade de participação do grupo focal. Participaram da pesquisa, 8
formandos(as) da Licenciatura em Matemática sendo 5 mulheres e 3 homens. Para manter o sigilo
dos participantes, foi utilizado as seguintes denominações: Formando(a) 1; Formando(a) 2;
Formando(a) 3 e assim por diante.
Com a preocupação em respeitar os princípios éticos na pesquisa com seres humanos, o
presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética do IFC Campus Camboriú, sendo aprovado para
o desenvolvimento da pesquisa com o número do Parecer 3.170.694.
A pesquisa documental levou em conta a análise do Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
relativo aos objetivos de formação. Neste sentido, a pesquisa documental tratou da investigação do
PPC, em que pôde ser reexaminado a partir de uma análise interpretativa coordenada com os
objetivos do presente estudo (GODOY, 1995).
O exercício analítico foi caracterizado pela interpretação por meio das questões formuladas
no grupo focal, no qual permitiu construir as inferências necessárias e contingentes no processo de
produção de conhecimento.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo o PPC (2013, p. 16), o objetivo geral de formação de professores no curso de
Licenciatura em Matemática é criar ambientes de provocação “[...] crítica, reflexiva e criativa”
preocupando-se principalmente com a confluência entre teoria e prática, através do ensino, pesquisa
e extensão. Observa-se que o processo formativo utiliza-se da pesquisa como princípio educativo
como abordagem de construção e reconstrução de conhecimento e de inserção profissional. Demo
(2005) convida a pensar a formação de professores no mesmo sentido, isto é, provocando o que ele
chama de “competência do professor”. Neste caso, espera-se do professor que ele exercite
constantemente os seguintes aspectos:
a) pesquisa para poder realizar questionamento reconstrutivo, com qualidade formal e
política, unindo teoria e prática; b) formulação própria, sobretudo, para se chegar a
projeto pedagógico próprio; c) teorização das práticas para exercitar autocrítica e
crítica das práticas, retornando a teoria, inovando a teoria e a prática; d) atualização
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permanente, porque competência competente é aquela que, sobretudo sabe se refazer
todo dia (DEMO, 2005, p. 51).

Partindo deste objetivo geral, ao analisar o PPC (2013), tomou-se conhecimento dos
objetivos específicos que denotam em alguns pontos a perspectiva da pesquisa como princípio
educativo. Foi possível identificar que nos objetivos específicos de formação aparecem o
desenvolvimento de habilidades investigativas, do senso crítico, reflexivo e de práticas para a
realização de pesquisas.
Identificou-se que os estudantes percebem que a formação inicial desenvolve práticas que
levam os(as) formandos(as) a autonomia, no qual se evidencia a construção de uma identidade
própria na fala da Formanda 1: "Eu, nas minhas experiências e com todo, todo um conjunto, de
licenciatura e professores que nós tivemos, nós criamos a nossa própria personalidade de
professor". Para se tornar professor é necessário e contingente reconstruir o “conhecimento”, e ao
questioná-lo na medida em que procuramos outras respostas, experimentamos a "criação de
métodos e metodologias" (VANZUITA, 2018) e a "invenção" (SERRES, 1993). Pelas palavras da
Formanda 1, as experiências formativas possibilitam saber que,
[...] se você vai querer ser professor mesmo, ou se não vai querer, e o tipo, o perfil de
professor que você vai ter, você acaba que, quando você está em sala de aula, você é
um profissional, você tem a sua própria identidade mesmo. A graduação vai formando
isso mesmo e as vivências e práticas que você vai tendo vai formando teu estilo de
professor, ou o modelo de professor que você quer ser (FORMANDA 1).

Identificou-se, em determinados momentos do grupo focal, a provisoriedade do
conhecimento. Destaca-se a menção da Formanda 2:
Eu já percebo que a faculdade já está contribuindo na minha formação, [...] mas com
os novos olhares, [...] a gente tenta ser mais lúdico, entende? Fazer com que aquela
criança realmente entenda o princípio sem ser tão estagnado naquele professor mais
antigo, e com uma metodologia de ensino mais antiga. Então, eu penso que toda a
minha formação no curso de matemática e mais a minha bagagem e experiência de
professora que eu tenho, diante de todas as disciplinas de pedagogia que eu sou
formada também, eu penso que vai me facilitar como professora, como profissional.
Eu tenho muito a aprender, jamais posso deixar de aprender em sala de aula
(FORMANDA 2).

Quando a Formanda 2 menciona mudanças na sua prática docente decorrentes das
experiências obtidas no percurso formativo, ela confirma o que Demo (2005) alerta quanto a
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necessidade de enfrentar a aula copiada e fomentar nos(as) estudantes a iniciativa crítica e criativa.
Contrário à aplicação reprodutiva de conteúdos, desaprova o que considera “[...] bastar-se com
ensino, como é ainda regra geral entre nós. Pior que isto, não se sustenta a proposta de apenas
ensinar a copiar, não só porque significa mero treinamento, mas sobretudo porque implica
inequívoca imbecilização” (DEMO, 2005, p. 71) e ainda reitera a crítica contundente ao modelo de
ensino instrucionista.
A inserção profissional possibilita o olhar crítico e reflexivo, oportunizando experiências de
construção de conhecimento inovador e da criação de métodos e metodologias (VANZUITA,
2018).
Na fala do Formando 4, percebe-se como a pesquisa em seu processo formativo e de
inserção profissional proporcionou uma experiência de reconstrução que o provocou a iniciativa de
criação, como destacado abaixo:
[...] No meu caso, o estágio também foi fundamental, mas outra que deu bastante
resultado foi metodologias. É porque na nossa grade foi a primeira disciplina que
colocou a gente em sala, então, ela obrigou a gente a pesquisar coisas novas, a fugir do
tradicional, que a gente tinha até então aquela visão que a gente ia ser professor
normal [...] (FORMANDO 4).

O objetivo do processo de formação inicial é incentivar uma atitude de busca permanente e
iniciativa criativa, no qual percebe-se na menção do Formando 4 a perspectiva da pesquisa como
princípio educativo e de autonomia formativa. Paulo Freire (2018, p. 30) nos ensina que "não há
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro".
Considera-se que as experiências de formação inicial e inserção profissional dos(as) formandos(as)
de Licenciatura em Matemática provocou atitudes investigativas, inventivas e de construção de
conhecimento, colocando-os(as) em contextos de possibilidades de autoconhecimento e autoria.
CONCLUSÕES
Considerando a pergunta de pesquisa: como as experiências no contexto de formação inicial
e inserção profissional de jovens formandos(as) do curso de Licenciatura em Matemática do IFC
Campus Camboriú contribuem para a construção de identidade(s) profissional(is)?, destacamos os
seguintes aspectos:
O PPC apresenta nos seus objetivos de formação o princípio educativo da pesquisa como
orientador da formação; 2. A possibilidade de experimentar a docência no processo formativo
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inicial e na inserção profissional contribuiu significativamente com a construção da autonomia e
autoria docente.
Concluímos que as experiências de formação inicial e inserção profissional contribuem para
que os(as) formandos(as) tenham possibilidades de criação de métodos e metodologias, além da
reconstrução do conhecimento. É possível afirmar que a construção de identidade(s) profissional(is)
está em permanente revisão e em movimento cambiante de reconstrução pelas escolhas e pela
capacidade subjetiva de “mudar de forma” a todo momento, através da pesquisa como princípio
educativo e de experiências de inserção profissional (MELUCCI, 2007, p. 38).
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Resumo
O presente estudo teve o objetivo de analisar como as experiências no contexto da formação inicial e
inserção profissional de formandos(as) do curso de Licenciatura em Matemática contribuem para a
construção de identidade(s) profissional(is). A abordagem é qualitativa e utilizou como técnica de
produção de dados a pesquisa documental e o grupo focal. A pesquisa documental se ateve à análise do
Projeto Político de Curso (PPC) do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal
Catarinense – IFC Campus Camboriú. O grupo focal foi constituído por oito (8) formandos(as) do
referido curso. A técnica do grupo focal caracterizou-se por produzir um ambiente de interação entre
os participantes da pesquisa, uma vez que preocupou-se não somente em compreender o que eles(as)
pensam sobre os processos de formação inicial e inserção profissional, mas como e porque pensam
assim. Os resultados permitem inferir que os(as) formandos(as) consideram relevante a pesquisa como
princípio educativo nos processos formativos, do mesmo jeito que o processo de estágio contribuiu
para construção de identidade(s) profissional(is) qualificada(s) no sentido de provocar a autonomia
formativa e autoria docente. Essa ideia apregoa que os(as) formandos(as) do curso de Licenciatura em
Matemática do IFC – Campus Camboriú em contato com os elementos investigativos que
proporcionam autoria, construção de conhecimento e criação de métodos e metodologias, tornam a
construção de identidade(s) profissional(is) viva e articulada com a invenção e autonomia. Trata-se de
uma postura profissional que requer aprendizagem em processo, nunca definitiva, porém, ressignificada
porque está em movimento. As travessias da aprendizagem passam pelos processos de formação inicial
e inserção profissional, as quais levam os(as) formandos(as) a experimentarem o contato com o fazer
profissional inter-relacionado com os saberes teóricos e práticos desenvolvidos na universidade.
Palavras-chave: Formação de professores; Inserção profissional; Identidade(s) profissional(is);
Processos formativos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é um desdobramento da investigação desenvolvida pelo Grupo Pesquisa
(XXX) a partir de diversos estudos sobre formação inicial e continuada de professores e docência
contemporânea. Neste percurso, constatou-se que ainda são poucas as pesquisas e as publicações,
especialmente no Brasil, sobre os professores iniciantes, professores recém-formados que ingressam
na carreira do magistério logo após concluírem a formação inicial.
Muitos são os investimentos na formação inicial de professores, mas poucos são aqueles que
focalizam a constituição docente e as práticas de formação que se estabelecem nas escolas,
mapeando a situação atual, especialmente o grupo de professores iniciantes que deixam as
universidades e sentem a solidão e as dificuldades da profissão de forma muito acentuada. Diante
de tais constatações e frente à necessidade de conhecermos e ampliarmos os entendimentos que
circulam sobre a situação profissional dos professores iniciantes nas escolas públicas, que
propusemos a presente pesquisa, que teve como problema central de investigação: Como se dá a
constituição e atuação dos professores iniciantes e de que modo as práticas de formação se
estabelecem entre esses professores nas escolas públicas? O objetivo geral da pesquisa é mapear a
situação e constituição dos professores iniciantes nas escolas públicas na região metropolitana de
Porto Alegre/RS e suas práticas de formação continuada desenvolvidas nas escolas e ou fora delas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os primeiros anos, em qualquer modalidade de ensino, têm sido chamados por alguns
autores de ‘anos de sobrevivência’, pois é nesse momento da carreira que os professores iniciantes
enfrentam inúmeras dificuldades e que muitos desistem da profissão. (VEENMAN, 1984;
HUBERMAN, 1993; GARCÍA, 2010).
O termo professor iniciante é a forma como alguns autores têm se referido ao professor que
ingressa na carreira docente. De acordo com André (2013), não há consenso sobre o que o definiria.
Muitos autores se baseiam no tempo de docência e defendem que os três primeiros anos são
considerados os mais difíceis para quem está começando. Segundo eles, essa é a razão de existir um
estágio probatório, descrito na literatura como os anos de sobrevivência, período em que o jovem
tenta permanecer na profissão. Nesse sentido, García (2010) complementa que muitos estudos já
têm problematizado a entrada desses professores na escola, e corroboram com a ideia do chamado
‘choque de realidade’ (VEENMAN, 1984). Deste modo, as referências acionadas na pesquisa
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destacam que sem um apoio é muito difícil para o professor iniciante adaptar-se às várias
responsabilidades que lhes são atribuídas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa operamos com a estratégia metodológica desenvolvida pelas pesquisadoras e
intitulada Pesquisa (De)Formação. Essa ferramenta teórica e analítica trata de um modo de pensarfazer pesquisa de naturezas participativa e formativa, promovendo a produção de dados e a
formação dos participantes, ao mesmo tempo em que possibilita deformações em posições já
assumidas, como verdades anteriores à participação na pesquisa, aí está o potencial formativo desta
forma de fazer pesquisa.
A pesquisa organizou-se em dois momentos, no primeiro, buscaram-se os dados escritos,
resultantes do questionário via Google Forms enviado no ano de 2018 a todos os professores
iniciantes (na pesquisa - considerados aqueles que estão em estágio probatório) da rede municipal
pesquisada, totalizando 341 questionários. Após os retornos, para identificarmos os participantes
mantendo o acordo de confidencialidade dos professores iniciantes, optamos por nomeá-los como:
PIEI (Professor Iniciante Educação Infantil), PIAI (Professor Iniciante Anos Iniciais) e PIEF
(Professor Iniciante Anos Finais). O número que acompanha o código é organizado pelo
questionário online, de acordo com a ordem dos retornos recebidos.
A partir destes materiais encaminhamos o segundo momento da pesquisa, com o grupo de
discussão/formação. Foram realizados três encontros, divididos em duas etapas: na primeira ocorreu
a apresentação das narrativas produzidas com base nos dados dos questionários. A segunda etapa
destinou-se para discussão/formação, com uso de referencial apropriado para estudo e
problematização das práticas analisadas no primeiro momento do encontro.
Foram adotados os procedimentos éticos, onde os participantes receberam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), enviado juntamente com o questionário, assegurando o
anonimato e uso das informações apenas para fins da pesquisa e para publicações científicas
(BRASIL, 2016).
De posse desse material foi realizada uma análise por meio de grupos de sentidos, buscando
por recorrências, deslocamentos e silenciamentos, analisando a ordem que se processa nestes
enunciados colocados em circulação tanto nos dados dos questionários, quanto nas narrativas,
relatos e ou descrições desses encontros (de)formação.

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

781

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: TRÊS DIMENSÕES DA PESQUISA
(DE) FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES INICIANTES
Considerando a complexidade de constituir-se professor iniciante, em destaque da educação
pública, apresentaremos na sequência do texto um breve recorte dos grupos de sentido produzidos a
partir dos encontros realizados com os professores iniciantes durante os grupos de
discussão/formação.
PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A pesquisa como os professores iniciantes que atuam na Educação Infantil buscou analisar
como se constitui a docência dos professores iniciantes que atuam nesta etapa, nas escolas públicas
municipais de (XXX). O material foi produzido a partir dos questionários online enviados para os
184 professores iniciantes. Tivemos o retorno de 26 professores, que subsidiaram a produção das
narrativas que foram analisadas nos grupos de discussão/formação. A saber, nos grupos tivermos 14
professores participantes.
O grupo de discussão promovido pela pesquisa movimentou muitas questões, a maior parte
delas é tomada como desafios a serem enfrentados nesta etapa (mas também por estes professores).
Os achados apontam para os grupos de sentidos intitulados ‘as especificidades dessa docência’ e
‘acolhimento, solidão e cooperação’. A seguir apresentamos dois excertos que ilustram esses grupos
de sentido.
[...] Aí eu tive eu ir lá acalentar o bebê, acalentar a mãe. Então aquilo pra mim foi
muito ‘ai meu Deus e agora como vou lidar com isso’, essa mistura de sentimentos
[...]. Aí as crianças chorando lá dentro e a mãe chorando lá fora e aí você fica naquele
vai, vai. (PIEI4).
[...] Eu acho que poderia ter alguém [...] alguém dizendo: ‘olha vou sentar aqui
contigo, vou te acompanhar, vou te mostrar a escola’. Eu não sabia nada [...]. Eu
fiquei frustrada, chorei uma semana, porque é totalmente diferente [...]. (PIEI2).

Durante a pesquisa surgiram outras questões, como a docência generificada e a dificuldade
de aceitação do professor do gênero masculino por parte da comunidade escolar, em especial das
famílias; as questões da educação inclusiva; entre outros aspectos que denotam o quanto atuar na
Educação Infantil é distinta das demais etapas da Educação Básica. Como nos disse Kohan (2007,
p.131): “A infância fala uma língua que não se escuta. [...] Dar espaço a essa língua, aprender essa
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palavra, atender esse pensamento pode ser uma oportunidade não apenas de dar espaço digno,
primordial e apaixonado a essa palavra infantil, mas também de educar a nós mesmos”.
Nós pesquisadoras da Educação Infantil e das infâncias, precisamos manter nas agendas
estas discussões trazidas pelos professores iniciantes. Além disso, tivemos um retorno por parte dos
participantes da pesquisa muito positivo, destacando o potencial formativo.
PROFESSORES INICIANTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
A pesquisa como os professores iniciantes que atuam nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (AIEF) buscou analisar como se constitui a docência dos professores iniciantes que
atuam nos AIEF nas escolas públicas municipais de (XXX). O material foi produzido a partir de
dois questionários online enviados para 112 professores iniciantes que atuam nos AIEF. Obtivemos
19 respostas professores iniciantes no primeiro questionário mais abrangente e 15 no questionário
específico para professores que atuam nessa etapa, dos quais 6 professores participaram do grupo de
discussão/formação. As narrativas selecionadas para compor esse grupo de sentidos nos mostram
como os professores iniciantes (AIEF) se sentem ao ingressarem na escola.
Acredito que possam ter mais diálogo sobre a atuação, pois as vezes tu precisas desse
suporte, porque mesmo tu tentando ser correto diariamente, acho que esse suporte
seria interessante, pra ti não ficar adivinhando ou pesando se está no caminho correto
ou errado. (PIAI18).
O choque de realidade ali me fez sentir incapaz de exercer a minha real atribuição
como professora quase que diariamente, no início teve choro diário ao chegar em casa.
Teve questionamento sobre o que está fazendo ali. Tive vontade de desistir porque
houve falta de apoio, falta de preparo dos supervisores sobre explicar as dificuldades
dali, de um professor iniciante que provavelmente não tinha entrado em uma sala
ainda. Houve falta de escuta e inaceitação, resistência de ouvir e entender as demandas
de quem começava ali. Foi o mês mais longo da minha vida, mas apavorante e ao
mesmo tempo mais desafiador que já vivi [...]. (PIAI43).

A partir desse grupo de sentidos apontamos algumas demandas do professor iniciante, tais
como: solidão e falta de apoio ao ingressarem na escola. Nesse sentido, propomos pensar
analogamente nas relações entre adultos e crianças para pensar o professor iniciante como o recémchegado e a escola como esse novo mundo. Nesta analogia, a escola teria a responsabilidade de
acolher os recém-chegados num mundo comum já existente. (ARENDT, 1990). E os professores
experientes poderiam ocupar uma importante função de acolhimento, acompanhamento e formação
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dos professores iniciantes. A coformação poderia colaborar com formação continuada dos
professores nas escolas e fortalecer a ética da partilha que entende a escola como um espaço de
acolhida de um novo colega, em que os professores mais experientes fazem o acolhimento para a
cultura escolar, ensinam e são ensinados na medida em que se abrem também para aprender com o
professor iniciante. (BAHIA, 2017)
Essas são algumas das especificidades da docência nos AIEF, por esse motivo reforçamos os
conceitos apresentados anteriormente, que valorizam os saberes da experiência bem como os
saberes dos recém-chegados na escola.
PROFESSORES INICIANTES NOS ANOS FINAIS
A pesquisa com os professores iniciantes dos Anos Finais buscou analisar como se constitui
a docência dos professores iniciantes que atuam nesta etapa nas escolas públicas municipais de
(XXX), ao mesmo tempo em que também se interessou pelas práticas pedagógicas deste grupo.
Parte do material foi produzido a partir de questionários online enviados para 45 professores que
atuam nos Anos Finais (AFEF). Sendo que tivemos 8 retornos e apenas 2 professores participaram
do grupo de discussão/formação.
Nesta etapa, mantemos os autores da formação de professores anunciados anteriormente, e
reconhecemos a importância das primeiras experiências docentes. Segundo Tardiff, essas
experiências (2002, p.11) “[...] têm influência direta sobre a sua decisão de continuar ou não na
profissão, porque esse é um período marcado por sentimentos contraditórios que desafiam
cotidianamente o professor e sua prática docente”.
Corroborando com Tardif (2002), compreendemos que neste período, há um misto de
empolgação, medos, angústias e desafios. É o momento em que a teoria e a prática estão
emaranhadas com o propósito de que a aprendizagem dos alunos tenha êxito, assim como sua
formação humana. Os grupos de sentidos foram produzidos a partir do material produzido com os
dados dos grupos de discussão/formação. Onde destacamos dois grupos: ‘dificuldades dos recémchegados’ e ‘problemas sociais’, conforme os excertos a seguir:
Parece o que menos interessa pra eles é o conteúdo que tu vai trazer [...]. Isso é muito
sério, meninas grávidas [...]. brigas, violência, pobreza. [...] os alunos são super
carentes de atenção, sabe a falta do humano, então isso é muito sério. (PIAF1).
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Na verdade, a escola é um termômetro. Tu percebes dentro da escola tudo que
acontece no país. É a cara do país. Se for parar para pensar são questões sociais,
saúde, religião, tudo! Isso deixa a gente inquieto. (PIAF3).

Como podemos observar nos excertos apresentados, uma das especificidades dos
professores iniciantes que atuam nos Anos Finais são os ‘problemas sociais’, que segundo esses
professores interfere significativamente no processo de ensino e aprendizagem. Também
constatamos uma grande inquietação e angústia nas narrativas produzidas pelos professores recémchegados, que reforça o desejo e, a necessidade, de uma maior troca de experiências.
CONCLUSÕES
A partir da articulação das pesquisas apresentadas, podemos considerar que os professores
iniciantes estão preocupados em se desenvolverem profissionalmente, procurando, inclusive,
formação por conta própria, ao sentirem que nem sempre a formação inicial dará conta das
diferentes especificidades de cada etapa educacional.
Contudo, o que observemos é que nem sempre o estágio probatório é entendido como parte
da formação continuada dos professores iniciantes, sendo visto meramente como um processo
administrativo, desvinculado de compromisso pedagógico e formativo.
Deste modo, a pesquisa reafirma a necessidade de a formação continuada ser desenvolvida
‘por dentro’ da profissão como ação coletiva, por meio de experiências coformativas possibilitando
a ética da partilha. Quanto mais intenso os processos de relação com o outro, maiores serão as
probabilidades desta formação continuada se tornar mais potente. Ou seja, colegas mais experientes
podem apoiar os recém-chegados e o conjunto da comunidade escolar.
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Resumo
O trabalho apresenta uma pesquisa sobre a temática da Formação de Professores Iniciantes. A pesquisa
está em andamento e parte de uma perspectiva teórico-metodológica pós-estruturalista proveniente dos
estudos contemporâneos sobre formação de professores e docência. O problema central de
investigação está expresso nesta pergunta: Como se dá a constituição e atuação dos professores iniciantes e de que
modo as práticas de formação se estabelecem entre esses professores nas escolas públicas? A metodologia empregada
foi a pesquisa participativa e formativa, nomeada de Pesquisa (De) Formação. O material foi produzido
por meio de questionários online (Google Forms), grupos de discussão/formação e documentos escolares,
junto aos professores iniciantes das escolas públicas. A referida pesquisa foi desenvolvida com a
participação de professores de três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos
Finais) de uma rede municipal da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, promovendo a relação
Universidade-Escola e maior conhecimento das dificuldades e potencialidades dessa rede de ensino
quanto à constituição, atuação e a formação desses professores iniciantes. Além disso, desenvolveu-se
na própria pesquisa momentos de formação em que todos os segmentos participaram de um curso de
extensão.
Palavras-chave: Formação de Professores; Professor Iniciante; Educação Básica; Pesquisa
(De)Formação. Docência.
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INTRODUÇÃO
O presente texto configura-se no principiar de uma pesquisa de doutorado que se insere ao
campo da formação de professores e direciona esforços para pensar os desafios do início da
docência atrelado às possibilidades que podem atenuar as tensões vividas por professores em início
de carreira.
Nesse contexto, o estudo que se inicia, incorpora as problemáticas da indução, tendo como
base a inserção profissional docente em uma rede pública de ensino. A proposta caminha na
intenção de investigar experiências de acolhimento e acompanhamento de professores em início de
carreira que podem ser caracterizadas como indução profissional. Por esse ponto de vista, a escola
surge como um importante lócus de formação em serviço, principalmente no que se refere à
composição de um trabalho de articulação pedagógica estruturado pela gestão das unidades
escolares que possa apresentar, através de suas ações, possibilidades que contribuam para a
permanência com êxito desse novo professor na escola e na profissão. Nessa lógica, a problemática
central que instiga o referido estudo é a seguinte: em que medida os professores em inserção nessa
rede pública vivenciam experiências que podem ser caracterizadas como sendo de indução
profissional?
Sobre essa questão, é possível destacar dois movimentos complementares: a compreensão da
inserção de professores nessa rede como pano de fundo para um segundo movimento, qual seja, o
de depreender as possibilidades de indução concebidas a partir da realidade investigada, observando
como essas experiências de acolhimento poderiam aproximar-se do que estamos compreendendo
como indução profissional.
O relatório Professores são importantes: atraindo, desenvolvendo e retendo professores
eficazes (OCDE, 2006), aponta que o confronto com a realidade é um dos principais fatores
responsáveis pela evasão dos professores em início de carreira. Esse dado de pesquisa nos faz
argumentar a favor de estudos que sinalizem a importância de políticas e programas de indução a
docência, assim concordamos com Cunha, Braccini, Feldkercher (2015) quando afirmam que “o
processo de inserção profissional dos professores precisa ser compreendido como não sendo uma
responsabilidade individual dos mesmos, mas um desafio das políticas públicas” (p.77).
Contudo, em um cenário onde a carência de tais políticas tem sido reafirmada em contexto
nacional (ANDRÉ, 2012) e internacional (MARCELO, 2009; VAILLANT, 2009) o estudo que
desenvolvemos pretende olhar para a escola como um espaço instituinte de políticas e compreender
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a partir da relação entre equipes de articulação pedagógica (diretores, coordenadores, pedagogos) e
professores iniciantes perspectivas que possam se coadunar com o que vem sendo proposto, pela
literatura da área, como indução profissional docente.
Nesse caminhar, metodologicamente, optamos por uma pesquisa colaborativa com base nos
fundamentos apresentados por Ibiapina (2008). Segundo a autora, pesquisar colaborativamente, no
âmbito da educação, é "atividade de co-produção de saberes, de formação, reflexão e
desenvolvimento profissional, realizada interativamente por pesquisadores e professores com o
objetivo de transformar determinada realidade educativa" (p. 30). A ideia que se busca fortalecer,
com a pesquisa colaborativa, é a de professores como sujeitos que problematizam e reformulam
práticas, tendo em vista a emancipação profissional (IBIAPINA, 2008). Nossa aposta é que iniciar a
docência, teorizando sobre a própria docência, refletindo sobre a prática educativa, sobre as
situações conflituosas inerentes ao trabalho docente, em colaboração, sinaliza um ambiente
favorável de aprendizagem e institui caminhos de indução profissional para professores em início
de carreira.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A indução profissional de professores como um importante momento na trajetória do futuro
docente é ponto determinante para esse estudo, nessa vertente a direção teórica está apoiada em
autores que têm aprofundado os estudos sobre a temática como Marcelo (2008; 2009; 2010; 2011;
2016; 2017) e Vaillant (2009). De modo similar encontramos em Cochran-Smith (1999, 2012)
suporte para discutir sobre concepções de aprendizagem da docência e, seguimos também, em um
diálogo aproximado a Zeichner (2009, 2010) para argumentar sobre conhecimento acadêmico e
conhecimento empírico e a pretensa parceria entre universidade e escola.
Ao pensar sobre o conceito de indução estamos compreendendo nessa pesquisa a indução
profissional docente como formação, com ações de acompanhamento ao trabalho do professor no
início de carreira; e os programas de indução como as políticas públicas voltadas para essa
finalidade, com propostas sistematizadas para que os docentes possam enfrentar os desafios do
início de seu exercício profissional. O argumento a favor da indução profissional fundamenta-se em
uma lógica na qual a inserção do professor nas redes de ensino, nas unidades escolares e até nas
salas de aula, de forma acompanhada, com propostas definidas para esse fim, promoveria uma
relação menos conflituosa com as complexidades que compõem o trabalho docente, de tal forma a
amenizar as dificuldades. Este movimento poderia possibilitar uma integração maior do docente
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com um trabalho que não se dá apenas no campo do didático-pedagógico-burocrático, mas está
imerso no campo do humano-relacional.
. Em tais circunstâncias, a indução aparece como uma forte demanda em função do que as
pesquisas sobre inserção têm sinalizado como dificuldades no início da trajetória profissional do
professor: falta de experiência; carência de acompanhamento sistemático e apoio de pares; entre
outras. Ou seja, as incertezas e inseguranças que acompanham o início da docência apontam para
um cenário propício a programas de indução que assistam esses professores.
Em consonância com Marcelo (2009, p. 20), quando afirma que “os primeiros anos de
docência são fundamentais para assegurar um professorado motivado, implicado e comprometido
com a sua profissão”, advogamos que investigações no âmbito da indução profissional, assinalada
como restrita por autores como André (2012), Marcelo (2009), Vaillant (2009), pode revelar
práticas geridas no contexto de uma rede de ensino com potencial para sinalizar propostas de
indução profissional.
Marcelo (2016) afirma que, para favorecer os processos de indução profissional ao corpo
docente iniciante, há necessidade de se contemplar um conjunto de atividades que entendemos
como critérios para estruturar um programa que potencialize as experiências dos professores
iniciantes, a mentoria se constitui como um componente essencial, porém não o único. Em estudo
sobre estratégias de inserção profissional na Europa (MARCELO, 1999) o autor destaca diversos
componentes para programas de indução.
O registro desses componentes, que não abordaremos nesse texto, nos provoca a pensar
outras possibilidades de ação concatenadas a realidade brasileira, a realidade das nossas redes de
ensino, sobretudo a realidade da rede de ensino investigada nesse estudo. Nosso olhar para esses
componentes associa-se as semelhantes ações que as escolas que serão investigadas podem ter nessa
direção, mas acredita que outras experiências possam apresentar perspectivas que se relacionam a
propostas de indução profissional.
No caminho de encontrar perspectivas de indução, correlacionamos as reflexões sobre
concepções de aprendizagem da docência com base em Cochran-Smith (1999) e realçamos a
compreensão do conhecimento ‘para, na e da’ prática, sendo a ideia do ensino como transmissão
(para prática) ressignificada com ênfase no conhecimento gerado por professores que ensinam, e
aprendem com o ensino (na prática), em uma perspectiva de reflexão e investigação sistemática (da
prática) de tudo que o envolve a ação de ensinar. Nesse âmbito, o constructo “investigação como
postura” corrobora para enfrentar a complexidade do ensino. Consoante às autoras, a investigação
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como postura vai além de um curso de formação de professores ou uma oficina de desenvolvimento
profissional: são professores experientes e novatos que assumem uma postura de investigação e
trabalham em comunidades para teorizar sobre sua prática e gerar conhecimento local (COCHRANSMITH, 1999).
Seguindo por essa linha de pensamento, Zeichner (2010) é a nossa referência para
argumentar como o conhecimento acadêmico e o conhecimento empírico precisam ser integrados
de forma menos hierárquica desde a formação inicial, conectando conhecimento prático profissional
e acadêmico em espaços híbridos que favoreçam a aprendizagem dos futuros professores.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em termos metodológicos, a pesquisa será conduzida por diferentes estratégias de
construção e interpretação de dados, orientadas pela perspectiva do sujeito, tal como defendem
Gatti e André (2010), e inspirada nos princípios da pesquisa colaborativa, assim como sugerem os
estudos organizados por Ibiapina, Bandeira e Araújo (2016), analisando como, na pesquisa em
educação, a colaboração pode ser utilizada pelos professores no desenvolvimento da prática
pedagógica crítico-reflexiva.
Com a intenção de compreender como se organiza o processo de inserção de professores na
rede investigada, duas estratégias estarão voltadas a Secretaria de Educação: entrevista com a
equipe gestora e mapeamento junto ao departamento de Gestão de Pessoas de todos os professores
que estão em situação de inserção no período de três anos, definidos por 2017/2018/2019, visto que
a referida rede realizou seu último concurso público para docentes em 2016, com a primeira
chamada pública no início de 2017. O mapeamento, fase atual da pesquisa, servirá de base para a
definição de alguns encaminhamentos e decisões, pois, a partir do quantitativo de professores em
inserção iremos definir a(s) etapa(s) – Educação Infantil, 1º e/ou 2º segmento do Ensino
Fundamental – onde efetivaremos de fato o estudo.
Após o mapeamento, a terceira estratégia será a aplicação de um questionário exploratório,
em construção no presente momento, para retratar a inserção desse professor na rede com o objetivo
de depreender desse instrumento informações que nos ajudem na compreensão do binômio
inserção/indução.
Com a análise do questionário pretendemos identificar se houve algum diferencial no
acolhimento desse professor quando chegou à escola ou se a intenção ficou apenas no campo da
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educabilidade. Intencionamos com a análise dos dados do questionário localizar alguma equipe
gestora – direção, coordenação pedagógica, supervisor/ orientador escolar - que esteja realizando
alguma ação que apresente indícios do que vem sendo sinalizado como componentes de um
programa de indução. Essa análise poderá nos encaminhar (ou não) para iniciativas que não estejam
distantes do que vem sendo constituído como indução. Concebemos a possibilidade de dialogar
com as experiências que estão acontecendo e, em construção colaborativa com as equipes de
articulação pedagógica, sinalizar ações caracterizadoras de indução. Em certo sentido, significa
dizer que uma experiência embrionária pode gestar ações caracterizadoras de indução profissional
docente.
CONSIDERAÇÕES EM CONSTRUÇÃO
Que caminhos podem ser trilhados para ir além dos obstáculos vividos pelos professores
iniciantes? A pesquisa em relato inicia seu percurso com a intenção de depreender possibilidades de
indução concebidas a partir da realidade investigada. Partimos do pressuposto que a indução
profissional docente, enquanto acompanhamento sistemático de professores em início de carreira,
estruturada em um programa com ações definidas e provocativas da aprendizagem da docência,
institui uma dinâmica necessária a formação de professores.
Todavia, ressaltamos que as expectativas em busca de perspectivas de indução nessa rede de
ensino estão inseridas em um contexto de busca da autonomia docente, provocando compreensões
entre o professorado iniciante das complexidades do magistério a partir de um mergulho mais
profundo na cultura profissional e escolar permeado pela ação da pesquisa.
Estamos falando do desenvolvimento dos saberes e experiências de professores em início de
carreira, nesse sentido o que se propõe na relação entre pesquisa colaborativa e professores
iniciantes é a possiblidade de um trabalho pedagógico fundamentado, em grupos colaborativos, na
reflexão e na crítica, delineando a responsabilidade do professor em sua função: ensinar.
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Resumo
O trabalho refere-se aos passos iniciais de uma pesquisa de doutorado que evidencia o início da
docência sob dois aspectos principais: o formativo e o da inserção profissional. A problemática do
estudo reporta-se a experiências vivenciadas por professores em início de carreira em uma rede pública
de ensino que podem ser caracterizadas como sendo de indução profissional. A compreensão de como
se deu o processo de inserção desses professores, servirá de base para um segundo movimento: o de
depreender as possibilidades de indução concebidas a partir da realidade investigada. Com olhar
voltado aos referidos professores, o estudo focaliza os dilemas da docência em seus anos iniciais e
apoia-se teoricamente em André (2012); Marcelo (2008; 2009; 2010; 2011; 2016; 2017) e Vaillant (2009);
Cochran-Smith (1999, 2012) e Zeichner (2009, 2010), referências que nos ajudam a argumentar pela
necessidade de uma experiência cuidadosa com a formação de professores que iniciam seu exercício
profissional e a defender a potência de programas de indução no que se refere à aprendizagem da
docência. A metodologia, orientada pela perspectiva do sujeito, tal como defendem Gatti e André
(2010) e inspirada nos princípios da pesquisa colaborativa, assim como sugerem os estudos organizados
por Ibiapina, Bandeira e Araújo (2016), será conduzida por diferentes estratégias de construção e
interpretação de dados, como entrevista com a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação,
questionário aos professores iniciantes na rede e observação participante de atividades formativa no
contexto das escolas. Concebemos a possibilidade de dialogar com as experiências que estão
acontecendo e, em construção colaborativa com as equipes de articulação pedagógica, sinalizar ações
caracterizadoras de indução.
Palavras-chave: Formação; professores iniciantes; inserção; indução profissional.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel é resultado de uma pesquisa realizada no âmbito da disciplina Formação e Desenvolvimento
Profissional Docente realizada no Curso de Doutorado Acadêmico em Educação cujos autores compõem o
grupo de trabalho. Versa sobre o processo de inserção profissional de professores ingressantes,
compreendidos como aqueles que estão nos primeiros anos da carreira docente, período marcado por
descobertas e atitudes de sobrevivência. O objetivo em comum foi o de compreender esse processo de
chegada na docência e os enfoques tiveram seus contornos definidos a partir do campo de atuação dos
sujeitos: bacharel na docência no ensino superior, licenciandos na educação básica e licenciados no
ensino superior. Os objetivos específicos de cada trabalho indicam interesse em identificar as
particularidades encontradas nos primeiros anos de docência de uma professora bacharel iniciante;
verificar como e se há apoio aos iniciantes na educação básica e as suas projeções na carreira e, por fim,
compreender o processo de inserção profissional e os impactos da aprendizagem docente. As pesquisas
realizadas de cunho qualitativo, do tipo estudo de casos e com entrevistas semiestruturadas, cuja
interpretação e reflexão apontou para percepções semelhantes de ingresso na carreira. Independente do
espaço de atuação ou formação do professor encontrou-se congruência nos relatos de insegurança,
necessidade de autoafirmação e da ausência de suporte sistemático por ocasião do ingresso profissional,
dados marcantes nas falas dos entrevistados. Por outro lado, todos apontam elementos que os vinculam
com a docência e os fazem superar os desafios e angústias do início profissional, alguns por
experiências ainda durante a formação inicial (iniciação científica, iniciação à docência) ou pela relação
que estabeleceram com os alunos ou com os locais de trabalho. Conclui-se que o ingresso na docência é
por demais desafiador e que o percurso profissional se faz a longo prazo e o enlace deveria perpassar
processos de acolhimento e suporte de maneira sistematizada e institucionalizada, ou seja, por políticas
de indução profissional para professores ingressantes na carreira docente.
Palavras-chave: Professora Iniciante; Professor Ingressante; Formação Docente; Desenvolvimento
Profissional Docente; Estudo de Caso.
PRIMEIROS ANOS PROFISSIONAIS DE UMA PROFESSORA BACHAREL: UM ESTUDO
DE CASO.
Sarlene Gomes de Souza – UECE
Edjôfre Coelho de Oliveira – UECE
Saulo Vieira Cavalcante da Silva – UECE

INTRODUÇÃO
Este estudo faz parte de uma série de provocações construídas durante a disciplina
Formação e Desenvolvimento Profissional Docente realizada no Curso de Doutorado Acadêmico
em Educação. Ao estudarmos sobre as distintas fases profissionais docentes, aprofundamos à
temática dos professores iniciantes e sua inserção no mercado de trabalho.
Entendemos que os primeiros anos da docência é um período peculiar da vida profissional,
independente de qual área de origem, percebe-se que os professores sofrem pelas mesmas
dificuldades. Esta fase de transição da condição de estudante para docência gera insegurança, mas
também é um período em que se desenvolvem habilidades que serão determinantes no Ser professor
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(GARCIA, 1999), marcada pela tensão, na busca de correlacionar o conhecimento teórico obtido na
formação inicial, às suas crenças, à sua visão de mundo e as coloca em prática testando-as e
avaliando sua eficácia. Este período também é marcado, de forma geral, pela solidão em que os
professores enfrentam esta etapa (VAILLANT; MARCELO, 2012).
Este ensaio, traz o relato de uma professora iniciante e da sua experiência em dois locais
distintos: um sem apoio e outro com apoio de pares e instituição. Assim, desembocamos em nosso
objetivo que foi de identificar as particularidades encontradas nos primeiros anos de docência de
uma professora bacharel iniciante.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso de uma professora iniciante no ensino superior. De acordo
com Gil (2002), um estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (p.54). Está posto dentro de
uma abordagem qualitativa por entendermos que estudos desta natureza estão inseridos “[...] em
uma perspectiva interpretativa centrada no entendimento do significado das ações de seres vivos,
principalmente dos humanos e suas instituições [...]” (SAMPIEIRI; CALLADO; LÚCIO, 2013
p.34).
O processo inicial de delineamento deste estudo foi elaborado conjuntamente em uma
equipe de onze pesquisadores, embora todos utilizassem o mesmo protocolo, os sujeitos que foram
analisados eram diferentes, e este relatório apresenta os dados de uma entrevistada. Salientamos que
nosso problema de pesquisa está inserido nas particularidades vividas pelos professores ao
iniciarem a vida profissional e como eles lidaram com essa experiência. Como nosso foco consiste
nos temas pertinentes aos primeiros anos da docência, delimitamos que o profissional escolhido
para a pesquisa deveria estar inserido nos cinco primeiros anos de atividade docente, este critério
foi o único imposto para a escolha de qual sujeito analisar. Dessa forma, com apenas um critério de
inclusão, a escolha do sujeito de pesquisa se deu por conveniência.
Definimos que para a coleta de dados iríamos utilizar uma entrevista semi-estruturada em
temas geradores e a fala da entrevistada não teria a intervenção dos pesquisadores, exceto, caso não
mencionasse aspectos das temáticas, isto exigiria outras provocações na busca da contemplação do
tema. Não partimos com uma hipótese determinada, nossa intenção era colher todas as
particularidades citadas, analisar e correlacionar à nossa teoria de base.
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Para a realização da entrevista foi feito um contato inicial com o sujeito e agendada a
entrevista que foi realizada no mês de abril do ano de 2019. A entrevista foi gravada e,
posteriormente, transcrita em um editor de texto. A etapa seguinte foi a análise desse material,
relacionando-o a quatro aspectos que serão apresentados no tópico seguinte.
Salientamos que temos ciência da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e
utilizamos nossos dados de modo ético. Foi apresentado à entrevistada toda a proposta da pesquisa,
suas atribuições e a dos pesquisadores, além dos riscos. Por fim, foi solicitada a sua assinatura em
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS E ANÁLISES
A professora pesquisada é bacharel em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de
São Paulo, nessa mesma instituição cursou um mestrado acadêmico no Programa de Pós-Graduação
em Biologia Molecular. Cursou doutorado na Universidade Federal do Ceará no Programa de PósGraduação em Ciências Médicas e ainda realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de
Coimbra em Portugal.
Atualmente a professora trabalha em uma instituição de ensino superior privada no Estado
do Ceará, entre suas atribuições está a orientação de alunos de iniciação científica e monitoria e
trabalho de conclusão de curso, e ainda coordena o departamento de pesquisa e extensão do seu
curso.
Solicitamos à professora que escolhesse um nome para sua identificação no texto, por sua
relação com a biologia, ela solicitou o codinome Célula, a partir desse momento toda a menção
feita a ela será por esse termo.
Nesta seção traremos excertos da entrevista correlacionados com nossa teoria de base. Eles
serão apresentados de acordo com os quatro aspectos que orientaram nossa entrevista, são eles: (I) a
pessoa do professor; (II) motivações para tornar-se professor; (III) formação profissional inicial e
docência e (IV) primeiras experiências como docente. Confira o detalhamento das partes a seguir:
A PESSOA DO PROFESSOR
Este primeiro tópico tinha como objetivo conhecer nossa entrevistada. Pressupostos de saída
era que, com esse mote, nossa entrevistada falaria sobre sua formação enquanto pessoa e suas
experiências de vida.
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No entanto, sua fala se restringiu aos aspectos relativos à sua formação profissional e
atividades como docente. Relatos de experiências familiares, escolares, entendidas como
experiências pré-profissionais, não foram relatadas. Quando intervimos e buscamos esses
elementos, de início, sentimos que a professora foi pega de surpresa, como se não tivesse feito essa
associação antes: “Deve estar também, porque na verdade a gente não é uma coisa só, né? a gente
é um conjunto de coisas… Mas da minha família eu não sei como é que minha família contribuiu,
talvez com a questão da empatia. (Professora Célula)”. Após pensar a respeito dessa associação,
vemos na sua fala a busca por esses elementos na sua função profissional:
Eu acho que a minha família contribuiu nesse sentido, eu acho, de olhar para todos de
uma maneira assim empática, de ter empatia mesmo com eles, com todos,
independente de ser o melhor aluno, melhor aluno assim… Independente de ser o
aluno que tira melhores notas, tem mais facilidade ou que tem mais dificuldade
(Professora Célula).

O mesmo ocorreu quando interrogada com relação à influência da escola no Ser docente. De
início, a única associação que a entrevistada fazia era que o período da escola colaborou para ela
não buscar a docência como profissão futura, mesmo colaborando com o aprendizado de colegas de
turma.
Com relação à escola, eu não aprendia como os professores! Acho que por isso
também que eu não pensava em dar aula, quer dizer eu aprendia pouco [...] Eu sempre
andei com gente que não gostava de estudar, tanto que no final do ano eu sempre
passava e meus amigos ficavam de recuperação. Eu ia para casa deles às vezes
ensinar, e muitas vezes eu ia e só ficava de férias quando terminavam a recuperação de
verdade, mesmo não ficando de recuperação (Professora Célula).

É importante ressaltar que embora a nossa entrevistada não tivesse pensado antes nesta
relação, atualmente, ela faz uso de uma estratégia que ela gostaria que seus professores, durante a
escola, tivessem posto em prática com ela. Quando intervimos na busca de uma menção da relação
da realidade escolar com a função docente da nossa professora colaboradora, ela ensaiou uma
possibilidade:
Eu acho que só me ajuda assim, tipo, eu também tento hoje ver as diferenças, eu
entendo que se eu dou também uma aula muito básica, eu também vejo que para
alguns alunos aula muito básica ela é enfadonha, isso assim, para aquele
conhecimento específico para aquele aluno, porque a gente também não é bom em
tudo. O que eu tento fazer é mesmo para esse aluno eu penso em desafios, mesmo
durante a aula, normalmente minha aula tem a base, mas eu penso em alguns desafios,
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para que aqueles que já sabem todo aquele conteúdo se sintam um pouco também
desafiados (Professora Célula).

Nesse sentido, nossa entrevistada aparentemente não identificava a relação dos saberes préprofissionais à sua atuação docente e sim, somente relacionava, a priori, à elementos da experiência
profissional. Até porque a entrevistada não vem de uma licenciatura, ela não teve nenhuma
formação docente antes de atuar em sala de aula. As relações pré-profissionais - experiências
oriundas da família e escola - só foram emergir após nossa intervenção. Algo, em parte, diferente da
realidade encontrada por Borges (2004) ao entrevistar 23 professores da educação básica no estado
do Rio de Janeiro, onde a autora identificou que os professores enfatizaram os dois tipos de
experiências (pré-profissionais e profissionais) como fundantes de sua atuação profissional.
MOTIVAÇÕES PARA TORNAR-SE PROFESSOR
Nossa entrevistada ainda durante o curso de doutorado foi estimulada a iniciar na docência.
O fato de estar na metade do curso e ainda não ter experimentado atuar como professora foi algo
que a tocou. Então, por um semestre, uma vez por semana, ela e um grupo de colegas de doutorado
seguiam para uma cidade do interior do estado do Ceará para ministrar aulas em um curso de
Educação Física. “[...] mas eu não considero que eu fui professora nesse semestre” (Professora
Célula).
Tal afirmação se deve ao fato de ter sido uma experiência frustrante para nossa entrevistada.
A falta de experiência, a falta de uma relação harmoniosa com a turma (só os via uma vez por
semana, durante as aulas) e a falta de apoio dos pares e da instituição colaboraram para o insucesso
da primeira atuação docente a ponto da nossa entrevistada desistir da docência e buscar trabalhar
apenas com pesquisa do seu campo de estudos. Concluiu o doutorado e viajou para fora do país
para o estágio pós-doutoral. Voltar a ministrar aulas para ela não era uma opção.
Aquela experiência frustrada, contudo, continuava emergindo nos pensamentos da nossa
entrevistada, e eis que surge um curso de Ciências Biomédicas em sua cidade e a professora Célula
encara como uma possibilidade de tentar novamente.
[...] eu pensando meu Deus do céu vou fugir eu não vou dar essa aula vou fugir, vou
fugir, vou fugir, eu era muito tímida antes, vou fugir. Falei: não Célula, só por hoje tu
vai dar aula, e eu fiquei nessa de só por hoje. No começo eu ficava muito nervosa, mas
aos poucos também na medida que eu fui vendo que os alunos conseguiam aprender
com conteúdo que eu ia dando eu fui começando a gostar. O medo que eu tinha de dar
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aula foi substituído pelo prazer de ver que eu conseguia ensinar alguma coisa para
alguém, ensinar não, conseguia ajudar alguém a aprender, a gente auxilia só. Eu
comecei a gostar tanto que depois do final do semestre eu já não queria mais fazer
outro pós-doutorado, já não quis mais voltar para o laboratório, eu quis ficar na sala de
aula. Depois surgiu a oportunidade para eu voltar para a UFC e eu não quis mais, eu
quis continuar dando aula. (Professora Célula).

Nono (2011) elenca em seu estudo motivações para professores - mesmo após experiências
iniciais frustrantes, decidirem investir na carreira docente, o entusiasmo em educar, o propósito de
contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que o professor é inserido está além da
conveniência de receber um salário. Algo também elencado pela autora é que professores iniciantes
são “presenteados” com turmas conhecidamente ruins, piorando ainda mais a insegurança deles.
Contrariando essa regra geral, nossa entrevistada foi agraciada com boas turmas:
Na verdade eu vejo como assim: os alunos me ajudaram, foi por conta da reação dos
alunos que eu quis ser professora, foi com a experiência que eu tive com eles que me
que me fez querer ser professora, não foi uma coisa pré-determinada na minha cabeça
não foi uma coisa planejada. Foi uma experiência que eu tive que me fez mudar, e
uma coisa que eu penso hoje, eu já falei para esses alunos que se formaram, que eles
entraram em 2014.1, eu também tive muita sorte, porque eu peguei duas turmas muito
boas nas duas sedes, talvez se eu tivesse tido uma experiência com uma turma
diferente eu não sei se isso teria me moldado também dessa maneira. (Professora
Célula).

Podemos elencar que as turmas oferecidas e o apoio dado pelos pares e instituição foram
fundamentais na permanência da professora Célula na docência. Corroboramos com Vaillant e
Marcelo (2012, p.126) “se nos situarmos na perspectiva do desenvolvimento profissional, a inserção
deve ser um processo compreensivo, coerente e sustentado, organizado pela autoridade educativa”.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL E DOCÊNCIA
Como já foi mencionado, nossa entrevistada vem de um curso de bacharelado, a docência
para ela - até meados do doutorado acadêmico, sempre esteve fora de questão.
Quando eu comprei o manual da FUVEST, no manual falava que o biomédico ele
poderia trabalhar ou com pesquisa ou com ensino na área da saúde, e o ensino para
mim era uma coisa totalmente descartada porque eu era muito tímida, então o ensino
para mim era impossível na época. E durante a minha graduação eu nunca nem
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seminário apresentava, então os professores quando eles falavam: tem que apresentar
seminário. E eu falava: não apresento! (Professora Célula).

No entanto, sabendo que seria difícil trabalhar com pesquisa sem um vínculo de professora
em uma universidade, iniciou sua primeira experiência docente. “[...] eu aceitei porque também
fiquei com medo de terminar o doutorado e depois procurar emprego e não ter nenhuma experiência
na área da docência” (Professora Célula).
Embora a nossa entrevistada tivesse uma grande vivência acadêmica, e estivesse bem
socializada com a cultura daquele ambiente, ela não conseguiu estabelecer uma relação dessa
formação àquela necessária para a docência.
A formação Inicial me deu tipo uma ideia, me deu a formação, me deu a ideia da
questão da teoria do conteúdo, do conteúdo que eu preciso passar, mas a maneira
como eu devo passar a minha graduação ela não me ensinou, como eu devo passar,
como eu devo avaliar, como eu devo ...a minha graduação não teve nada disso. Nem o
mestrado e nem o doutorado, o que eles me deram foi… me ajudaram a ter o
conhecimento sobre os assuntos que eu dou aula, mas como transmitir esse
conhecimento, como avaliar, não tive essa formação (Professora Célula).

De fato, nossa entrevistada não teve uma formação específica para a docência, contudo,
entendemos que esses momentos acadêmicos contribuíram para a docente que ela é. A grande
questão é compreender as configurações subjetivas e a aprendizagem gerada, para isso, é preciso
educar o olhar, autoavaliar e autoproduzir-se.
Nesse sentido, corroboramos com Vaillant e Marcelo (2012, p.32) ao apontarem que a
autoformação é a chave da formação profissional. A capacidade de “[...] delinear e desenvolver
processos de aprendizagem ao longo da vida, utilizando em cada momento os meios mais
apropriados e eficazes”. Essa capacidade de se autoformar, avaliando as experiências e
ressignificando-as deveriam estar no centro dos programas formativos.
PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS COMO DOCENTE
A entrevistada passou por dois momentos distintos de inserção profissional. Em ambos, ela
apresentou todos os momentos retratados pela literatura. Entre eles o abandono da identidade de
estudante; estresse e medo; excesso de energia gasta se comparado a um professor experiente;
insegurança para administrar o tempo; sobrecarga cognitiva aos problemas encontrados; sensação
de solidão e distanciamento dos pares e sensação de não domínio dos gestos elementares da
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profissão (NONO, 2011). Contudo, algo fundamental diferenciou as duas experiências
profissionais, causando a sua permanência: o apoio recebido.
Sua primeira experiência foi duramente avaliada e criticada pela própria professora Célula,
conforme apresentado no excerto a seguir:
Lá foi bem ruim a experiência, eu lembro que eu passava a semana inteira preparando
a aula, preparando slides. Chegava lá jogava, jogava e jogava [conteúdo] e terminava
super rápido e levava os exercícios e os alunos ficavam no exercício e eles não tinha
essa interação de jeito nenhum. Era só eu falar coisa que eu tenho certeza hoje que
eles não entendiam nada, depois eu passava uma atividade, eles faziam, me
entregavam e eles iam embora. Não teve troca, a troca foi praticamente inexistente
nesse primeiro semestre, nessa minha primeira experiência, foi bem ruim.

Vaillant e Marcelo (2012) retratam essa realidade como sendo um “[...] momento importante
na trajetória do docente que se refere à aquisição de um adequado conhecimento e competência
profissional em um breve período de tempo e, em geral, na maior das solidões” (p.26). Essa solidão,
foi identificada na fala de nossa entrevistada, ao afirmar que não sabia e não buscou ajuda para lidar
com suas dificuldades.
Uma outra particularidade foi com relação às viagens de automóvel que ela e um grupo de
professores faziam para a instituição que eles ministravam aulas, localizada no interior do estado.
Durante o percurso, o que ficou marcado foram os momentos em que ela “ficava super nervosa e ia
a viagem daqui para [nome do município] estudando, eu lembro que no carro chegava lá perto da
noite eu desesperada acendia a luz e ficava lendo, lendo.” (Professora Célula). Podemos inferir que
se houve momentos de partilha, eles não ficaram nas lembranças dela, e sim a necessidade de
domínio da teoria.
A partir dessa realidade entramos em outro aspecto das discussões sobre o fazer docente, nos
referimos à primazia dada ao conhecimento disciplinar. Entendemos que os professores fazem uso
de uma série de saberes, ou ainda conhecimentos, oriundos das mais diversas experiências, formais
e informais, e que os administram conforme as situações profissionais requisitam. Corroboramos a
tentativa de classificação de Borges (2004) são eles: (i) Conhecimento disciplinar (ou da matéria a
ser ensinada); (ii) Conhecimento das ciências humanas e sociais; (iii) O saber ensinar; (iv) Os
saberes das finalidades educativas; (v) Os conhecimentos gerais e de outros campos científicos e
(vi) O saber ser, ter postura, saber agir.
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Na sua primeira experiência de ensino, o conhecimento disciplinar tinha um peso superior,
afinal seu nervosismo, em parte, era de mostrar aos seus alunos que ela dominava o conhecimento
que ensinava. Algo já bem diferente da sua atitude atual. Essa mudança coincide com a saída da
condição de professora iniciante (segundo Garcia (1999), período compreendido entre os cinco
primeiros anos de docência) e um maior amadurecimento profissional.
Percebemos na fala da entrevistada que o conhecimento disciplinar é primordial, contudo,
ela trouxe elementos dos outros saberes, como os elencados por Borges (2004), constituído como
um “[...] amálgama de caráter móvel, dinâmico e sincrético” (p. 21). Contradições e transformações
da docência presentes em suas reflexões:
Mas eu acho que nessa época eu não fui uma boa professora, porque eu não consegui
entender, na época, o quê que os alunos sabiam. E aí hoje eu consigo perceber onde é
que os alunos estão, para pensar onde é que a gente tem que chegar, mas nessa época,
hoje eu vejo que eu não sabia onde é que eles estavam, então eu fui uma professora
muito ruim neste semestre. Dava aula no nível que para um conhecimento que eles
tinham que ter um conhecimento prévio que, eles não tinham, totalmente fora da
realidade, aos poucos é que eu fui entendendo mas eu não sabia como resolver [...].

Percebemos a diferenciação que a professora Célula faz da sua primeira e frustrada
experiência para a sua realidade atual:
Eu lembro que nas minhas primeiras aulas eu falava palavras e alunos ficavam só
parado olhando para mim, hoje eu sei que as minhas aulas são diferentes, hoje nas
minhas aulas sempre tem troca, então se tem troca é porque eu acho que eles estão
indo comigo, eu ainda me preocupo porque tem aluno que eu sei que ele não me
acompanha, tem alunos por exemplo, na disciplina de biologia, que estão fazendo
comigo a terceira vez a disciplina. Então assim, isso me entristece eu tento pensar em
maneiras para ajudar mas nem todo mundo eu consigo ajudar, hoje eu acho que eu sou
uma professora que enxerga melhor os alunos.

Nesse sentido, nos perguntamos, o que mudou da primeira para a segunda experiência
profissional? O que a fez permanecer na docência? Com base no seu relato, identificamos que o
apoio recebido foi fundamental para a permanência.
Na segunda experiência, eu acho que eu já estava mais madura por conta dessa
experiência prévia, ainda bem que não foi um junto do outro, um semestre junto do
outro. Foi mais tranquilo, eu ficava nervosa, mas pelo menos eu já sabia o que, mais
ou menos, o que que eu tinha errado. Os alunos eram uma turma menor também, mais
tímida, de primeiro semestre. A outra não [se refere a turma da sua primeira
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experiência profissional], acho que era segundo ou terceiro semestre onde as pessoas
já se conheciam.

Dois fatores foram fundamentais para sua permanência na docência. O primeiro foram as
turmas recebidas, o fato de estar com alunos em início do percurso acadêmico lhe deu tranquilidade
para ensinar, reduzindo a pressão por demonstrar o conhecimento disciplinar que a professora
possuía, dissipado pela condição de iniciantes dos alunos. O segundo fator foi ofertado pela
instituição na figura de dois centros de apoio.
[...] a gente tem o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), são pedagogas que elas tanto
analisam as provas como elas dão capacitações para a gente. A gente tem capacitação
de metodologia ativa. [...] Quando eu estava com dificuldade de uma disciplina, que
era em biologia molecular, que os alunos estavam reclamando e tudo, eu pedi ajuda ao
pessoal do NAP e eles foram assistir uma aula minha, eu pedi que eles fossem, eles
me deram sugestões de coisas que eu poderia fazer para melhorar. (Professora Célula).

Fica evidenciado no excerto ora citado que o apoio oferecido pela instituição foi de grande
valia para a atuação e permanência da professora, no entanto, percebemos outra particularidade que
é vista por Vaillant e Marcelo (2012) como primordiais para que se tenha sucesso em processos
formativos (como por exemplo os oferecidos pelo NAP da instituição que a nossa entrevistada
trabalha), estamos nos referindo a vontade própria da pessoa em melhorar, vontade de querer mudar
sua condição.
Acho que o NAP me ajudou e também a vontade, também a vontade de ouvir, a
vontade de perceber, vontade de ver a outra pessoa, porque se você vê, você percebe.
[...] mas eu acho que eu melhorei, e melhorei porque eu quis melhorar, porque,
também, acho que tem muito professor que não melhora porque não quer, porque acho
que tem a mesma mentalidade que eu tinha alguns anos atrás. (Professora Célula).

Não queremos, com a afirmação ora citada, defender que o professor deve ser o único
responsável pela sua formação e melhoria. O que queremos salientar e, respaldados por Vailant e
Marcelo (2012), é que o professor precisa estar engajado na decisão de mudança e aprendizado, sob
pena de insucesso da formação ofertada.
As minhas aulas hoje não se comparam, a minha prova de hoje não se compara com as
minha prova de um tempo atrás, porque eu não conseguia entender, porque eu fui
melhorando na questão da percepção do aluno, tanto que normalmente nas minhas
primeiras aulas eu faço diagnóstico - diagnóstico conceitual, pergunto coisas que eu já
sei que eles têm dificuldade que eles costumam errar em alguns pontos eu já reforço, é
diferente!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que profissionais de diversas áreas de origem parecem sofrer pelas mesmas
dificuldades e angústias. Alguns profissionais investem na carreira e outros desistem da profissão
no período chamado pela literatura de choque de realidade.
Neste estudo apresentamos uma profissional que desde a infância nunca pensou na docência
como profissão, a realidade econômica a levou para essa carreira e por causa de uma primeira
experiência profissional malsucedida quase a afastou definitivamente. Anos mais tarde, surge outra
oportunidade, dessa vez, contou com o apoio dos alunos e instituição nos primeiros anos. Por meio
do seu relato vimos que não foi uma experiência fácil, contudo, as dificuldades foram enfrentadas
coletivamente, ela contou com profissionais que lhe deram conforto e auxílio.
Atualmente deixar a docência não é uma possibilidade, e sim, percebemos mais
investimentos

pessoais

e

profissionais

para

melhorar

sua

atuação

e

desenvolver-se

harmoniosamente enquanto profissional. Percebemos uma profissional motivada e amparada pela
instituição que trabalha. Entendemos que o enlace entre a vontade de mudar ao apoio adequado se
mostra efetivo na formação para o desenvolvimento dos profissionais da docência.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo identificar as particularidades encontradas nos primeiros anos de docência
de uma professora bacharel iniciante, considerando os seguintes aspectos: (I) a pessoa do professor; (II)
motivações para tornar-se professor; (III) formação profissional inicial e docência; (IV) primeiras
experiências como docente; e, (V) desenvolvimento profissional docente. Tais elementos surgiram a
partir de estudos e reflexões construídas durante a disciplina Formação e Desenvolvimento Profissional Docente
realizada no Curso de Doutorado Acadêmico em Educação cujos autores compõem o grupo de trabalho.
Com suporte teórico em autores que colaboram na compreensão das aprendizagens do adulto,
enveredou-se na perspectiva da integração e autoformação pessoal e profissional com compromisso
ético e com a transformação social. A pesquisa se constituiu a partir do estudo de caso de uma
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professora iniciante no ensino superior. Está posta dentro de uma abordagem qualitativa por
entendermos que estudos desta natureza estão inseridos em uma perspectiva interpretativa. Durante as
reuniões do grupo de trabalho, percebeu-se que profissionais de diversas áreas de origem parecem
sofrer pelas mesmas dificuldades e angústias, o que se reafirmou nos relatos da professora iniciante.
Muito embora não tenha sido o seu desejo inicial, atualmente deixar a docência não é uma
possibilidade, o que se reafirma pelos investimentos pessoais e profissionais na busca de seu
desenvolvimento profissional. No entanto, o estudo de caso apresentado aponta que o percurso
profissional se faz a longo prazo e o enlace entre a vontade de mudar ao apoio adequado se mostra
efetivo na formação para o desenvolvimento dos profissionais da docência.
Palavras-chave: Professora Iniciante; Formação Docente; Desenvolvimento Profissional; Estudo de
Caso.
INSERÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS DE PROFESSORES LICENCIADOS
Francisco das Chagas Rodrigues de Oliveira – SME Boa Viagem-CE
Kessiane Fernandes Nascimento – FATENE / SME Fortaleza-CE

INTRODUÇÃO
A formação de professores/professoras e sua inserção no mercado de trabalho tem sido um
tema bastante recorrente em nossas análises e discussões em grupos de pesquisas, teses e
dissertações. Sobretudo no momento político em que estamos inseridos, a carreira docente se tornou
alvo de ataques infames com os mais diversos assuntos, mas com o objetivo específico de
culpabilizar docentes pelo fracasso escolar e pela chamada ideologização do ensino, tornando-o um
produto da esquerda - mencionado em várias falas em diferentes ocasiões por membros da
Presidência da República e pelo próprio presidente.
O texto da Proposta para a Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação
Básica (BRASIL, 2018) opera, nas palavras de Farias (2019) com a imagem subliminar de
desqualificação a docentes. Se caminhamos nesse sentido, entendemos que sua visão tenta
escamotear as desigualdades educacionais, os baixos investimentos no sistema de ensino público e a
despreocupação com a formação e valorização de seus profissionais. Lopes (2018), na mesma
direção, nos mostra que esse entendimento pressupõe que haja uma uniformização que caminhe
para o que a autora chama de “selo oficial de verdade”, ou seja, uma rigidez nas maneiras de
produzir e legitimar conhecimento, assim como um projeto identitário fixo, que não permite desvios
(ou o que seja considerado desviante).
Este contexto torna ainda mais crítico o processo de inserção profissional na carreira
docente, foco deste trabalho. Por isso, questões como: Professores que atuam na educação básica
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recebem apoio durante o período de inserção profissional? Este apoio é compatível com suas
necessidades? Com base na percepção nesse apoio, como os professores projetam o futuro de suas
carreiras para os próximos 10 anos?
Nossa proposta neste texto é identificar como professores licenciados que atuam na
educação básica, em início de carreira, percebem o apoio – ou sua ausência – durante este período,
bem como a relação entre esta percepção e as perspectivas relacionadas ao futuro de suas carreiras.
Os resultados são decorrentes de uma atividade realizada na disciplina Formação e
Desenvolvimento Profissional Docente, componente curricular obrigatório em uma das três linhas
de pesquisa para o Curso de Doutorado em Educação de uma universidade pública cearense.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE
A preparação para a docência é um processo que envolve não só a aquisição de
conhecimentos relacionados aos conteúdos que serão trabalhados, a atuação de um professor
também requer o domínio de saberes pedagógicos necessários para uma intervenção que viabilize
uma aprendizagem significativa aos alunos (NONO, 2011).
Tratar da formação docente em uma perspectiva teórica demanda reflexão e muito estudo.
Elaborar e realizar esta formação, ou seja, colocar a ideia em prática é um desafio ainda maior, pois,
promover mudanças efetivas na atuação de um professor requer, além de conhecimento e
experiência, sensibilidade. Os professores, quer sejam principiantes ou veteranos experientes, são
donos de opiniões e de “verdades” que foram se constituindo ao longo de suas vidas pessoais e
profissionais, e que podem promover resistência ou mesmo negação pelo professor em estudar e
buscar na formação docente uma forma de construir conhecimentos e renovar sua prática
pedagógica (GALLO, 2008, p.43).
De acordo com Libâneo e Pimenta (1998), a formação do profissional docente, no Brasil,
apresenta algumas divergências, frutos de políticas que partem das instituições responsáveis e
chegam até as escolas, comprometendo, às vezes, o pleno preparo do educador para executar suas
atividades pedagógicas. Tais divergências estão relacionadas à ideia de que os cursos de formação
geralmente estão centrados nos interesses governamentais, e nem sempre se adequam às reais
necessidades pedagógicas, de forma a trazerem mudanças significativas para o contexto das
instituições de ensino. Isso, de certa forma, gera a necessidade de políticas de gestão internas da
educação, voltadas para a formação continuada dos docentes, de forma a evitar dificuldades nos
processos de ensino e aprendizagem.
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Tradicionalmente, a formação de professores tem ocorrido de forma vertical. Isso quer dizer
que existe uma cultura no seio escolar de que ações de formação usualmente partem dos órgãos
institucionais superiores para a escola, e nunca no sentido inverso.
Em nossa visão, os cursos de formação de professores devem ser capazes de inovar, de
identificar problemas, encontrar as soluções aos problemas. É preciso, pois, conhecer como a escola
atual lida com essa questão. Alguns gestores e professores já têm uma visão diferenciada, cuja
perspectiva é de se fazerem protagonistas de um processo formativo que nasce e se desenvolve no
seio da escola, como fruto de uma consciência crítica já amadurecida, que sente a necessidade de
aperfeiçoamento para melhor atender às demandas pedagógicas do contexto no qual atuam.
Dessa forma, a autonomia e a responsabilização do fazer pedagógico e o trato na abordagem
de programas de formação continuada devem ocorrer tanto pela via governamental, quanto pela
própria escola, segundo sugere o texto do art. 61, parágrafo único da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB nº 9394/96 - quando cita os fundamentos da formação dos profissionais da
educação:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades. (BRASIL, 2009)

É percebido, diante da fundamentação legal citada, que a educação, assim como todos os
outros setores da sociedade, passa por um processo de transformação contínuo, na medida em que
avança as ciências e as novas tecnologias, demandando do homem contemporâneo a busca por
novos conhecimentos e habilidades. Assim, na medida em que o mundo evolui, novos saberes
relacionados aos padrões e exigências de um tempo sem limites para inovar são incorporados ao
cotidiano.
A formação continuada acaba sendo um instrumento que desencadeia o desenvolvimento
pessoal, profissional e institucional dos professores, melhorando de forma considerável a sua
prática. Isso acaba resultando no desenvolvimento, também, da instituição de ensino, uma vez que é
através do currículo e do exercício da profissão docente, em todas as suas dimensões, que se
estabelecem as condições favoráveis para que a escola atinja rendimentos e resultados satisfatórios
em seu trabalho pedagógico.
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Diante do cenário da educação atual, é preciso que saibamos destacar a relevância da
formação docente em serviço como assim preceitua o artigo 61 da LDB (Lei nº 9394/96) de modo
que os professores “apreendam” a realidade da educação, adequando-se aos novos paradigmas, para
estarem aptos a participar desse contexto em transformação contínua.
Para efetuar uma verdadeira mudança no cenário educacional, devemos transformar nossa
ação por meio de saberes, formações, que possam a curto, médio ou longo prazo promover
alterações no modo de entender e fazer a educação. Mas para que tudo isso aconteça, a gestão
escolar deverá antes de tudo, fortalecer o ideal de formação no contexto da escola, contribuindo de
forma ativa e contínua para a formação pedagógica dos profissionais da educação em serviço.
A partir do legado de uma gestão pedagógica para a formação docente, será possível
encontrar, no cotidiano de nossas escolas, professores que construam conhecimentos, pesquisem,
ensinem melhor, efetuem um diálogo entre a teoria e a sua prática. Professores que proporcionem,
em suas aulas, momentos de reflexão, e de respostas críticas, que revejam suas formas de avaliar o
aprendizado do aluno, a fim de amenizar os fracassos escolares, numa perspectiva de reconstrução
de novas possibilidades, a partir do domínio de conteúdos científicos, pedagógicos e técnicos, do
seu compromisso ético, político, histórico e social para com a educação.
PERÍODO DE INICIAÇÃO NA PROFISSÃO DOCENTE
A formação profissional de um professor ocorre em um processo contínuo de
desenvolvimento ao longo de sua carreira. Portanto, cabe esclarecer que ao abordarmos um período
específico neste trabalho não intencionamos desconsiderar esta perspectiva processual, e sim,
apenas chamar a atenção para a importância de levar em consideração a especificidade da etapa de
inserção profissional, que envolve os primeiros anos da docência.
O momento de experimentação da profissão docente que ocorre no âmbito acadêmico, seja
nas disciplinas de estágio supervisionado, seja nas práticas pedagógicas realizadas nas diferentes
disciplinas possuem conotações diferentes das experiências vivenciadas como professor regente de
uma turma, uma vez que, ainda em processo de formação, podem recorrer a seus supervisores e
tutores. Portanto, o que se considera aqui como período de iniciação profissional exclui as
atividades realizadas durante a formação inicial.
Nono (2011), ao se reportar ao período de iniciação na carreira docente, caracteriza-o como
sendo um momento de sobrevivência e descobertas. Durante esse período há um ajuste entre as
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expectativas do que se considera ideal e a realidade de trabalho com todas as suas necessidades,
desafios e dilemas. É justamente na busca por equilíbrio entre esses dois lados que o professor
constitui seu conhecimento e sua identidade.
Depois de formado, com um diploma na mão que lhe dá autorização social para atuar
profissionalmente, o professor principiante encontra-se muitas vezes desamparado, pois já se espera
que saiba lidar com situações para as quais deveria estar minimamente preparado. Aliado a essa
pressão há outro agravante. É comum que estes professores recebam as turmas mais difíceis, uma
vez que os colegas que estão há mais tempo na escola “adquirem o privilégio de escolher sua
turma”.
Garcia (1999) classifica a iniciação do professor como uma etapa de tensões e aprendizagens
capaz de influenciar fortemente sua decisão acerca da permanência na profissão, bem como sobre a
constituição de sua identidade profissional.
Huberman (1993, apud NONO, 2011) relaciona o período de sobrevivência da carreira ao
“choque de realidade”, e o elemento da descoberta, à satisfação de ter seus próprios alunos e fazer
parte de um grupo profissional. Alarcão e Roldão (2014) sinalizam que as dificuldades enfrentadas
por professores e professoras em início de carreira podem ser de diversas ordens: científicopedagógica, burocrática, emocional e social. Experiências ruins aliadas à falta de apoio podem gerar
traumas que chegam a culminar na desistência da carreira. A fim de evitar que isso ocorra, as
mesmas autoras sugerem que nesse período de formação da identidade profissional os professores e
professoras iniciantes possam contar com o apoio de programas de indução que os/as auxiliem,
dentre outras coisas, por meio de ações como: redução das horas de trabalho, formação, feedback de
alunos e colegas, possibilidade de observar outros profissionais e mesmo o apoio de um mentor.
Países como Estados Unidos da América, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Austrália e
Espanha já perceberam a necessidade e vantagens de programas formais de indução à profissão
docente. Alarcão e Roldão (2014), entretanto,

alertam para as diferentes lógicas que estes

programas podem assumir, que podem variar entre um modelo mais funcionalista, em que os
professores são tratados com base em uma orientação acrítica, tecnicista e conformista; e um
modelo de orientação dialética, que se volta mais para a formação pessoal, social e profissional que
valorize as potencialidades individuais.
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METODOLOGIA
O procedimento metodológico adotado foi o estudo de campo, delineado a partir de uma
abordagem qualitativa. A proposta deste estudo emerge no contexto do Programa de Pós-Graduação
em Educação – PPGE – de uma universidade pública cearense, em uma das atividades propostas na
disciplina Formação e Desenvolvimento Profissional Docente, ministrada para os alunos da linha
de pesquisa de igual nome, na turma de doutorado, no semestre 2019.1.
A atividade proposta consistiu na realização de uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro
foi elaborado coletivamente pelos acadêmicos matriculados na referida disciplina, e aplicados
individualmente. Cada um escolheu um professor que tivesse um período de atuação profissional
igual ou inferior a 5 anos. No caso deste artigo, reunimos apenas professores com formação inicial
em cursos de licenciatura e que atuassem em escolas no âmbito da educação básica.
Participaram deste estudo três professores:
1.Professor com formação inicial em Educação Física, 24 anos, atua nos anos finais do
ensino fundamental há um ano e dois meses na rede pública de ensino de Fortaleza CE;
2.Professora com formação inicial em Letras, 25 anos, atua nos anos finais do ensino
fundamental há um ano em escola pública e privada no município de Monsenhor
Tabosa - CE;
3.Professor com formação inicial em Educação Física, 26 anos, atua nos anos finais do
ensino fundamental há seis meses na rede pública de ensino de Sobral - CE.

Parte das informações colhidas pelas entrevistas realizadas pelos autores foram tratadas
neste artigo, tendo sido agrupadas em duas categorias: percepção do professor/professora quanto ao
apoio recebido (ou não) nas primeiras experiências, e perspectivas quanto ao futuro da carreira.
Os procedimentos éticos adotados envolveram o uso de Cartas de Anuência, que foram
assinadas pelos diretores das escolas cujos participantes da pesquisa atuavam. Utilizou-se também
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, que foram assinados pelos professores participantes.
Para além da formalização dos documentos, houve constante atenção às orientações indicadas na
Resolução 466 de 2012, bem como da Resolução 510 de 2016, ambas publicações do Conselho
Nacional de Saúde.

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

812

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

RESULTADOS E ANÁLISES
Ao longo da entrevista os professores foram solicitados a falar sobre as primeiras
experiências como regentes de sala de aula. Com base nas categorias elencadas neste artigo, segue
alguns trechos que retratam o apoio recebido pelos professores e o sentimento emergente em
decorrência disso:
[...] eu fui para duas escolas da prefeitura: uma que eu estou hoje e outra na Granja
Portugal. A da Granja Portugal eu passei três semanas. Só me deram turmas de sexto
ano, que são as piores. Não chegaram nem a me apresentar na escola. “ah, chegou? tá
bom, entra na sala! Se vira!” Estava com falta de coordenador, estava tudo bagunçado.
Não tinha quadra, não tinha campo de areia... e no começo do ano aquela coisa que
falta professor [...] então, quase todo dia eu estava com duas turmas, chegava lá e...
“Ah, coloca essa turma aí também... empurra aí...” duas, três turmas.
[...] já no Jardim Fluminense eu encontrei uma coordenadora que era ótima, que me
deu todo suporte. A outra professora de Educação Física da escola também, no dia que
eu cheguei, veio, conversou comigo, me apresentou pra escola, apresentou tudo. A
coordenadora entrava comigo em sala, me apresentava para os alunos, e ela sabia da
minha situação, sabia que eu era um professor novato, sabia que eu só tinha 23 anos,
que eu estava começando a dar aula, então ela me deu todo o suporte. Adoro ela! O
ano todo ela deu tudo que eu precisava. Então, a coordenadora, realmente, ali dentro
da escola, foi como uma mãe para mim. E a outra professora de Educação Física
também. (Professor 1)
Recebi e ainda recebo muito apoio dos meus pais, ex-professores, colegas de trabalho
e até mesmo de muitos alunos. É uma profissão desafiadora, temos que amar muito o
que se fazemos, pois as frustrações ao longo do percurso surgem e se o professor não
for forte, ele fraqueja e até desiste. Somos desafiados a cada dia no exercício docente,
mas o amor nos encoraja a superar.
[...] quem é professor percebe que esta profissão é muito desvalorizada pelos
governantes. Sabemos que merecíamos mais do ganhamos em todos os aspectos
(formação, salário, incentivo etc), mas a força de lutar é maior que tudo, e ainda tenho
esperança que nossa classe terá o reconhecimento que merece ter. (Professor 2)
Eu tenho um amigo, que ele é professor de matemática, e ele já tinha mais de cinco
anos de experiência no ensino fundamental II. Considero que ele foi muito importante,
pois os relatos me ajudaram muito. (Professor 3)
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O professor 1 vivenciou duas realidades bem diferentes nas duas escolas em que atuava. A
falta de apoio pedagógico em uma delas era agravada pela precária estrutura física disponível para a
realização de seu trabalho. Já na outra escola foi possível encontrar apoio tanto na coordenadora
como entre pares, no caso, a outra professora de Educação Física. A professora 2 citou a família,
ex-professores, os pares e até os alunos como fontes de apoio, sendo possível identificar em sua fala
elementos afetivos mais fortes quando comparado aos outros dois participantes. O professor 3 citou
um colega seu, também professor onde trabalhava, de uma área diferente, como principal apoiador.
Cabe destacar que apenas um professor, em uma das escolas onde atuava, recebeu apoio da
coordenadora pedagógica. Não se pretende insinuar que este agente escolar deve ser o único a
prestar apoio, mas, dentro da estrutura organizacional da escola que temos atualmente, esta talvez
seja a possibilidade mais viável de concretização de ações junto a esses professores, uma vez está
entre suas atribuições prestar apoio pedagógico ao corpo docente. Não se trata de um discurso de
culpabilização dos coordenadores, não seria justo, visto que possuem inúmeras atribuições, escassos
recursos e grandes cobranças por parte das diversas instâncias da gestão.
A escola, com toda sua estrutura física, material e humana exerce grande influência sobre a
relação que o professor principiante estabelece com sua profissão, por isso, é importante que
existam, de maneira institucionalizada, programas de indução profissional, que surgem do
reconhecimento de que esse professor necessita de suporte de diferentes ordens – pedagógico,
emocional, conceitual, entre outros.
Para Hegler e Dudley (1987, apud GARCIA, 1999), os programas de indução têm como
propósito: 1. melhorar a ação docente; 2. aumentar as chances de permanência do professor na
profissão; 3. promover bem-estar pessoal e profissional; 4. cumprir requisitos formais de formação;
e, 5. Integrar o professor na cultura escolar. Para isso, ações como proporcionar informação, realizar
visitas prévias de familiarização no ambiente, redução de carga horária docente, seminários de
discussão, uso de plataformas digitais pra interação de professores e a assessoria por meio de um
mentor são exemplos de atividades que Garcia (1999) cita como possibilidades de ações para esses
programas.
Enquanto alguns professores encontram certo equilíbrio na profissão, outros, segundo Nono
(2011), escondem-se em mecanismos de fuga, reduzindo sua eficácia e abrindo mão de sua
qualidade. Esta atitude pode ser consequência de frustrações decorrentes da falta de apoio e poderia
ser evitada.
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Quando questionados acerca de suas perspectivas profissionais para os próximos dez anos,
os participantes responderam:
Eu pretendo cursar o mestrado ainda. Eu estou num grupo de estudos preparando
alguma coisa para isso, um mestrado em Educação.
[...] talvez, lá nos meus 40 anos eu não esteja mais com esse gás que eu estou hoje.
Minha quadra nem é coberta, vou para o sol quente, entro no mato atrás de bola para
os meninos. Então, hoje eu sinto que consigo entregar, e quando eu não conseguir
mais?... mas sair da escola eu não pretendo. Talvez tentar mais velho algum cargo de
gestão... mas, sair da escola eu realmente não pretendo. Eu não me vejo trabalhando
num escritório ou coisa assim. (Professor 1)
Procuro sempre crescer dentro da minha área, pois aquele que não busca crescer e se
especializar torna-se simplesmente mais um que se acomodou e desistiu... Desistiu de
ser bom, desistiu de fazer pessoas melhorarem, desistiu de tentar e de dar o melhor
que pode. Sempre podemos melhorar, tenho muita sede de conhecimento e sei da
necessidade disso no meio em que vivemos. Ainda não cheguei onde quero, mas
almejo melhorias profissionais, em particular para a minha prática de ensino.
(Professora 2)
[...] se der tudo certo, eu gostaria de ser um diretor de escola, para trabalhar a questão
humana. Por enquanto, estou na onda de ser professor, ainda não consigo imaginar os
próximos dois anos, quem dirá os próximos dez anos. (Professor 3)

Tanto o professor 1, como o 3 mencionaram uma possível mudança de cargo com
permanência no ambiente escolar. A professora 2 destacou a importância de estar sempre buscando
por melhorias para uma melhor atuação na função. Os professores que vivenciaram de alguma
forma a falta de apoio projetaram uma mudança de cargo no futuro. A natureza complexa e
dinâmica do trabalho docente, associado à carência de apoio, gera a percepção de que a atuação
docente é uma prática que pode levar à exaustão. Acredita-se que a busca por outro cargo seria uma
espécie de fuga capaz de aliviar, e que, no caso apresentado, está associado a ideia de que a função
de direção é menos intensa que a de professor. Outra hipótese é a de que, normalmente, os cargos
de gestão estão associados a vantagens salariais, ou seja, seria uma forma de buscar por melhorias
em sua condição de vida por meio da profissão escolhida.
A motivação é um importante fator para a realização de um bom trabalho, bem como para a
permanência na profissão. Nono (2011) cita o gosto em educar, a vontade de contribuir para o
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desenvolvimento da sociedade e a autonomia de pensamento e ação inerentes da atividade docente
são fortes fatores motivacionais de investimento na carreira para além do salário.
Importante destacar que existem atualmente forças políticas ideológicas que tentam inibir
esta liberdade de pensamento e ação dos professores. Exemplo disso é o Programa Escola sem
Partido, um movimento criado por volta do início dos anos 2000 e fortalecido desde as
manifestações apartidárias no ano de 2013/2014. O movimento propõe que haja uma derrubada de
uma chamada doutrinação ideológica nas escolas de educação básica. Além disso, o movimento
estabelece regras às formações docentes, com uma cartilha que mostra os deveres que devem ser
seguidos pelos professores e professoras. O Programa tramitou em forma de Projeto de Lei no
Congresso Nacional no ano de 2015 e no ano de 2019, o município de Belo Horizonte foi a primeira
capital a aprovar o Projeto de Lei 274/17, que institui o Programa na capital mineira.
Esse fato nos mostra que é necessário resistir. A formação docente de qualidade e para a
democracia é resistência, do mesmo modo que a formação para a pluralidade na sala de aula
também é. Devemos, como educadoras e educadores, estarmos atentos aos movimentos sutis e
silenciosos que, encapados de uma falsa anti-ideologia, mostram suas garras para doutrinação e
silenciamento das diferenças na escola e nas salas de aula. Nossos escritos devem estar
comprometidos com a emancipação social e nossas práticas pedagógicas com as bonitezas que
Paulo Freire nos ensinou.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados apresentados, conclui-se que há certa falha no apoio ao professor
dentro de uma lógica sistematizada e contínua. Os professores retratados neste estudo que contaram
com suporte nas escolas o tiveram por boa vontade de quem o fez, sendo possível identificar a
importância disso para o professor em início de carreira.
Em virtude da complexidade inerente à dinâmica da sala de aula dois participantes
apontaram a possibilidade de ocupar outro cargo na instituição futuramente. Apesar do desejo
manifestado em mudar de função, permanece o interesse em estar vinculado à escola.
Com base nisso, sugere-se que programas de indução profissional docente sejam instituídos
formalmente nas instituições escolares a fim de subsidiar o período de inserção dos professores,
tornando este um momento de experiências positivas e motivadoras. E que nesses programas de
indução possamos praticar a liberdade e a diversidade, discutindo, ao lado de professores e
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professoras iniciantes, nossos lugares como sujeitos transformadores de uma realidade social dura,
que exclui corpos diferentes, que exclui perspectivas outras e assujeita os atores/atrizes nos
processos pedagógicos.
Insistimos que a educação é para a liberdade. A indução deve estar alinhada a uma proposta
de liberdade, na qual docentes iniciantes estejam comprometidos com as mudanças na realidade, do
mesmo modo que estejam comprometidos com sua própria formação, na qual suas redes de saberes
e significações estejam cada vez mais amplas, justas e engajadas em movimentos que valorizem as
escolas, seus saberes, seus agentes e seus cotidianos.
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Resumo
O período de inserção profissional na carreira docente é marcado por descobertas e atitudes de
sobrevivência. Alarcão e Roldão (2014) alertam para a importância de oferecer neste momento
diferentes formas de apoio ao professor que os ajudem a superar as dificuldades e a constituir sua
identidade profissional. Este artigo tem como objetivo identificar como professores licenciados que
atuam na educação básica, em início de carreira, percebem o apoio – ou sua ausência – durante este
período, bem como a relação entre esta percepção e as perspectivas relacionadas ao futuro de suas
carreiras. Para isso, realizamos uma pesquisa com enfoque qualitativo em que foram realizadas
entrevistas com três professores licenciados, todos em início de carreira, seguindo um roteiro
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semiestruturado elaborado por acadêmicos de um curso de Pós-Graduação em Educação. Os
resultados indicaram que há certa falha no apoio ao professor principiante dentro de uma lógica
sistematizada e contínua, sobretudo de quem ocupa o cargo de coordenação pedagógica; que a
motivação é um importante fator para a realização de um bom trabalho neste período, bem como para
a opção pela permanência na profissão; com isso, dois dos participantes sinalizaram uma intenção de
mudar de cargo dentro da escola futuramente, assumindo cargos de gestão escolar. Conclui-se que se
faz necessário e urgente pensar em processos de indução profissional docente de maneira sistematizada
e institucionalizada, ou seja, por meio de programas oficiais, nos quais professores iniciantes possam ser
acolhidos e estimulados durante o período de inserção, e, do mesmo modo, possam atentar para o
comprometimento com a transformação social.
Palavras-chave: Período de Inserção Profissional; Professores Principiantes; Programas de Indução
Profissional.
DILEMAS E APRENDIZAGENS DO INÍCIO NA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Amanda Raquel Rodrigues Pessoa – IFCE
Maria Mikaele da Silva Cavalcante – UECE
Nilson de Souza Cardoso – UECE

INTRODUÇÃO
Este artigo discute os primeiros anos de atuação docente, dilemas, prazeres e desafios que
permeiam esse momento da vida e carreira do professorado. Esse é um tema que antecede o
ingresso na atividade laboral da profissão, condensa em seu bojo a história de vida de um sujeito – o
professor, e a formação inicial que o habilita para o exercício da docência – a licenciatura.
A docência é uma profissão complexa que requer um trabalho especializado, com exigências
cada vez mais criteriosas, as quais transformam a sua função em algo dotado de profissionalismo.
Exige em sua constituição habilidades e competências pautadas em uma sensibilidade, flexibilidade
e heterogeneidade próprias à natureza social da ação educativa. Por isso, a atuação docente é uma
condição desafiadora para os diferentes professores, em particular, gostaríamos de evidenciar nesse
estudo o contexto do Ensino Superior a partir da experiência de profissionais em início de carreira.
Compreendemos que os primeiros anos de profissão se caracterizam como um período
intenso, em que ocorrem situações de ensino capazes de gerar dilemas e questionamentos
importantes para o processo de construção significativa da profissão. Para autores como Garcia
(1999) e Nono (2011) os primeiros anos de docência são permeados por conflitos e tensões capazes
de gerar insegurança e choque com o mundo ideal da profissão, podendo se tornar uma fase da
carreira de entusiasmo, mas também com grande potencial de desistência e desmotivação
profissional.
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Os anos iniciais são fortemente marcados por processos de construção da identidade, como
salienta Tardif (2007) há nessa fase um rito de passagem da condição de estudante para a de
professor, alterando as suas formas de reconhecimento e da postura diante de seus pares. Nesse
sentido, compreendemos que a inserção profissional é de grande relevância para o desenvolvimento
profissional do professor, em que se enfatiza o processo de aprendizagem da profissão, com
destaque para as diferentes formas de ensinar, é quando o iniciante vive a complexidade que
envolve seu ofício.
No que tange a atuação no ensino superior, acreditamos que há especificidades na carreira
quanto as funções e relações profissionais que tendem a produzir experiências peculiares que
impactam na aprendizagem docente. Como aponta Pimenta e Anastasiou (2008) o ensino superior
tem finalidades educacionais pautadas na produção e problematização de conhecimentos
historicamente produzidos e se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão. Para isso, o professor
precisa atuar de forma reflexiva, crítica e competente, buscando favorecer o percurso formativo dos
estudantes, bem como participar coletivamente de decisões políticas-pedagógicas e das vivencias
cotidianas próprias do ensino superior.
Considerando as questões expostas, definiu-se como objeto de estudo, casos de ensino com
professores iniciantes a partir das suas trajetórias de vidas profissional no ensino superior, a fim de
compreender esse processo de inserção profissional e os impactos na constituição da aprendizagem
docente. O que os professores tem a dizer sobre os momentos vividos no processo de inserção
profissional? Que aspectos da aprendizagem profissional docente os iniciantes relatam em suas
experiências? Quais dilemas e desafios fizeram parte da entrada na vida profissional no Ensino
Superior? A fim de dialogar com as questões expostas, definimos como objetivo geral:
compreender a partir das trajetórias de vidas dos professores iniciantes que atuam no Ensino
Superior o processo de inserção profissional docente.
Trata-se de um estudo originado da experiência formativa no curso de Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Educação, no qual realizamos uma pesquisa qualitativa, de
natureza empírica, recorrendo a uma entrevista semiestruturada com duas professoras iniciantes
atuantes no ensino superior do Ceará. Utilizamos um questionário que serviu de subsídio para a
conversa realizada, composto por cinco temáticas norteadoras, a saber: a pessoa do professor;
porque se tornou professor; formação inicial e docência; as primeiras experiências como professor;
desenvolvimento profissional docente. Reforça-se que todos os cuidados com os aspectos éticos
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foram resguardados, com assinatura de Carta de Anuência e do Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido firmado entre os envolvidos na pesquisa.
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL SOBRE
PROFESSORES INICIANTES
Como preâmbulo para o debate anunciado no título é importante demarcar o que
consideramos ser um professor iniciante na profissão. Compreendemos como sendo aquela pessoa
que tem habilitação para exercer a docência, portanto, possui um curso de licenciatura concluído, e
vive suas primeiras experiências como docente na educação básica, ao menos. É o professor que
está se inserindo profissionalmente, o que para Garcia (2012) pode ser definido como “o período de
tempo que abarca os primeiros anos, nos quais os professores realizarão a transição de estudantes
para docentes” (p. 28).
Esse tempo de transição ou de inserção em uma determinada realidade é sempre difícil,
tendo em vista os desafios que são inerentes a todo início na profissão. Cunha e Zanchet (2010)
salientam que “os docentes principiantes esmorecem frente às dificuldades e às inseguranças
próprias de sua condição. Os ambientes de trabalho são precários e a valorização profissional muito
relativa” (p. 192). Por isso, os primeiros anos na docência podem ser comparados a uma prova de
resistência, em que muitos desistem.
Esse momento é muito particular na vida todo professor, uma vez que ele vem acompanhado
de satisfação por estar atuando como profissional, mas também de ansiedade, medo, insegurança,
dificuldade em reconhecer-se na profissão, em geral, uma ocasião decisiva para a permanência do
magistério, conforme aponta André (2012), que alerta também para a elevada taxa de evasão na
docência nos primeiros anos de atuação profissional.
Essa é uma temática que vem ganhando notoriedade nas pesquisas educacionais
desenvolvida no Brasil na última década no campo educacional, tendo em vista que a literatura
internacional e os estudos nacionais têm apontado para uma necessidade de (re)ver esse momento
da vida do professor, inclusive prevendo programas de apoio aos iniciantes.
A necessidade de programas de inserção profissional consiste no professor iniciante ter
demandas específicas e diferentes das demais fases de carreira. Garcia (1999) elenca atividades que
configuram esses programas: proporcionar informação: disposições legais, administrativas etc;
visita prévia a instituição de ensino para familiarizar-se com o ambiente; redução da carga horária e
que nesse tempo livre possam realizar atividades formativas; seminários de discussão sobre
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problemas concretos e como um apoio pessoal e emocional; conectar professores principiantes por
meio de correio eletrônico; estudos de caso: para formar professores numa perspectiva reflexiva; e,
assessoria aos iniciantes, o que pode ser assumido por colegas ou “mentores”.
No Brasil, iniciativas de natureza mais sistemáticas que acompanhem os professores em
seus primeiros anos de docência são quase inexistentes, excetuando-se por ações pontuais, diferente
do que ocorre em países como os Estados Unidos da América, Noruega, Japão, Suíça, dentre outros.
Os programas de iniciação profissional, se caracterizam como iniciativas que tem o objetivo de
orientar e auxiliar professores no início da sua carreira profissional e ao incluírem “estratégias de
apoio, acompanhamento e capacitação, podem ajudar a reduzir o peso dessas tarefas” (ANDRE,
2012, p. 4).
Toda essa conceituação sobre a inserção profissional docente tem iguais semelhanças
quando analisada por estratos, especificamente, observadas as investigações que tratam da docência
no ensino superior. Questões como o domínio do conteúdo, da gestão da sala de aula, da relação
professor-aluno e da familiarização com os processos institucionais resguardam semelhanças com
os relatos de professores da educação básica e, portanto, requerem igual investimento nos processos
de apoio no início da carreira profissional em Instituições de Ensino Superior (HEES; ANDRÉ,
2018).
O cenário de dificuldades dos iniciantes nessa etapa da educação é acentuado pelas
ausências das necessidades formativas para o docente universitário. A LDB nº 9394/1996 apresenta
apenas a exigência de titulação em pós-graduação, preferencialmente, mestrado ou doutorado, para
atuação no ensino superior como professor, e demonstra a lacuna quanto à formação que dê amparo
minimamente a quem se insere nesse nível de ensino (CARDOSO; FARIAS, 2011).
Embora o marco legal traga essa mínima exigência, ainda que vaga, nas instituições públicas
em situação temporária, o ingresso na docência superior relativiza tal requisito e apenas a aprovação
em seleção pública simplificada tem se configurado como o elemento requerido, basicamente,
dando chance à recém concludentes assumirem salas de aulas compostas por seus antigos colegas.
Assim, destaca-se a faixa geracional como um dos desafios dos professores que chegam à docência
universitária. A idade aproximada aos dos alunos, se por um lado facilita a interlocução, por outro
dificulta a “autoridade” em sala e o reconhecimento entre os pares. E como forma de enfrentar essa
questão, não incomum, os recém ingressos na docência investem no domínio do conteúdo a ser
ensinado,

buscando

assim

reafirmar

sua

competência

como

professor

universitário

(VASCONCELOS, 2005; HEES; ANDRÉ, 2018).
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Reforça-se a complexidade deste cenário, pois atribui-se ao docente universitário a formação
e a profissionalização de outros profissionais, o que requereria melhor investimento de políticas
públicas que definissem os contornos formativos e de ações de inserção na docência universitária.
Estudos apontam como caminhos práticas colaborativas e apoio tutorial por docentes experientes
como estratégias de enfrentamento ante às dificuldades de início na docência no ensino superior
(HEES; ANDRÉ, 2018).
Dessa forma, discutir sobre como esses professores estão vivendo suas realidades de
trabalho é imprescindível para o campo da formação de professores e, consequentemente, a
educação brasileira. Apresentamos a seguir o que dizem duas professoras iniciantes que
entrevistamos sobre assunto.
PROFESSOR INICIANTE E O PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO
SOBRE CASOS DE ENSINO DE PROFESSORES
O presente estudo envolve duas professoras iniciantes atuantes em instituições públicas de
ensino, ambas com vinculação temporária. A primeira delas (P01) é egressa do curso de Pedagogia
e é mestra em educação, possui um ano e meio de experiência docente, dividindo seu exercício
profissional entre a educação infantil o ensino superior, no curso de pedagogia. A segunda é
licenciada em Ciências Biológicas e mestranda em um curso acadêmico na área de Recursos
Naturais e possui 6 meses de experiências de exercício docente no ensino superior. Reforça destacar
que as docentes iniciantes atuam nos mesmos cursos de onde são egressas.
O processo de iniciação à docência é dinâmico e interativo, por isso envolve aspectos da
vida pessoal, formativa e a atuação em contexto (NONO, 2011). Por isso, a análise se estrutura
tendo como foco estes três aspectos: a) O processo de escolha profissional; b) A formação inicial; e
c) as primeiras experiências com a docência. Os quais serão melhor compreendidos a partir da
análise de dois casos de ensino que se seguem:
a) O processo de escolha profissional
O momento de escolha profissional é resultado das relações que estabelecemos social e
culturalmente com os pares, diz muito sobre o modo como percebemos uma profissão e seu
contexto de atuação profissional. Nos casos das professoras P01 e P02, à docência não se
caracterizou como primeira opção, a inserção na graduação para as professoras foi algo inesperado
e situacional. Nos seus relatos explicam:
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P01: Essa trajetória na docência não começou de paixão à primeira vista, quando eu
resolvi tentar o curso de Pedagogia foi um pouco sem tanta intencionalidade pela
docência, abriu o leque de opções e foi uma das opções que deu certo. Aí, depois é
que eu fui me apaixonando pelo curso.
P02: Inicialmente não foi uma escolha, confesso. Fui porque as opções na cidade eram
bem limitadas de graduação e eu acabei indo para afinidade com a disciplina de
biologia, mas ao chegar no curso eu comecei a desenvolver afinidade pela participação
em alguns programas como por exemplo o programa institucional de iniciação à
docência. Então a partir desse programa eu já comecei a ter afinidade com a docência
e comecei a me descobrir como professora e depois de participar desse programa, eu
participei de outro que foi a monitoria que me fez ter um outro olhar sobre a educação,
agora um olhar sobre a educação superior.

As duas professoras expressam o processo de mudança e de aceitação da profissão docente
em suas vidas, seus relatos evidencia que o desejo em permanecer na profissão docente é fruto de
uma construção e de uma crescente reconstrução de si, que passa a perceber um novo espaço
profissional como parte de sua trajetória de vida por meio de novas experiências que vão ocorrendo
no processo de formação inicial. As construções afetivas, as descobertas sobre algo que envolve a
profissão e traz prazer e bem estar foram capazes de gerar novos sentidos e assim a permanência na
graduação foi ganhando significado. Assim, “[...] independentemente da forma como nos
marcaram, as significações farão parte da construção de nossas identidades de professores, e,
consequentemente, de nossas práticas educativas [...]” (KRONBAUER; KRUG, 2014, p. 396).
Nesse sentido, o desenvolvimento profissional do professor iniciante perpassa por suas
experiências a fim de impulsionar práticas e inovações capazes de os firmarem-se dentro da
profissão. Nesse processo de desenvolvimento o professor formador ganha notoriedade por ser
comum o reconhecimento acadêmico sobre suas competências intelectuais e pedagógicas servindo
como referências para identificação profissional.
b) A formação inicial
A formação inicial é uma fase de experiências que tendem a aproximar o estudante das
características e das funções a serem exercidas na profissão. Quando esse contato promove
experiências exitosas favorece a aproximação dos envolvidos e tende a proporcionar vivências de
identificação profissional. Nos casos das professoras, foram capazes de motivar a permanência e o
encontro com as funções profissionais, como por exemplo, a função de ensinar, e percebendo estas
conexões, as docentes foram questionadas sobre estas experiências já que “[...] espera-se da
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licenciatura que desenvolva, nos alunos, conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes
possibilitem, permanentemente, irem construindo seus saberes fazeres docentes, a partir das
necessidades e desafios que o ensino, como prática social, lhes coloca no cotidiano” (PIMENTA,
1997, p.06). Assim, as falas a seguir destacam como a formação inicial estabeleceu relação com a
docência, de modo a evidenciar marcas desse contexto, vejamos o que as docentes expressam sobre
esse contato com a graduação:
P01: Ao cursar a graduação eu tive a oportunidade de estagiar. O estágio que não é o
obrigatório da graduação. Foi um estágio da profissional, que é remunerado. E, aí tive
a oportunidade estagiar dois anos na escola [...] que tinha uma proposta bem bacana,
profissional, formativa também quanto estagiária que reconhecia muito a gente
enquanto professor. Ai, eu comecei, a ter vontade de estar na sala de aula, mas por
outro lado eu também tinha muita vontade de me emergir no campo da pesquisa.
Então eu comecei a fazer pesquisa no início da graduação, depois parei dois anos e fui
estagiar, depois voltei e fiz pesquisa novamente. Assim que terminou a graduação
tentei logo o mestrado. [...] Quando terminou o mestrado, assim que finalizou o
contrato de bolsa eu fui me emergir na sala de aula e ai até hoje estou, passei um
tempo lá na educação Infantil, depois vim para o Ensino Superior e agora retornei à
Educação Infantil.
P02: Na época do PIBID eu me vi como professora, vi que dali eu não poderia ser
outra coisa. [...] o interesse pela docência surgiu quase que completamente no PIBID.
Na Monitoria se intensificou, mas na monitoria eu criei um interesse por uma área em
específico, que foi a botânica. Mas o interesse pela docência surgiu com o PIBID.

A experiência em atividades e programas que aproximem o estudante do ambiente de
trabalho é de grande validade para a construção de uma personalidade profissional. O modo como
enxergamos determinadas funções como o ensinar, o pesquisar promovem uma reconstrução de
sentido conforme podemos perceber nos relatos expostos anteriormente. De forma complementar,
como apontam Hees e André (2018), a participação em programas de iniciação a docência minoram
os impactos do ingresso na carreira docente, mesmo quando realizadas no ensino superior.
C) As primeiras experiências com a docência
As duas professoras percebem a entrada na profissão como algo difícil, em seus diferentes
casos, apontam as questões que foram sentidas como dificuldades no momento de inserção
profissional. Em suas falas nos diz:
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P01: O meu maior desafio no primeiro ano de docência, eu acho que foi o apoio, o
diálogo com a coordenação pedagógica. [...]. Sempre que eu tinha dificuldade e levava
para essa estância, tentando ter apoio em relação a isso, eu percebia um pouco de
descriminação em relação a isso. O primeiro ano foi o ano mais difícil. Eu encontrei
mais dificuldade porque eu tinha uma turma numerosa, cerca de 24 alunos, 02 crianças
especiais e era o meu primeiro ano na sala de aula. Foi aquele “Bumm” assim. [...] eu
fui a partir da minha prática, dos empecilhos que me iam sendo colocados eu ia
tentando elaborar estratégias para driblar [...] Eu tinha um problema só para mim. Eu
ia atrás de tentar resolver o problema, então eu acabava tendo que esconder algumas
coisas porque se eu levasse para expor o problema vinha para mim de volta, a
culpabilização do problema viria para mim, então eu acabava por deter ali todo aquele
problema por mim só.
P02: Não foi muito fácil, não! Por duas questões, primeiro que eu ainda sou muito
jovem, né? Tenho pouca experiência e também por eu ter voltado para o centro no
qual eu fui aluna. Então no início eu era vista muito como a aluna e não como a
professora. [...] Por alunos e colegas, eu ainda era vista muito como aluna e não como
a professora. [...]Minha primeira experiência foi no ensino superior. [...] Às vezes eu
acabava que não terminava o conteúdo programado para aquela aula por falar muito.
Foi tudo muito tranquilo. Nas turmas que haviam alunos da minha época, confesso
que tive um pouco mais de dificuldade, em função dessa relação, de me mostrar como
professora. Então nessas turmas eu ficava mais retraída, mas isso foi passando, isso foi
só primeiro semestre [...].

O início da atuação docente, apesar de ambas se caracterizarem como professores
principiantes do ensino superior, foi vivido em situações e níveis de ensino distintos. P01 relata os
impactos e dificuldades a partir da experiência com Educação Infantil em uma escola da rede
privada, já P02 viveu sua primeira experiência no ensino superior. Apesar dos contextos terem suas
especificidades, observa-se que o impacto na constituição docente foram semelhantes para ambos
os casos.
P01 destaca a solidão vivida no ambiente de trabalho, provocada por ausência de apoio
nesse momento inicial, a fazendo guardar suas dúvidas, dificuldades e reflexões para si. Sobre esta
questão Garcia (1999) adverte que um dos principais problemas que mais ameaçam os professores
iniciantes é o isolamento em seu ambiente de trabalho. A ausência do trabalho coletivo tende a
culpabilização, bastante comum entre os principiantes que sentem como se as suas dificuldades
estivessem prejudicando a aprendizagem dos alunos e mesmo o ambiente de trabalho.
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P02 retrata uma outra situação em sua trajetória, vivida no ensino superior, mas que também
tende a gerar insegurança e dificuldades na organização de suas aulas, para ela a transição entre o
ser aluna da graduação e em seguida torna-se professora na mesma instituição, convivendo como
docente foi algo difícil de lidar. Segundo Nono (2011) A identidade de um principiante oscila entre
o abandono da identidade de estudante para adotar a de profissional responsável por suas decisões.
Esse processo de transição envolve a reconstrução de si e de como os outros nos veem, por isso
acaba sendo uma relação conflituosa e dotada de contradições e reconstruções de papeis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo é resultado de uma investigação desenvolvida no âmbito da disciplina
Formação e Desenvolvimento Profissional Docente de um programa de pós-graduação em
educação, envolvendo caso de professores iniciantes, categoria eleita como central nas discussões e
estudos, delimitando ingressantes na docência universitária. Compreende-se que docentes nessa
classificação são aqueles que têm em sua trajetória profissional até 5 anos de magistérios, período
em que é marcado pelas dificuldades inserção na profissional e definição da sua identidade docente.
Os relatos da experiência de duas professoras iniciantes foram utilizados para refletir sobre
como se deu esse ingresso profissional. Adicionalmente, e de modo específico, o marcou nesse
momento de entrada, quais dilemas e desafios recaíram sobre elas nesse período de iniciação como
professoras. Duas experiências diversas que apresentaram pontos em comum: a falta de
intencionalidade na escolha profissional, ambas relataram não se projetavam como docentes, por
ocasião da escolha dos cursos de licenciatura que fizeram.
Interessante observar como experiências complementares durante a formação inicial foram
destacadas como elementos constituidores de sua identidade docente e despertaram o interesse por
estar em sala de aula, seja na iniciação a pesquisa, no estágio não obrigatório ou nos programas de
iniciação a docência
A insegurança na gestão da sala de aula, a relação com estudantes e a busca quase solitária
para superar questões que as desafiavam, foram outros elementos congruentes nas experiências
relatadas. As especificidades apontam que uma recebeu turmas muito desafiadoras para quem inicia
a carreira e a outra destaca a proximidade da idade e a necessária imposição da figura como
docente, já que pouco tempo antes de estar professora ocupava os mesmos bancos com os seus
estudantes de agora. Relatos recorrentes com os registros da literatura que trata da temática e que
reclamam por políticas de indução profissional para professores ingressantes na carreira docente.
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Resumo
O presente estudo é resultado de uma investigação envolvendo professores iniciantes, ingressantes na
docência universitária. Percebe-se nessa categoria, docentes com trajetória profissional de até cinco
anos de magistérios, período em que é marcado pelas dificuldades inserção na profissional e definição
da sua identidade docente. O objetivo da investigação buscava compreender o processo de inserção
profissional e os impactos da aprendizagem docente. A pesquisa de natureza qualitativa, adentrou-se no
universo de duas docentes do ensino superior com experiência entre seis meses e um ano e meio, e que
atuam nos mesmos cursos de onde são egressas. Como forma de conhecer suas trajetórias, realizou-se
entrevistas semiestruturadas e os achados revelam que suas experiências apresentam semelhanças e
especificidades no processo de formação e inserção profissional. Faz-se destaque para a falta de
intencionalidade para seguirem na carreira docente e a participação em programas de formações
complementares durante a graduação foram constituidoras de suas identidades docentes e despertaram
o interesse por estar em sala de aula. Por outro lado, a insegurança na gestão da sala de aula, a relação
com estudantes e a busca quase solitária para superar questões que as desafiavam, foram outros
elementos congruentes nas experiências relatadas. As especificidades apontam que uma recebeu turmas
muito desafiadoras, fato comum aos ingressantes, e a outra destaca a dificuldade de se fazer reconhecer
docente para quem há pouco eram seus colegas, outro elemento recorrente. Relatos que estão de
acordo com os registros da literatura que trata da temática e que reclamam por políticas de indução
profissional para professores ingressantes na carreira docente.
Palavras-chave: Professor Ingressante; Professor Iniciante; Docência no Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o tema relativo aos processos de inserção profissional de professores
iniciantes tem sido objeto de preocupação de autoridades políticas vinculadas ao campo da
educação, bem como de investigadores no âmbito das Universidades. Tal preocupação se justifica
porque há muito as pesquisas têm constado que os primeiros anos de inserção na carreira docente
são críticos, seja pelos altos índices de abandono da profissão e de desinvestimento profissional,
seja pelas dificuldades encontradas pelos professores iniciantes de crescerem, desenvolverem e
aprenderem as artes da profissão docente.
No campo da pesquisa, a problemática da iniciação à docência tem sido analisada sob
diferentes ângulos, notadamente: desenvolvimento da identidade profissional, problemas relativos à
retenção de professores novatos, apreciação da formação inicial em relação à experiência da
inserção profissional, programas de acompanhamento retenção de professores iniciantes e
aprendizagem docente.
Tomado como referência esses horizontes de pesquisa, situamos nosso estudo no campo das
investigações sobre os processos e conteúdos das aprendizagens docentes de professores de
Educação Física (EF) iniciantes.1 Particularmente, pretendemos relacionar a aprendizagem docente,
a iniciação à docência e o caráter situado da ação docente de professores de Educação Física.
JUSTIFICATIVA
Os estudos que tratam do tema da iniciação à docência têm apontado para a relevância
político-pedagógica da temática da aprendizagem docente. Para tais estudos tal problemática
investigativa está diretamente ligada aos processos de indução, retenção e desenvolvimento
profissional docente, bem como à qualidade social da educação escolar. Nesta linha, existe um
consenso emergente acerca de que os professores influem de maneira significativa na aprendizagem
dos alunos e na eficácia da escola e de (COCHRAN-SMITH & FRIES, 2005). Que a aprendizagem
dos alunos depende muito do que os professores conhecem, podem e sabem fazer (DARLINGHAMMOND, 2001). Soma-se a essas constatações, outra que aponta que se tem prestado pouca
atenção ao desenvolvimento de aspectos evolutivos do processo de aprender a ensinar, desde a
formação inicial, a inserção profissional e a formação contínua (BERLINER, 2000).

1

Esta pesquisa conta com os apoios financeiros do CNPq e da FAPEMIG.
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Não obstante reconhecer que as experiências de aprendizagem docente podem ser fazer
presentes nas diferentes fases do processo de desenvolvimento profissional dos professores, a
literatura sobre o tema tem chamado a atenção para os aspectos singulares da relação entre
aprendizagem docente e iniciação à docência. A conformação desta relação singular pode ser
explicada pelos aspectos peculiares da fase denominada de indução2. A noção de indução, entendida
como uma fase única na vida de um professor transporta duas ideias que estão relacionadas. A
primeira ressalta o caráter especial do encontro inicial com o mundo "real" (em oposição à
experiência como estudante na formação inicial) do ensino. A segunda destaca a posição central da
fase de indução num contínuo mais amplo de preparação e desenvolvimento de professores. Nesta
linha, a indução seria compreendida como uma arena complexa e variada de experiências singulares
com a atividade educativa, isto é, uma fase de aprendizagem para ensinar, um processo de
enculturação e um programa formal e informal de apoio, desenvolvimento e avaliação de
professores iniciantes (BIRKELAND; FEIMAN-NEMSER; 2012).
A inserção profissional no ensino é definida também como o período de tempo que abarca
os primeiros anos nos quais os professores realizam a transição entre a vida de estudantes em
formação e outra vinculada às responsabilidades de um docente também em formação. É um
período marcado por tensões e aprendizagens intensas em contextos geralmente desconhecidos e
durante o qual os professores principiantes devem adquirir conhecimento profissional e conseguir
manter certo equilíbrio pessoal e profissional. Veenman (1984) popularizou o termo de “choque
com a realidade” para referir-se à situação pela qual atravessam muitos professores nos primeiros
anos de experiência com o ensino na escola. Segundo esse autor holandês, o primeiro ano se
caracteriza por ser, em geral, uma experiência intensa de aprendizagem – do tipo ensaio e erro, na
maioria dos casos –, determinada por um princípio de sobrevivência e pelo predomínio do valor da
aprendizagem prática. Com muita frequência, a literatura tem indicado, também, que os aspectos da
descoberta e o da sobrevivência na iniciação à docência são vividos em paralelo, e é o segundo
aspecto é que permitiria suportar o primeiro (HUBERMAN, 1992).
Parte importante de debate teórico sobre o período relativo à inserção profissional tem
insistido na ideia de que esse tempo de inserção deveria ser tomado como singular na trajetória de
torna-se professor. A indução não seria vista, dessa forma, como um salto no vazio entre a formação
inicial e o desenvolvimento profissional. Ao contrário, essa fase tem, ao mesmo tempo, caráter
Não obstante reconhecer nuance nas definições dos termos indução, iniciação à docência e inserção profissional,
estamos neste texto usando os três termos para designação de um mesmo fenômeno: a iniciação à docência de
professores licenciados que tem a sua primeira experiência de inserção profissional na carreira docente.
2
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distintivo e determinante ao alcance da maturidade profissional. A inserção profissional seria,
assim, parte de um contínuo processo de desenvolvimento profissional dos professores, de transição
de um professor em formação até chegar a ser um profissional mais autônomo e com maior
capacidade de autorregularão (VONK, 1993).
Como terceiro elemento da tríade analítica apontada no início do artigo, entendemos ser
importante colocar em relevo o caráter situado da aprendizagem docente. Isso porque professores
ensinam conteúdos particulares para estudantes singulares e em contextos particulares.
Consequentemente, algumas das mais importantes aprendizagens profissionais são precisamente
locais. Sobre esse ponto, vale citar algumas reflexões produzidas por Sharon Feiman-Nemser &
Floden (1984), quando apontam a necessidade de olharmos a profissão docente como um campo de
atuação profissional em que se edificam múltiplas e diversas culturas docentes. Em uma revisão
densa da produção teórica no campo da formação de professores, os autores criticam a crença
reconfortante da existência de uma cultura docente comum. Para eles, a suposição da existência de
uma uniformidade cultural na docência é insustentável. Eles defendem a tese de que, no campo de
atuação profissional, convivem não apenas uma, mas várias culturas docentes. Isso porque os
professores se diferem em idade, experiência, origem social, bagagem cultural, gênero, nível de
ensino onde atuam, tipo de escola onde são lotados e pertencimento a um campo disciplinar
específico.
Nesses diferentes contextos nos quais os professores se inserem e se desenvolvem
profissionalmente, forjar-se-iam culturas docentes diversas mediante o contato dos docentes com
diferentes normas e interações sociais provenientes dos distintos contextos de atuação profissional e
da produção diversa de recompensas intrínsecas e extrínsecas associadas ao exercício do métier
profissional. Segundo esses autores, as normas e as interações conformam estilos peculiares de
como os docentes percebem seu trabalho, a maneira como veem sua relação com os alunos, com
outros professores, com os administradores da escola, com os pais.
Tomando essa discussão como referência, buscamos acessar e compreender a percepção que
professores iniciantes de Educação Física têm sobre os processos de aprendizagem profissional.
Mais especificamente, pretende-se saber se a experiência nos primeiros anos da profissão favorece a
edificação de aprendizagens profissionais significativas necessárias ao desenvolvimento
profissional contínuo. E, caso aprendam, que aprendizagens seriam essas e qual a relação existente
entre as possíveis aprendizagens obtidas e o caráter situado do trabalho desses professores?
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METODOLOGIA
A pesquisa está sendo realizada com 15 professores/as de EF, formados em licenciatura pela
UFMG, sendo nove homens e seis mulheres, todos eles com no máximo três anos de inserção
profissional na escola básica. A definição do marco temporal de três anos levou em consideração o
que a literatura sobre o tema da iniciação à docência tem apontado como uma referência para
designação do período de iniciação à docência (HUBERMAN, 1992; COCHRAN-SMITH, 2006).
O estudo é de caráter qualitativo, já que pretende acessar o universo dos significados,
sentidos, percepções e crenças construídos pelos nossos sujeitos de pesquisa acerca de sua inserção
profissional e dos processos/conteúdos de aprendizagem docente experimentados/incorporados
durante o período da iniciação à docência. No intuito de acessar parte dessa experiência vivida
pelos professores/as e de construção de análises descritivas e analíticas da realidade investigada,
nos valemos de duas técnicas de coleta de dados: a confecção de duas narrativas escritas produzidas
por cada um dos/as professores/as, denominados de casos de ensino3 e a realização de três
entrevistas semiestruturas4. No atual momento da investigação dedicamos nossa atenção à análise
da primeira entrevista e de 14 casos ensino produzidos pelos professores/as.
ANÁLISE DOS DADOS
Ao nos debruçarmos sobre as narrativas orais e escritas dos nossos sujeitos de pesquisa,
gostaríamos de destacar aspectos que dizem respeito, mais diretamente, aos processos e aos
conteúdos da aprendizagem docente de nossos sujeitos pesquisa, segundo suas próprias percepções.
Ao analisarmos tais narrativas pode-se verificar que parte significativa das experiências de
aprendizagem profissional ocorre no interior das salas de aula, via relações de mediação com os
conteúdos de ensino, com as condições ambientais da sala de aula e, sobretudo, via a difícil,
complexa e, ao mesmo tempo, prazerosa interação estabelecida com os estudantes. Os dados da
pesquisa têm mostrado que os estudantes são os “outros significativos” (BERGER; LUCKMANN,
1985) que tem o maior peso no processo de descoberta da profissão. Como bem lembram Berger e
Luckmann, a realidade da vida é partilhada com os outros. Assim, a mais importante experiência
Os sujeitos da pesquisa foram convidados a construir narrativas escritas sobre duas experiências ensino significativas
(segundo o seu próprio juízo), geradoras de aprendizagens docentes, vividas durante o período de inserção profissional.
3

A primeira entrevista tratou das percepções dos professores sobre a experiência de inserção profissional na escola, dos
conteúdos e processos da aprendizagem docente e da relação entre formação inicial e iniciação à docência. A segunda
entrevista tratou dos casos de ensino produzidos pelos professores e a terceira entrevista tratará de aspectos biográficos
e da história de vida dos professores.
4
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dos outros ocorre em situação de estar face a face. É nessa situação que o outro é plenamente real.
Ele se torna real para mim no sentido pleno da palavra quando o encontro pessoalmente. O
encontro com os estudantes, além de catalisar o processo de descoberta dos alunos “reais”
(conhecimento fundamental a qualquer professor), gera uma profusão de outras descobertas e
reflexões sobre a docência: como ensinar velhos e novos conteúdos da EF; de como planejar o
ensino; a produção de diferentes tipos de linguagem que favoreça uma interação efetiva; atualiza
ideias preconcebidas de como pensar, atuar e sentir como docente. A interação com os estudantes
surge como uma espécie de epicentro da experiência de socialização profissional, ou seja, os
professores vão adquirindo os conhecimentos e as destrezas sociais necessárias para assumir um
papel na organização escolar.
Em parte, a identificação desse outro significativo (os alunos) como um elemento mediador
de peso no processo de descoberta da profissão, pode ser explicado, porque para a maioria dos
nossos sujeitos de pesquisa a inserção profissional na escola é marcada pela difícil experiência do
isolamento institucional, o que, na maioria das vezes, interdita a constituição de espaços/tempos de
colegialidade, de partilha e de uma cultura colaborativa. Esta interdição velada ao trabalho coletivo
empurra os professores à privatização de sua prática docente. O que ratifica o dispositivo,
relativamente estável, constituidor da docência no interior da organização do trabalho escolar. Este
dispositivo é denominado por Tardif e Lessard (2005) de célula-classe. Enquanto espaço
sociofísico, a classe define, para os professores, uma atividade autônoma, em geral solitária e
separada da comunidade de trabalho na escola.
Como anunciamos anteriormente, trataremos agora das percepções que os professore têm
sobre os conteúdos da aprendizagem docente que teriam sido incorporados nos primeiros momentos
o exercício profissional na escola.5 Trataremos neste texto das aprendizagens docentes incorporadas
no nível da sala de aula, porque nela ocorrem, segundo os docentes, a experiências formativas mais
contundentes da iniciação à docência. Os professores relatam que, imersos na “vida” da sala de
aula, aprendem a lidar didaticamente com as condições ambientais da sala de aula da EF (em geral
ampla, sem lousa, sem posição fixa dos alunos, sem o “palco” fixo para proferir o exercício da
docência, com corpos dos alunos em movimento constante, sem a existência do mobiliário
tradicional, carregada de ruídos, exposta ao sol, frio e vento, sem paredes que os protegem do
escrutínio da comunidade escolar); aprendem tecnologias de gestão de classe adequadas à
Daremos prioridade neste texto à descrição das aprendizagens incorporadas no nível da sala de aula. Existem outros
níveis de aprendizagem que se interpõem a esse primeiro nível: as aprendizagens institucionais e as aprendizagens
pessoais.
5
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especificidade pedagógica da EF (ensino de conteúdos constituídos por um saber fazer corporal);
desenvolvem sensibilidades necessárias à interpretação do comportamento dos estudantes; edificam
linguagens que favorecem a efetiva comunicação com os estudantes; desenvolvem habilidades de
negociação necessária ao convencimento dos estudantes para participarem das aulas, ante um
contexto de diluição das relações de hierarquia e poder entre alunos e professores (fato esse
agravado pelo déficit crónico de legitimidade pedagógica da EF); o desenvolvimento da capacidade
de manter o equilíbrio emocional necessário ante os conflitos provenientes da relação com os
alunos; aprendizagem de tecnologias de ensino voltadas ao ensino aprendizagem de novos
conteúdos (propostos pelos alunos ou por proposições curriculares diversas) e velhos conteúdos da
EF (tratados a universidade de forma idealizada e com poucos vínculos coma realidade escolar);
aprendizagens relacionadas ao planejamento de ensino em um contexto de baixa codificação da
prescrição curricular (inexistência de livros didáticos na EF).
CONCLUSÕES
Alguns dos achados de pesquisa tratados neste artigo confirmam o que os estudos sobre a
aprendizagem docente vêm mostrando há algumas décadas, ou seja, que o processo de
aprendizagem docente não cessa com a formação inicial. Relatos e percepções dos professores
revelam que o período de indução é fonte de aprendizagens significativas para fins de continuidade
do desenvolvimento profissional na carreira.
Os dados da pesquisa revelam, também, que as aprendizagens incorporadas no período de
indução complementam, sofisticam, ampliam, questionam e tensionam alguns dos conhecimentos
profissionais acessados na licenciatura. Tal fato revela elementos de continuidades e
descontinuidades no processo de desenvolvimento profissional destes professores.
Os achados de nossa investigação mostram, também, que o pertencimento a um determinado
campo disciplinar é um elemento importante a considerar para análise de diferentes trajetórias
percorridas pelos professores no período da iniciação à docência, já que definem modos cruciais de
ser professor, de pensar como professor, de atuar como professor, de se sentir como professor e de
aprender a ser professor.
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Resumo
Este texto relata resultados de uma pesquisa que tem como objeto central de estudo os processos e os
conteúdos da aprendizagem profissional de professores/as de Educação Física (EF) iniciantes, todos eles
licenciados pela Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo foi realizado com 15 professores/as (nove
homens e seis mulheres) e, que tinham à época do início da pesquisa, até três anos de inserção profissional
na escola básica. A investigação é de cunho qualitativo descritivo, e fez uso de duas técnicas de coleta de
dados: três entrevistas semiestruturadas e análise de narrativas escritas, denominadas de casos de ensino. Os
dados de pesquisa mostram que a iniciação à docência é um ciclo da carreira docente marcado por
aprendizagens profissionais intensas, via processos múltiplos de mediação com a realidade escolar (interação
com alunos, ambientes, objetos didáticos, conteúdos de ensino singulares). O resultado da interação com
essa pluralidade de aspectos da realidade é a edificação de aprendizagens profissionais de variada latitude.
Por fim, o estudo chama a atenção para o fato de que o pertencimento a um determinado campo disciplinar
é um elemento importante a considerar para análise de diferentes trajetórias percorridas pelos professores
no período da iniciação à docência, bem como das diferentes formas de aprender a ser professor.
Palavras-chave: Formação Docente; Iniciação à Docência; Aprendizagem Docente; Educação Física
Escolar; Professores Iniciantes de Educação Física.
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INTRODUÇÃO
O tema da formação de professores se mantém em destaque, ao longo do tempo e em
diferentes lugares, entre as preocupações de teóricos, estudiosos e governantes.; dentre a
abrangência que o campo permite, um aspecto emergente focaliza a fase inicial da carreira. Marcelo
(1998) analisa a pesquisa sobre professores principiantes e a iniciação profissional como um
período de tensões e aprendizagens em diferentes contextos que os principiantes devem adquirir
conhecimentos profissionais. Assim, a iniciação ao ensino é o período de tempo que envolve
dúvidas, tensões, medos, expectativas em relação ao processo de socialização no sistema escolar, ou
seja, a interiorização das normas, valores, regras, condutas que caracterizam a cultura escolar em
que estão sendo integrados.
Alguns estudos têm destacados aspectos importantes, envolvendo processos de socialização
desde a formação inicial até sua inserção plena na carreira docente, destacando as dificuldades e a
importância da fase inicial para a trajetória e construção da identidade profissional do professor, que
podem

influenciar

GONÇALVES,1996;

de

forma

positiva,

LUDKE,1996;

ou não,

ANDRÉ,

seu

2002;

desempenho

ANDRÉ;

(FELDENS,

1990;

ROMANOWSKI,

2002;

ANDRADE, 2006; MARIANO, 2006).
No sentido de compreender a evolução dos professores destacam-se, ainda, os estudos que
estabelecem conexões entre as idades, os ciclos de vida e as características profissionais e pessoais.
Segundo Marcelo (1998), as pesquisas supõem a existência de diferentes etapas no
desenvolvimento da carreira docente fundamentando-se, na perspectiva de Huberman (1992), como
um processo, com oscilações e descontinuidades envolvendo possíveis interferências de aspectos
pessoais, profissionais e contextuais ao longo da trajetória profissional e pessoal dos professores.
Dentre as diferentes etapas do ciclo de vida dos professores, Marcelo (1999), concorda com
Huberman (1992) evidenciando a importância do período de iniciação profissional de professores,
destacando que esta fase possui características próprias permitindo analisá-la de modo específico.
Huberman (1992) se propõe a estruturar tendências no ciclo de vida profissional dos professores,
considerando o desenvolvimento da carreira não como uma série de acontecimentos, mas como o
percurso com características que as pessoas exercem sobre uma determinada organização e, ao
mesmo tempo, como são influenciadas por ela.
A entrada na carreira, que trata dos primeiros anos de docência e que inclui mecanismos de
descoberta e sobrevivência, pode chegar ao tema global da exploração. A descoberta pode apoiarXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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se no entusiasmo inicial, a experimentação envolvendo responsabilidade da própria turma e por
sentir-se num determinado corpo profissional. A sobrevivência pode traduzir-se no que se chama
“choque do real”, ou seja, o confronto com a complexidade da situação profissional; envolve um
tatear constante, tensões e preocupações, envolvendo as dificuldades do cotidiano, questões de sala
de aula, ambiente escolar e suas relações. Há indicações, na literatura empírica, de que esses dois
aspectos são vivenciados paralelamente, sendo o aspecto da descoberta o que sustenta a
sobrevivência; no entanto, verificam-se também perfis de professores que incorporam apenas um
dos aspectos, declarado dominante, ou focalizando outras características que se apresentam, tais
como, a indiferença, a serenidade, a frustração. Portanto, nesses diferentes perfis encontra-se a
exploração, que pode ser “sistemática ou aleatória, fácil ou problemática, concludente ou
enganadora” (HUBERMAN, 1992, P. 39). Em alguns casos, a fase exploratória pode ser limitada
pela organização das instituições de ensino, ou seja, quantas turmas, escolas, papéis os iniciantes
conseguem vivenciar, quais as oportunidades que são oferecidas ou reduzidas, proporcionando
tensões ou perspectivas sobre a docência, uma vez que os principiantes refletem sobre as
consequências de um comprometimento definitivo com a profissão.
Em relação ao contexto que caracteriza a prática docente existe uma abordagem de
interpretação e investigação no processo de iniciação que destaca os elementos sociais e culturais
envolvendo a docência, ou seja, o processo de socialização dos principiantes e a construção da
identidade profissional.
Em relação ao conceito de socialização cabe destacar aqui que se trata de um processo
permanente no ser humano, por meio do qual os indivíduos realizam a aprendizagem das relações
sociais, assimilando valores, crenças, normas, rituais e conhecimentos de uma comunidade. Dubar
(2005) expõe alguns pontos de vista sobre esse conceito obedecendo uma preocupação com a
ordem histórica e propondo uma leitura da história das ciências sociais, demonstrando que a partir
dos anos 1980 correntes promoveram novos conceitos e novas concepções da socialização, o que
vai fecundar a abordagem construtivista de Peter Berger e Thomas Luckmann na expressão
“construção social da realidade”, proporcionando, segundo o autor, a emancipação do conceito do
campo escolar e da infância, permitindo que se aplique ao campo profissional e se conecte às
problemáticas da mudança social. Isso se deve à distinção entre “socialização primária” e
“socialização secundária”, definindo a socialização pautada em um processo de construção,
desconstrução e reconstrução de identidades relacionando-a as demais esferas de atividade,
incluindo a profissional, ao longo da existência humana.
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Pode-se pensar a respeito disso a partir da própria dinâmica da sociedade que se altera, se
modifica pelas interações sociais, culturais, políticas e de classes sociais e, portanto, não se pode
prescindir de considerá-las quando se trata de compreender a socialização humana e, especialmente,
a socialização do professor, pois esta, também deve ser entendida como um processo contínuo ao
longo de sua trajetória. Sendo assim, a aprendizagem sobre aspectos da docência pode acontecer já
na socialização primária, nas experiências escolares ou nas expectativas da sociedade em relação à
profissão, também presentes na socialização secundária. Desta forma é também na condição de
aluno que o futuro professor aprende sobre a profissão docente, observando as crenças, os valores,
os comportamentos, as normas, os rituais, enfim, a cultura veiculada. Como a socialização está
relacionada aos ambientes institucionais, no caso da docência, o papel do professor será
desempenhado em uma instituição específica, ou seja, a escola.
Considerando que a socialização secundária está ligada à aquisição de funções específicas
com raízes na divisão do trabalho, quando o professor, especialmente o iniciante, chega à escola, já
socializado de acordo com sua trajetória, é agora introduzido em novos setores, trazendo aspectos
adquiridos ao longo de sua história de vida e processos de formação e socialização. A
institucionalização da carreira docente constitui uma realidade social e coletiva, em que os
indivíduos desempenham papéis que remetem a normas, nem sempre formais, que são apreendidas
durante processos de socialização profissional. Entretanto, a construção das identidades docentes
não podem se reduzir somente a esses discursos; há de se considerar, também, um conjunto de
variáveis, tais como, a biografia do sujeito, envolvendo questões da sua história familiar e pessoal,
os processos formativos, o conjunto dos diversos processos de socialização, além de aspectos
individuais e coletivos, estáveis e provisórios, que resultam nas identidades dos sujeitos, que
segundo Dubar (2005) são marcadas pela dualidade dos processos relacional e biográfico presentes
no processo de construção da identidade profissional dos indivíduos.
Neste sentido este trabalho extrai aspectos de uma tese de doutorado, focalizando aqui a
seguinte questão: se a construção da identidade docente resulta das relações cotidianas e das formas
de agir no ambiente de trabalho, bem como das relações que o professor estabelece com os “outros
significativos de seu campo profissional”, que elementos nas histórias/biografias individuais e nas
situações relacionais e de contexto da profissão explicam as diferentes identidades dos professores
iniciantes?
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AMPLIANDO AS QUESTÕES NA DIREÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE, PROCESSOS DE
SOCIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DOCENTE
A pesquisa explorou resultados do processo de entrevistas com os 14 professores iniciantes
(05 atuantes nas escolas públicas e 09 nas escolas particulares do interior do estado de São Paulo)
com idade entre 23 e 38 anos. Alguns professores demonstraram valores adquiridos na socialização
primária, presentes em um processo de reflexão, quando comparavam o que seus pais haviam
ensinado com as atitudes dos seus alunos. Além disso, os entrevistados deram pistas a respeito das
atividades vivenciadas fora da escola, ou seja, o que fazem e o que gostam de fazer quando não
estão trabalhando. Pode-se perceber que, em parte, essas atividades estão relacionadas com a
profissão, como no caso das leituras e programas científicos que assistem, porém, alguns se
direcionam para outros aspectos diversificados, divididos entre novos cursos de formação
(cabeleireiro, mestrado, doutorado) e atividades de lazer (ciclismo, artesanato, projetos com
adolescentes, música, esportes, desenhos, etc.). De todo modo, tanto em relação à condição
econômica, como nas atividades realizadas no tempo livre, os professores já evidenciam
regularidades em relação aos fortes laços familiares existentes ou almejados.
Os professores também falaram a respeito de suas trajetórias de vida, destacando as
dificuldades, os incentivos e apoios recebidos no âmbito familiar e no contexto escolar, desde a
educação básica até o ensino superior. Os iniciantes procuravam comparar a sua vivência escolar
com a profissão, convivendo agora com seus alunos, demonstrando aprendizados sobre a profissão
docente incorporados nesta primeira fase da socialização e com reflexos no exercício profissional.
Berger e Luckmann (2007) trazem grande contribuição para o estudo de aspectos
envolvendo processos de socialização quando se referem à análise sociológica da realidade da vida
cotidiana, caracterizando-a como uma realidade interna aos indivíduos, constituída por uma ordem
preliminar determinante inserida em uma teia de relações humanas, tornando impossível a
existência na vida cotidiana sem interação e comunicação com os outros. Viver em comunidade,
portanto, significa participar da própria dialética que a constitui. Neste sentido, os processos de
socialização conduzem o indivíduo para apreensão do mundo como realidade social dotada de
sentido.
A socialização primária, segundo os autores, tem um valor muito significativo podendo se
estender por toda trajetória de vida do sujeito, apesar das variações de uma sociedade para outra.
Neste estudo procurou-se desvendar um pouco da trajetória dos professores iniciantes, apreendendo,
também, aspectos da socialização primária. Para isso, no primeiro momento das entrevistas
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emergiram aspectos a respeito dos aspectos pessoais, caracterizando quem são estes professores,
incluindo o ambiente familiar vivenciado por eles e questões que envolvem aspectos da vida social
e cultural que podem estar relacionados com os “outros significativos” no contexto profissional,
portanto, no que tange também a socialização secundária, procurando explorar com a fase inicial da
carreira docente provoca tensões e perspectivas sobre a profissão e que podem influenciar a
construção da identidade profissional.
Neste sentido, é preciso considerar as marcas pessoais, valores interiorizados e o
aprendizado da trajetória escolar dos professores, ou seja, analisar os mecanismos que eles utilizam
para acomodar os significados impostos e necessários, de tal modo a encontrar seus lugares na
estrutura social. Portanto, foram retomadas algumas questões da formação inicial dos iniciantes, por
considerar o curso superior como um componente do percurso escolar além do direcionamento para
a profissão. De maneira geral, os entrevistados destacaram como aspectos positivos a aprendizagem
dos conteúdos específicos e participação em atividades extracurriculares, mas ressaltaram como
negativo a pouca vivência nas escolas durante a formação inicial.
Apenas a metade dos professores entrevistados escolheu ser professor quando ingressou na
universidade; alguns tomaram o gosto pela docência, quando ainda estavam na graduação
começando a exercitar as atividades práticas, com projetos universitários ou nos estágios. Em
relação ao tempo de magistério, verifica-se um grupo heterogêneo de professores com experiência
variando de um a seis anos de profissão. Entretanto, a maioria está com quatro anos ou mais de
atuação, seja em escolas públicas ou particulares. Em geral, o ingresso na escola, na condição de
monitor, ocorre quando ainda são licenciandos e em alguns casos já assumem as turmas antes
mesmo de se formarem. Neste caso, em relação ao que Dubar (2005) denomina “ato de atribuição”
(processo relacional) ou “ato de pertencimento” (processo biográfico), pode-se verificar claramente
a não percepção da profissão docente, por parte da monitora.
Isso é semelhante à situação nas escolas públicas no contexto do professor eventual. De
maneira geral, os professores demonstraram que o processo de atribuição de aulas estaduais é
conturbado, sendo priorizada a experiência docente na rede pública para obter melhor classificação;
os não efetivos e iniciantes precisam esperar “as sobras” das aulas nas atribuições — em geral,
substituições ou aulas picadas — evidenciando a instabilidade para o início da carreira docente.
Pelas evidências apresentadas pelos iniciantes percebe-se que há regularidades envolvendo
os processos de interação vivenciados em diferentes escolas, nesta fase inicial da carreira,
principalmente quando os professores enfatizam as relações pessoais e sociais como fundamentais
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para o sentimento de pertença a um determinado grupo e espaço profissional, no caso a escola.
Tanto os atuantes em escolas particulares como aqueles que trabalham nas públicas destacam as
fortes relações sociais que cercam a entrada na carreira docente e que estão presentes no
desenvolvimento pessoal, profissional e social dos professores iniciantes. Eles demonstram que o
bom relacionamento com os colegas é fundamental para o desempenho da sua função docente e
alguns complementam que além das interações profissionais é também gratificante o
relacionamento pessoal no convívio dentro e fora da escola.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
De todo modo, os professores concordam que é uma fase de aprendizado e que é primordial
o empenho e a vontade para ensinar. Isso corrobora algumas pesquisas que têm demonstrado que é
um período de tensões, perspectivas e aprendizagens intensivas, durante o qual os professores
principiantes devem adquirir conhecimento profissional, além de certo equilíbrio emocional
(MARCELO, 1998). Trata-se de uma fase rica em aprendizados pessoais e profissionais, que pode
ser reforçada por técnicas específicas no sentido de produzir aspectos de identificação, porém isso
irá depender das motivações dos sujeitos para a aquisição de novos conhecimentos
Todos os entrevistados consideram importantes as interações vivenciadas no ambiente
escolar, seja no convívio com os pares, seja no relacionamento com os alunos. Embora em algumas
situações apresentem posturas autônomas, em outras incorporam aspectos necessários para sua
sobrevivência nesta fase inicial da carreira, explorando aspectos vivenciados ao longo de suas
trajetórias de vida, no contexto dos processos de socialização e refletindo com tais aspectos podem
contribuir para a construção da identidade profissional docente.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo ampliar a compreensão sobre formação de professores por
meio de um estudo na perspectiva do professor iniciante, focalizando o ingresso na profissão docente,
os processos de socialização e construção de identidade profissional. Com base em referenciais teóricos
que discutem aspectos sobre socialização e construção de identidade profissional como Berger e
Luckmann (2007) e Dubar (2005), assim como aspetos sobre o ciclo de vida dos professores na
perspectiva de Huberman (1992) e Marcelo (1998; 1999). Este texto é um desdobramento de uma
pesquisa de doutorado e procura desvendar como se dá o processo de socialização e construção de
identidade profissional dos professores iniciantes em face de um ambiente escolar com regras,
hierarquias, valores, rituais e poderes, pelos demais agentes da escola. Trata-se de pesquisa empírica, de
natureza qualitativa, cuja metodologia incluiu o uso de entrevistas em profundidade com os professores
iniciantes localizados em uma cidade do interior do estado de São Paulo que focaliza a seguinte questão
de pesquisa: focalizando aqui a seguinte questão: se a construção da identidade docente resulta das
relações cotidianas e das formas de agir no ambiente de trabalho, bem como das relações que o
professor estabelece com os “outros significativos de seu campo profissional”, que elementos nas
histórias/biografias individuais e nas situações relacionais e de contexto da profissão explicam as
diferentes identidades dos professores iniciantes? Os resultados obtidos permitem afirmar que os
processos de socialização envolvem aspectos individuais e coletivos, estáveis e provisórios e resultam
nas identidades dos iniciantes são marcados pela dualidade dos processos relacional e biográfico em face da
cultura escolar.
Palavras-chave: professores iniciantes; processos de socialização; identidade profissional.
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Resumo
O campo de pesquisa relacionado à Didática agrega temas e estudos de ampla diversidade, tais como:
processos e políticas de formação inicial e continuada de professores(as), desenvolvimento profissional,
identidade docente, contextos de práticas profissionais, dentre tantas outras interfaces possíveis. A
proposição deste Painel visa analisar as nuances da formação de professores(as) da Educação Básica,
desde alguns cursos que os(as) formam até a percepção de seus protagonistas, professores(as) e
estudantes acerca da formação e do exercício da docência, a partir dos eixos situados na interface entre
a formação de professores/as, práticas de formação de professores/as e a inserção do/a professor/a
no contexto da prática profissional. O diálogo proposto neste Painel busca ampliar os lugares e espaços
de resistência propositiva socializando pesquisas e experiências que estão sendo desenvolvidas em
diversas instituições e contextos brasileiros. O texto As Licenciaturas Interdisciplinares no cenário
nacional busca apresentar como estão configuradas as licenciaturas interdisciplinares no país, cursos de
formação inicial de professores em nível superior, que despontaram no cenário nacional. No texto
Insurgências Curriculares no curso de Pedagogia: uma práxis integradora sobre a educação de
crianças feministas apresenta reflexões sobre o processo formativo de estudantes de um Curso de
Pedagogia e a análise do papel da mulher neste espaço formativo, constituído de maioria feminina. O
texto Da escola na zona urbana para a escola do/no campo: os professores em foco analisa o
processo de adaptação de professores da zona urbana em escolas do/no campo e se essa condição
impacta na docência provocando mudança na prática pedagógica. Utopicamente esperamos que os
resultados destas pesquisas possam contribuir para fortalecer o campo da Didática e, principalmente,
ressignificar nossas práticas e formação, na medida em que acreditamos no diálogo científico e
acadêmico como uma via de resistência e emancipação.
Palavra-chave: Constituição da Docência; Licenciaturas Interdisciplinares; Curso de Pedagogia e
Feminização; Formação e Práticas na Escola do/no Campo.
AS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES NO CENÁRIO NACIONAL
Aline Souza da Luz – UNIPAMPA
Maria das Graças Carvalho da Silva Medeiros Gonçalves Pinto – UFPel
Rita de Cássia Morem Cóssio Rodriguez – UFPel

INTRODUÇÃO
A formação de professores, aqui entendida enquanto àquela realizada em Cursos de
Licenciatura, tem sido objeto de investigação de inúmeras pesquisas que se debruçam sobre os mais
variados aspectos. Para este trabalho, a discussão se dará pelo viés da formação inicial de
professores, buscando evidências que nos apontem como estão configuradas atualmente as
licenciaturas interdisciplinares no país.
Salientamos que este trabalho faz parte do estudo maior da pesquisa desenvolvida em nível
de doutorado junto ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de
Pelotas, a qual investigou as Licenciaturas Interdisciplinares1.
1

A pesquisa teve sua inserção e aprovação na Plataforma Brasil.
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METODOLOGIA
O processo metodológico seguiu três etapas que se complementam. Na primeira, realizou-se
um diagnóstico para localizar quais universidades públicas federais oferecem as Licenciaturas
Interdisciplinares, bem como quais são as áreas ofertadas. A opção por este tipo de instituição devese ao entendimento de que nossa pesquisa deve qualificar os espaços públicos de educação,
buscando contribuir com uma educação pública socialmente referenciada.
A fim de mapearmos onde estão e quais são os cursos de Licenciatura Interdisciplinar no
país, acessamos o site do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/). Identificadas as
universidades, posteriormente, acessamos o site oficial de cada instituição durante o mês de julho
de 2015.
Na segunda etapa, buscou-se definir os cursos que seriam analisados. Os critérios de seleção
dos cursos foram quatro, a saber: O primeiro pautou-se pela localização dos cursos, dado que a
pesquisa busca a análise dos cursos de Licenciatura Interdisciplinar no cenário nacional. Dessa
maneira, foi selecionado um curso em cada região brasileira. O segundo está relacionado ao caráter
de exclusão. Foram excluídas as licenciaturas com temáticas específicas, como as Licenciaturas
Interculturais, Indígenas, em Educação no Campo, por contemplarem uma formação específica e
direcionada aos respectivos grupos e as licenciaturas realizadas na modalidade à distância. O
terceiro foi elencado pelas diferentes áreas do conhecimento. Consideramos o pressuposto de
unidade dos cursos pela sua proposição em assumir a interdisciplinaridade no processo formativo.
Por isso, foram escolhidos cursos das diferentes áreas do conhecimento. O quarto e último critério
foi de caráter intencional, selecionando-se aqueles que se mostraram mais interdisciplinares desde
sua nomenclatura. Isto posto, chegamos aos cinco cursos escolhidos conforme consta no Quadro 1.
Na terceira etapa, para análise dos cursos, foi utilizado como instrumento de coleta de dados
da análise documental, os Projetos dos Cursos (Pcs), já que estes têm um conjunto de
procedimentos, condutas, princípios, preceitos, que norteiam a ação educativa do curso.
AS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES
As Licenciaturas Interdisciplinares - LI são cursos de formação de professores, em nível
superior, constituídos por áreas do conhecimento e têm como premissa a interdisciplinaridade. É
possível constatar um aumento gradual de implantação das Licenciaturas Interdisciplinares em todo
o território nacional.
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Sobre os cinco cursos analisados, buscamos identificar nos Projetos de Curso, inicialmente,
como se respaldam legalmente para o seu funcionamento. Identificamos que os cursos buscam
fundamento legal para seu funcionamento em diversas normativas, a saber: desde a Constituição
Federal de 1988, a Lei 9.394/96 - LDBEN; as Resoluções CNE/CP nº 1/ 2002 e 2/2002 e seus
respectivos pareceres; o Decreto n. 6.755 de 29/05/2009.
Alguns cursos ainda citam os documentos normativos para o Ensino de Graduação que
tratam das DCN para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana; Educação Ambiental; Educação para os Direitos Humanos e Ensino de
Libras.
As Diretrizes Curriculares das áreas específicas, no caso dos cursos Licenciatura
Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música e Curso de Ciências Humanas – Licenciatura, são
citadas também como fundamento legal desses cursos.
Os documentos normativos orientadores da Educação Básica, tais como: Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Ensino Fundamental de nove anos e o Ensino
Médio, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), também são utilizados em grande parte dos
cursos como fundamento legal para o funcionamento. Essas normativas sinalizam um novo
panorama para a educação nacional, indicando a organização por áreas de conhecimento e os
princípios da interdisciplinaridade e contextualização.
Documentos institucionais como o Plano de Desenvolvimento Institucional das
universidades (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, o Projeto Pedagógico das
licenciaturas; Resoluções internas com normas de graduação, dos estágios, dentre outros também
são utilizados, por alguns cursos, como fundamento legal para o funcionamento dos cursos.
Embora os cursos utilizem-se da legislação vigente para buscar fundamentos legais para o
seu funcionamento, nenhum desses documentos legais cita explicitamente as Licenciaturas
Interdisciplinares.
Cabe salientar que, como ainda não existem normativas específicas para as LI, os cursos
tiveram de se amparar em legislações que orientam o funcionamento de outra modalidade de cursos
de graduação. Entendemos que as LI trazem uma grande lacuna em termos legais. Chegamos a
questionar até que medida existe, efetivamente, uma possibilidade legal e, mais ainda, pedagógica,
que justifique o desenho curricular e epistemológico que as Licenciaturas Interdisciplinares
adotaram.
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Na análise sobre agrupamento das áreas de conhecimento que formam os cursos,
observamos uma pluralidade de motivos. Os argumentos utilizados para justificar o agrupamento
das áreas de conhecimento são decorrentes de diferentes aspectos, a saber: a) Da necessidade de
qualificação da formação dos professores das séries iniciais, como no caso da Licenciatura
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens; b) Dada a vocação do campus onde
é instalada a licenciatura, como no caso do curso de Ciências – Licenciatura que seguiu a área de
conhecimento do campus Diadema; c) Do convite feito aos Institutos da universidade, como no
caso da formação da área do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/
música, dado que a criação dessa licenciatura interdisciplinar, foi proposição da gestão superior.
Mesmo aqueles que são da mesma área de conhecimento, como no caso da Licenciatura em
Ciências Naturais e o de Ciências – Licenciatura, são formados por diferentes disciplinas: o
primeiro contempla Biologia, Física, Matemática, Química e Geologia e o segundo Biologia, Física,
Matemática e Química.
De maneira geral, não evidenciamos aparentemente uma justificativa pautada por
discussões teórico-conceituais que pudessem sustentar com mais força o agrupamento das áreas de
conhecimento que compõem os cursos.
O exame dos PCs proporcionou-nos também compreender os princípios orientadores que
caracterizam e movimentam os currículos dos cursos pesquisados, reconhecendo suas
particularidades organizacionais, ainda que tenham as diretrizes curriculares como elemento
orientador comum. Estamos designando currículo tudo aquilo que nos foi possível observar com
base no Projeto de Curso aprovado pelos Conselhos Universitários.
Cada curso apresenta uma organização curricular, diferente do outro, conforme compreende
ser um currículo de curso interdisciplinar. Desta forma, temos cinco propostas diferentes de
organização curricular, sendo: a) Currículo organizado por Eixos, Temas e Assuntos (Licenciatura
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens – UFPA); b) Currículo organizado
por Eixos e Núcleos (Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música – UFMA); c)
Currículo organizado por disciplinas/componentes curriculares (Licenciatura em Ciências Naturais
– UnB); d) Currículo organizado por ciclos: ciclo básico e formação específica, composto por
componentes curriculares (Curso de Ciências – Licenciatura – UNIFESP); e) Currículo organizado
por componentes curriculares, embora o curso aponte eixos (só consta no projeto, não na matriz
curricular) (Curso de Ciências Humanas – Licenciatura – UNIPAMPA).
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Percebemos que o fato de não se ter aprovado até a data em questão uma normatização para
as Licenciaturas Interdisciplinares colabora para essa pluralidade de organizações. Entretanto,
embora esses elementos (interdisciplinaridade, eixos, temas...) não sejam novos na Educação
Superior e na formação de professores, estes cursos a adotam como um caráter inovador.
Masetto (2011, 2012, 2016) aponta que inovação curricular é um conjunto de mudanças que
afeta o currículo na sua totalidade. Para o autor, o currículo é formado por um conjunto de
componentes:

contexto,

intencionalidade,

organização

curricular,

protagonistas,

gestão

(MASETTO, 2017). Ou seja, não se trata apenas de uma mudança na organização curricular, mas
em diferentes dimensões que contemplam o currículo. A dimensão Organização Curricular
apresenta que uma organização curricular inovadora compõe-se de conteúdos interdisciplinares e
disciplinas integradas nas modalidades curriculares contemporâneas: Currículos Interdisciplinares,
cooperativos, currículos organizados por PBL, por Projetos, por Competências e baseados na
Interprofissionalidade (MASETTO, 2017).
Esse aporte teórico, entretanto, não foi observado nos referenciais dos cursos. Essa
delimitação é importante, pois são cursos que propõem organizar-se de modo diferente dos
tradicionais. Masetto (2016) chama a atenção de que cursos que se propõem a adotar outras
organizações que não a tradicional organização disciplinar devem apresentar explicitamente suas
bases teórico-conceituais, a fim de superar a casualidade e o espontaneísmo de uma mudança.
O fato de não explicitar as bases teórico-conceituais pode representar a simplificação da
interdisciplinaridade, destituindo-a de seu caráter de complexidade, reduzindo-a a um slogan
(PAVIANI 2014). Sobre esse aspecto, Paviani (2014, p. 19) faz uma ressalva:
De nada adianta afirmar que a interdisciplinaridade envolve integração de educadores,
interação de disciplinas, etc., se não se explicita em que consiste essa integração e de
que modo essa interação é viabilizada. Definições que exprimem intenções e desejos
não são suficientes para o trabalho com resultados.

A grande maioria dos cursos não explicita de que forma a interdisciplinaridade será
materializada no curso, com exceção do curso de Ciências Humanas – Licenciatura. De modo geral,
entendemos que houve a intencionalidade de grande parte dos cursos em superar a lógica disciplinar
e fragmentada do conhecimento quando se propõem a organizar de modo interdisciplinar, por eixos,
temas e núcleos. Contudo, a análise dessas organizações curriculares revela limitações e
fragilidades. Faltaram orientações claras e explícitas que caracterizassem a interdisciplinaridade no
currículo.
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Trazemos algumas limitações nas organizações curriculares como, por exemplo, quando a
Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música, o Curso de Ciências – Licenciatura
e a Licenciatura em Ciências Naturais dispõem de diferentes áreas de conhecimento nos currículos
acreditando com isso estarem promovendo a interdisciplinaridade. Temos insistido que esse fato é
positivo, se comparado aos cursos disciplinares; contudo, não é suficiente para afirmar que seja um
curso interdisciplinar e que promova uma formação interdisciplinar.
De modo geral, evidenciamos que as diferentes áreas do conhecimento que compõem os
cursos estão dispostas lado a lado, sem contundo estabelecerem relações, além da pouca
explicitação sobre como de fato as áreas articulam-se.
Os Eixos Articuladores, do curso de Pedagogia a Distância da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – PEAD UFRGS, tal como apresentam Bordás, Carvalho e Nevado (2005), seriam
os responsáveis por sinalizar a organização de cada semestre, pois representariam a direção do foco
de abordagem em cada Interdisciplina. Essa perspectiva diferencia-se da assumida na Licenciatura
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens, por exemplo. Mas também não se
aproxima da perspectiva da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música, devido
a pouca funcionalidade do eixo estabelecido nesse curso.
A organização curricular por disciplinas é a que menos evidencia a interdisciplinaridade e a
possibilidade de uma formação interdisciplinar, embora, para Lenoir (2008), um currículo pode ser
organizado por disciplinas e ser interdisciplinar. Contudo, entendemos que a disciplinaridade opera
em níveis de fragmentação, de compartimentalização, na lógica positivista cartesiana de construção
do conhecimento. O conhecimento é um fim em si mesmo, com “ênfase em informações isoladas”,
imprimindo uma atomização ao currículo (LUCK, 1998).
Ademais, a organização por disciplinas, assim como a disposição de diferentes áreas de
conhecimento no currículo, transfere para o aluno a responsabilidade em articular todas as áreas que
são trabalhadas de forma disciplinar e individual.
Portanto, das discussões apresentadas, ressaltamos a importância da organização curricular
apresentar uma clara exposição do que seja e dos procedimentos para concretização da
interdisciplinaridade no desenvolvimento do curso, além de assumir interdisciplinas e eixos.
Fica evidente nos cursos a intenção em superar a lógica disciplinar e fragmentada do
conhecimento quando apresentam as seguintes afirmações em seus projetos de curso: o “projeto
interdisciplinar” e “formação interdisciplinar” (Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e
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Códigos/ Música); de uma “base curricular interdisciplinar” (Licenciatura em Ciências Naturais);
“de um curso com forte perfil interdisciplinar” com uma “formação interdisciplinar” (Curso de
Ciências – Licenciatura) e de um “Curso interdisciplinar” com uma “formação interdisciplinar”.
(Curso de Ciências Humanas – Licenciatura). Contudo existem limitações e equívocos nas
propostas. Tendo por base as discussões de Lenoir (1997), essa constatação não é ruim. Na verdade,
evidencia-nos que há um movimento de mudança que está sendo gestado.
Diferentes autores (FAZENDA, 2011; HAMMES, ZITKOSKI, BOMBASSARO, 2017;
SANTOS, INFANTE-MALACHIAS, 2008) apontam que a interdisciplinaridade não é uma
atividade fácil, pois implica o enfrentamento de uma série de obstáculos e desafios de diferentes
ordens tais como: epistemológicos; culturais; metodológicos; quanto à formação, materiais,
institucionais, dentre outros. Apesar de não termos encontrado organizações curriculares
interdisciplinares, destacamos que os cursos analisados têm um movimento de mudança.
Alguns projetos também sinalizam a dificuldade que enfrentarão na implementação do curso
interdisciplinar. Essa perspectiva é assim evidenciada:
No viés pedagógico, pelo conceito de interdisciplinaridade, reconhecemos o quanto é
desafiador avançar a partir de uma tradição disciplinar, sabendo que ela não se apaga
porque a totalidade não elimina as especificidades (UFMA, PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO, 2013, P.13)
Embora a proposta curricular traga a pretensão de trazer uma abordagem
interdisciplinar, esbarramos nas diferentes concepções das formações específicas do
corpo docente que, embora apareça a resistência em romper os limites disciplinares,
avança no fortalecimento das disciplinas e no diálogo entre as áreas, o que pode ser
percebido nitidamente na organização curricular. Por outro lado, o grupo entende que
o curso se trata de formação de professores e que será um desafio constante alcançar
propostas mais interdisciplinares de abordagem dos conteúdos, como temas
unificadores, projetos que envolvam as três dimensões acadêmicas – a pesquisa, o
ensino e a extensão. (UNB, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013, p. 31)

Percebemos, na análise da organização curricular, que, na tentativa de transposição de um
curso disciplinar para um curso interdisciplinar, houve perdas nos cursos, como, por exemplo,
quanto à visão integral do desenvolvimento da criança e de jovens e adultos, na Licenciatura
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens. Também não evidenciamos nesse
curso aspectos que trabalhem com os futuros professores as áreas de Artes e Educação Física, visto
que esse curso “habilita” professores para trabalhar nas séries iniciais. Nos demais cursos
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investigados também sentimos falta no enfoque do público-alvo do curso, no que se refere ao
estudo das características da etapa do desenvolvimento humano.
CONCLUSÕES
Ao apontarmos elementos que nos possibilitam mapear como estão configuradas atualmente
as licenciaturas interdisciplinares no cenário nacional, percebemos que cada curso, a partir do seu
entendimento, buscou cercar-se de documentos os quais aparentemente os convalidam. Por isso,
cada curso apresenta um conjunto de leis diferente do outro, tendo em vista sua compreensão do
que deve embasar o curso legalmente falando. Importante destacar que a maior parte da legislação
que “regulamenta” os cursos não foi pensada especificamente para a realidade de cursos
interdisciplinares.
Assim, entendemos que o que acontece é um cercamento normativo legal dos aspectos
pelos quais os cursos acreditam que podem se enquadrar. Por exemplo: como cursos que formam
professores em nível superior cumprem a legislação referente a essa finalidade; como os egressos
do curso atuarão na educação básica buscam observar a legislação para esse nível de ensino, dentre
outros.
Quanto ao aspecto de organização dos currículos, o estudo identificou que cada curso é
muito peculiar na sua organização, na forma como definiram as áreas de conhecimento, na titulação
e habilitação do egresso. Os cursos estão organizados de diferentes modos: por eixos e temas
(Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens); por ciclo de
formação geral e específica (Curso de Ciências – Licenciatura); por disciplinas (Licenciatura em
Ciências Naturais), por disciplinas e eixos (Curso de Ciências Humanas – Licenciatura) e por eixos
e núcleos (Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música). Há também uma
diversidade de apresentações da matriz curricular nos cursos analisados: há cursos com uma matriz
curricular e há cursos com quatro matrizes curriculares.
Não se evidenciou também estudo ou planejamento que justifique a reunião das áreas do
conhecimento. Constatou-se que cada curso é muito peculiar no seu entendimento do que seja uma
formação interdisciplinar, bem como na sua organização curricular. Percebemos que esta
diversidade deve-se, em parte, pela falta de normatização destes cursos.
O fato é que há muito mais dúvidas do que certezas quando se trata da organização dos
cursos interdisciplinares, como as Licenciaturas Interdisciplinares. Diante dessas constatações,
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torna-se imprescindível a necessidade de que outros estudos se aprofundem sobre as tantas
inquietações as quais foram apresentadas aqui.
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Quadro 1. Cursos escolhidos
Região brasileira

Universidade

Norte

UFPA

Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul

UFMA
UNB
UNIFESP
UNIPAMPA

Curso
Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e
Linguagens (LIECML)* (Noturno)
Licenciatura em Linguagens e Códigos/Música (LCC/Música)
Licenciatura em Ciências Naturais (LCN)* (Noturno)
Curso de Ciências - Licenciatura (CC-L)* (Noturno)
Curso de Ciências Humanas - Licenciatura (CCH-L)
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

* Cursos com duas ofertas no mesmo Campus vespertino e noturno. São cursos duplicados Curso de Licenciatura
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens – LIECML (UFPA) e Curso de Ciências - Licenciatura
(UNIFESP). A Licenciatura em Ciências Naturais (UnB) são dois cursos com códigos diferentes.

Resumo
Propomos para este artigo analisar e compreender como estão configuradas as licenciaturas
interdisciplinares (LI) no cenário nacional. As LI são cursos de formação de professores, em nível
superior, constituídos por áreas do conhecimento e têm como premissa a interdisciplinaridade.
Constata-se um aumento gradual de implantação desse tipo de curso em todo o território nacional.
Salientamos que este estudo integra uma pesquisa de doutoramento desenvolvida junto ao programa de
pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pelotas, RS. O encaminhamento metodológico
do presente artigo baseou-se na Análise Documental dos Projetos Pedagógicos de cinco cursos de
Licenciaturas Interdisciplinares de Universidades Federais, uma de cada região do Brasil. A análise dos
dados teve como parâmetro a análise de conteúdo. O embasamento teórico teve, dentre outros,
FAZENDA (2011), PAVIANI (2014), MASETTO (2017). Destacamos, como principais reflexões, que
a maior parte da legislação que “regulamenta” os cursos não foi pensada especificamente para a
realidade de cursos interdisciplinares. Isto parece ser agravado pela inexistência de uma diretriz
orientadora em nível nacional. Quanto à organização dos currículos, identificamos que cada curso é
muito peculiar na sua organização, na forma como definiram as áreas de conhecimento, na titulação,
habilitação do egresso e até mesmo na concepção de interdisciplinaridade. Foram organizados de
diferentes modos: por eixos e temas (Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e
Linguagens); por ciclo de formação geral e específica (Curso de Ciências - Licenciatura); por disciplinas
(Licenciatura em Ciências Naturais), por disciplinas e eixos (Curso de Ciências Humanas –
Licenciatura) e por eixos e núcleos (Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos/Música). Na
maior parte, houve uma junção de disciplinas e/ou áreas do conhecimento, sem que ficasse evidente
algo mais orgânico, complementar e integral nesta composição. As LI necessitam de estudos e
pesquisas que aprofundem o tema e as compreendam situadas no contexto político atual.
Palavras-chave: Formação de Professores; Licenciaturas; Licenciaturas Interdisciplinares.
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INSURGÊNCIAS CURRICULARES NO CURSO DE PEDAGOGIA: UMA PRÁXIS
INTEGRADORA SOBRE A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS FEMINISTAS
Camila Lima Coimbra – UFU
Maria Simone Ferraz Pereira – UFU

AS IDEIAS QUE PERCORREM UMA PRÁXIS INTEGRADORA
Bem conhecida receita

Quem não sem dores
Aceita que tudo deve mudar
Francisco, el hombre2

O presente artigo é um recorte de um trabalho realizado por duas professoras de um Curso
de Pedagogia, de uma Universidade Federal do estado de Minas Gerais, responsáveis pelos
componentes de Didática e Projeto Integrado de Prática Educativa (Pipe II). O trabalho foi
provocado pela necessidade de discussão sobre as identidades que constituem o Curso de Pedagogia
em questão, especialmente, a característica majoritária de sermos mulheres. O mesmo foi norteado
pelas seguintes questões: O que isso representa? Traz alguma característica? Como vivemos os
diversos papeis sociais? Quais impactos isso traz para o Curso?
O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia desta Universidade, traz como um de seus
princípios,
[..] sólida formação teórica e interdisciplinar, sobre o fenômeno educativo, de modo a
possibilitar ao graduando, por um lado, compreender as bases históricas, políticas,
sociais e culturais de seu campo de formação e atuação e, por outro lado, apropriar-se
do processo de trabalho pedagógico a partir de uma análise crítica da sociedade e da
realidade educacional brasileira, visando a uma atuação consciente nessa realidade”.
[E outro princípio norteador, o] “trabalho interdisciplinar que reside na concepção de
que o processo de conhecimento não se desenvolve em campos fechados, isolados e
estáticos (UFU, 2006, p. 10).

Considerando estes princípios norteadores, a partir da compreensão inicial de que a práxis
pode ser mobilizada pela realidade/prática, Houssaye (2004, p. 10) define:
“A música “Triste louca ou má” da banda Francisco, el hombre, acompanha o artigo pois fez parte do processo
desenvolvido para a construção desta práxis integradora. “Somos Ju, Mateo, Seb, Gomes e Andrei. Cinco em um,
milhares em uma. Já fomos coco, cumbia, maracatu, salsa e sopros de ciranda. Ruptura é o que nos define. Romper com
o que fomos, com o que somos. Romper com o que os padrões dizem que deveríamos ser.” Disponível em:
https://www.franciscoelhombre.org/ Acesso em 18 de dezembro de 2019.
2
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Se a pedagogia é a reunião mútua e dialética da teoria e da prática educativas pela mesma
pessoa, o pedagogo é, antes de mais nada, um prático-teórico da ação educativa. O pedagogo é
aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. E nessa produção
específica da relação teoria-prática em educação que se origina, se cria, se inventa e se renova a
pedagogia. [...] Só será considerado pedagogo aquele que fizer surgir um plus na e pela articulação
teoria-prática em educação.
As duas professoras do curso, ancoradas nestes princípios compartilham uma definição
sobre currículo que atende aos objetivos intencionados para esta práxis. O currículo, nesta
perspectiva, é compreendido como uma construção cultural. Corroborando Grundy, “não se trata de
um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência humana.
É, antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas” (1987 apud SACRISTÁN, 2000,
p. 14).
Partir dessa concepção de currículo como construção cultural, histórica e social, que
preenche a formação de princípios, conteúdos e práxis, nos leva à compreensão de
contextos concretos que dão forma e conteúdo ao curso de Pedagogia que se articulam
por meio da práxis. (COIMBRA, 2011)

Ao citar Sacristán (2000), Coimbra (2011) reitera que quando o autor define o currículo na
ação como uma arquitetura da prática, compreende o mesmo como uma ponte entre a teoria e a
ação, entre as intenções ou projetos e a realidade. Sendo assim,
O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática educativa,
se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações
reais. O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática
que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se
manifesta, adquire significação e valor independente de declarações e propósitos de
partida (SACRISTÁN, 2000, p. 201).

Nesse sentido, a experiência sistematizada nesse artigo parte da premissa que o currículo na
ação, qualifica significativamente a práxis educativa. Sacristán (1999) também nos ajuda nesta
busca, pois diferencia os termos que traduzem o significado da prática desde o pensamento
aristotélico até as teorias críticas. “Sob a ótica aristotélica, a práxis é a ação de realizar o bem [...]”
(p. 28). “Althusser propõe o conceito de prática teórica como processo de geração e transformação
do conhecimento” (p. 24). “Na filosofia Gramsciana, o domínio da teoria não pode ser desligada
das práticas sociais” (p. 25). E, por fim,
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[...] a perspectiva da teoria crítica – uma derivação neomarxista – estabelece que a
prática esconde interesses ocultos que obstaculizam a participação em condições de
igualdade dos seres humanos, sendo missão do conhecimento descobrir essa situação
de falseamento (SACRISTÁN, 1999, p. 25).

Nesse contexto de definições que ora se complementam ora se contradizem é que Sacristán
(1999) apresenta um conceito de prática pedagógica:
A prática pedagógica entendida como uma práxis, envolve a dialética entre o
conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma
transformação cuja a capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de
transformar os outros (REPUSSEAU, 1972 apud SACRISTÁN, 1999, p. 28).

Segundo Coimbra (2011), torna-se necessário clarificar esses sentidos da relação teoriaprática, pois muitas vezes são utilizados como uma arma arrojada para desqualificar ou mesmo para
afiançar determinada divisão do trabalho. Essas dicotomias estão presentes na realidade e fazem
parte de uma história que demonstra os interesses e significados dos usos das terminologias em cada
momento e lugar.
Assim, neste artigo, pensar em prática, necessariamente, é pensar em teoria, falar da prática
dissociada de sua relação com a teoria seria incorrer em equívocos históricos em que a prática foi
vista como imitação de modelos ou mesmo uma instrumentalização técnica. Para entendermos
desse modo, talvez a melhor forma de a denominar seja práxis integradora. A práxis educativa, ao
compreender o currículo e a formação no Curso de Pedagogia desta forma, assume o papel de
integração e por isso, consideramos denominar de práxis integradora.
UMA PRÁXIS INTEGRADORA
Que um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define
Você é seu próprio lar
Francisco, el hombre

No PPC do Curso de Pedagogia, o Projeto Integrado de Prática Educativa – Pipe constitui-se
como um componente curricular que objetiva propiciar a compreensão da educação para além de
uma dimensão técnica e instrumental, pois a concebe como ato educativo complexo, histórico e
culturalmente situado. O mesmo está alocado nos 1º e 2º anos do curso e se constitui em uma
possibilidade de integração das diferentes disciplinas que compõem o currículo. Para tanto, parte do
princípio que o trabalho em cada ano deve acontecer de forma interdisciplinar no sentido de
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contribuir para que o/a estudante compreenda de maneira crítica os processos sociais, culturais,
políticos e econômicos que permeiam e definem a prática educativa desenvolvida pela instituição
educacional. (PLANO DE CURSO PIPE II, 2019).
Convencidas que a interdisciplinaridade se configura como um princípio norteador do
Curso, de que um currículo na ação tem sua manifestação na realidade, de que a práxis educativa é
desveladora e mobilizadora de um processo formativo, as professoras de Pipe e Didática
convidaram as demais professoras do segundo ano, para participarem de uma ação interdisciplinar a
partir da leitura de um livro articulador das discussões entre os componentes curriculares daquele
ano. O livro escolhido foi: Para educar crianças feministas: um manifesto, de Chimamanda Ngozi
Adichie.3
Em que se pautou a escolha deste livro? Várias dimensões foram identificadas nesta escolha:
ser autora, a feminização da profissão docente, o lugar da mulher na sociedade, nas relações; a
dimensão do respeito ao outro – respeito ao diverso, pensar as relações humanas mais significativas,
a multidimensionalidade do humano, africanidade, dentre outras tantas que foram agregadas durante
o processo.
Para a realização do trabalho traçamos como objetivos: formar pessoas que participam da
formação de outras pessoas, em uma perspectiva humanizadora; problematizar “verdades”
reproduzidas pela escola; desconstruir os papeis, de gênero, postos socialmente (filas, cor). O
princípio norteador da escolha coletiva do livro e mobilizador do tema foi o respeito pela
diversidade. Partimos da premissa que se não trabalhamos questões de desigualdade na formação
inicial, as estudantes do curso tendem a continuar reproduzindo comportamentos/atitudes, muitas
vezes nutridas de pré-conceitos cultuados por uma sociedade machista e conservadora.
A questão problematizadora selecionada para iniciar as discussões foi: Como nos
posicionamos frente ao/a outro/a que muitas vezes têm uma concepção/posição diferente da nossa?
Incluímos ou repulsamos? Esta práxis integradora foi materializada durante um dia por mês, em que
as aulas daquele dia agregavam todos os componentes envolvidos e eram destinadas à discussão da
temática, a partir do livro como mobilizador. Foram 6 (seis) encontros ao longo do ano, totalizando
35 horas/aula. Os encontros foram realizados da seguinte forma:

“Nasceu em Enugu, na Nigéria, em 1977. (...) Sua obra foi traduzida para mais de trinta línguas (...)” (ADICHIE,
2017, p. 81)
3
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1. Sensibilização para a leitura do livro. Foram utilizados alguns vídeos curtos sobre o papel
da mulher veiculado por meio de propagandas televisivas. O debate ocorreu em grupos e pudemos
identificar e levantar as posições/concepções dos/as estudantes sobre as questões de gênero. Ao
longo do mês, a atividade coletiva era ler o livro. A partir da leitura, identificar a relação entre a sua
história/experiências

vivenciadas

(identidade

de

cada

um/a)

e

registrá-la

com

um

fragmento/exemplo de uma situação/momento que marcou sua trajetória formativa.
2. Compreensão da leitura do livro. As “sugestões” descritas no livro foram colocadas nos
cartazes e, em círculo, fomos contando os fragmentos/exemplos de nossas histórias e aproximandoas destas “sugestões” do livro. Neste dia, criou-se uma estratégia de fala, a partir de uma boneca
caracterizada como Frida Kahlo que foi o “microfone” empoderado por nós para que todas/os
estivessem acompanhadas/os no momento de dar voz às histórias.
3. Momento de acolhimento. O que a Universidade tem ou faz para acolher estas histórias?
Conhecemos alguns projetos e ações em nosso espaço institucional. Dividimos e compartilhamos as
possibilidades de viver a sororidade na Universidade.
4. Compartilhamento de histórias. Além de pensar nas identidades que nos constituem,
ampliamos o olhar para o outro em uma perspectiva de identificar mulheres que também nos
constituem. O exercício feito foi identificar quais mulheres são exemplos em minha trajetória.
Quais mulheres são referência para nossa constituição?
5. Aula fora da sala de aula. Fomos ao teatro assistir o Grupo EmCantar 4, com o espetáculo:
Canto da Gente. Um espetáculo que teve a música popular como fio condutor, revisitando artistas
como Milton Nascimento e Chico Buarque. Esta temática da identidade que inicia esta práxis
integradora, permanece na sensibilidade da escuta e da presença em um espaço não formal, repleto
de aprendizagens incluindo outras linguagens.
6. Organização da Exposição das mulheres de nossa vida. “Por trás de uma mulher, sempre
há uma grande história”, que aconteceu durante o Seminário de Práticas Educativas do Curso de
Pedagogia. A Exposição durou 3 (três) dias e aconteceu no Centro de Convivência da Universidade,
com as histórias das mulheres de nossas vidas. Idealizamos um formato de apresentação e fizemos

“Somos uma companhia cultural que já tem 22 anos. Começamos como um grupo de crianças, nos tornamos projeto
naquela perspectiva de algo que está em construção e não necessariamente de que tem começo, meio e fim. Até porque,
até agora estamos no começo, inventando e recriando a cada dia nossa atuação”. Disponível em: https://www.em
cantar.org/o-emcantar Acesso em 18 de dezembro de 2019.
4
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um Varal das Mulheres, com o objetivo de compartilhar estas referências femininas em nosso
universo.
ALGUMAS VOZES DO CURSO SOBRE A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS FEMINISTAS
Eu não me vejo na palavra
Fêmea: Alvo de caça
Conformada vítima
Prefiro queimar o mapa
Francisco, el hombre

Os encontros mobilizaram várias questões e sinalizaram para a necessidade do curso ter
espaços/tempos para discutir aspectos essenciais à formação humana/docente. Em função do limite
do artigo, optamos por evidenciar como se manifestaram alguns/as estudantes sobre a questão da
necessidade de educar crianças feministas, título do livro trabalhado nesta práxis integradora.
No início da atividade, na sensibilização, convidamos o grupo para pensar sobre a
necessidade ou não de educar crianças feministas. Ao serem convidadas para refletir sobre essa
questão as respostas sinalizaram para as seguintes categorias: o currículo como uma questão social
mais ampla e outra em que o feminismo se apresenta como uma temática importante para o
currículo. Vale ressaltar que as categorias emergiram da análise das diferentes vozes dos sujeitos
participantes desta práxis integradora.
O currículo como uma questão social mais ampla
Um grupo de estudantes ao se posicionar sobre a questão mobilizadora sinalizaram que um
currículo não deve, necessariamente, focar na educação de crianças feministas, mas em uma
educação mais ampla, que respeite a diversidade, que seja humanizada, que compreenda a formação
de sujeitos conscientes. Esta conscientização humanizadora já seria capaz de mobilizar a sociedade
para o que mais precisamos: o respeito com o outro. Assim se manifestaram:
Não é necessário educar crianças feministas e sim educar crianças para igualdade. Que
seus pensamentos não façam essa distinção de gênero e sim que desde cedo elas
compreendam que homem e mulher têm os mesmos direitos e podem realizar as
mesmas atividades. Logo, devemos trabalhar princípios de liberdade, equidade, justiça
dentre outros. (Açucena)
Devemos educar as crianças para humanizá-las para mostrar a sua importância no
mundo em que vive independente do gênero na qual pertence, portanto, educar para
torná-las feministas seria limitar a educação porque ela vai muito além. O sentido está
em Educar para transformar os envolvidos sobre todas as temáticas que a envolvem
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fazendo refletir sobre o ser humano, a diversidade contudo prezar pela concepção de
igualdade que ainda sofre com a desigualdade da sociedade machista. (Amarílis)
É necessário educar crianças de ambos os sexos conscientes da existência de diferença
no tratamento das mulheres. Principalmente é necessário educar as crianças do sexo
masculino para conscientização e respeito as mulheres independentes de seu
comportamento. É necessário educar as crianças sobretudo para respeito ao outro
inclusive o seu direito de escolha e a propriedade do seu corpo. Se isto é uma
educação feminista? Talvez não seja o termo mais adequado. Mas uma educação com
respeito ao próximo partindo da infância tem o poder de modificar costumes dos
séculos de abusos, desrespeito e desvalorização das mulheres. (Camélia)
Acho que não, pois elas devem usar seu senso crítico para desenvolver suas próprias
ideias. Mas também se elas forem feministas não podem ser exageradas porque tudo
em excesso não leva a nada. As crianças que são educadas feministas tem que saber
que tem algumas coisas que podem não favorecer. Tem que seguir naquilo que
acredita com foco e determinação e coerência nas decisões. Independente se são
feministas ou não educar e mostrar exemplos, caminhos e conselhos. Orientar é isso
que importa pois tudo com amor, respeito, carinho e alegria dará certo. Tudo com
planejamento faz a vida ter sentido. (Dália)
Eu acredito que é necessário educar as crianças para serem boas pessoas em todos os
sentidos evitando qualquer tipo de preconceito e tendo amor pelo próximo. Como
vivemos em uma sociedade machista, devemos ensinar as crianças e principalmente os
meninos a respeitarem as meninas desde criança. Fazer atividades que integrem a
todos, sem rivalidade, como um jogo entre os times que sejam formados por meninos
e meninas demonstrando, assim, que nenhum é inferior ou superior a outro. Devemos
ensinar garotos a respeitarem as garotas. (Hortênsia)
Acredito que educar crianças é um grande desafio pois a infância ficará registrado em
sua vida em relação ao feminismo. Acho que todos devem se posicionar, o que o
professor deve fazer com a criança é investigar o pensamento crítico por meio de
problematizações. Acredito que a educação deve auxiliar as crianças em relação ao
humanismo porque assim elas chegam em suas próprias conclusões, até mesmo em
relação ao feminismo. (Primavera)

Essas falas revelam aspectos importantes que não podem passar despercebidos quando
pensamos na materialização de um currículo para formação docente. Um currículo que transgrida as
“grades” ou “estruturas”, compreendendo a função de humanização na educação. “Educar é
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humanizar”. Talvez ao ampliar a educação de uma criança feminista para a sociedade de forma
mais ampla, possa, de alguma maneira, desresponsabilizar a escola deste debate. Qual o limite?
Qual a função da escola? São problematizações que indicam a importância deste diálogo e deste
espaço criado no processo formativo de professores/as que atuarão diretamente com crianças.
O feminismo como uma proposição curricular
Outro grupo ao se manifestar sobre a temática deixou clara a necessidade de uma
organização curricular preocupada com a formação de crianças feministas, independente do gênero,
no sentido de romper com padrões naturalizados que historicamente tem oprimido mulheres em
nossa sociedade. O grupo assim se manifestou,
Sim. É necessário educar crianças feministas pois ser feminista é lutar pela igualdade
entre os gêneros. Romper com preconceitos e padrões naturalizados como “certo” que
inferiorizam as mulheres histórico e socialmente. Portanto, é preciso educar crianças
feministas, educar para a diversidade, respeito, igualdade. (Lírio)
Sim, é extremamente importante transformar a educação de meninos e meninas em
uma educação igualitária desde pequenos para que eles cresçam livres de preconceitos
e sem o pensamento de que são diferentes por uma questão de gênero, o que vem
sendo socialmente construído durante os séculos. Tem várias formas de educar
crianças feministas, buscar um diálogo dentro de casa para fora, dentro da Educação
Infantil e deixar sempre estabelecido o respeito entre as crianças e uma educação
igualitária, pois uma mulher independente da idade, tem todas as condições de fazer
qualquer coisa em qualquer lugar da mesma forma que um homem, quebrar esse tabu
já é um avanço. (Petúnia)
É necessário criar crianças que entendam a complexidade e a historicidade da estrutura
social na qual vivemos que possam ter a possibilidade de encarar os fenômenos com
criticidade e com carinho para que na esfera social cada vez mais seja criado um senso
de coletividade e não enaltecido a todo momento o poder apenas individual. Por isso,
faz-se necessário criar-se a possibilidade das crianças crescerem baseadas na noção de
equidade e de coletivo e que sejam consequentemente feministas. Dentro de um
coletivo construído pelo patriarcado nada mais faz sentido em relação à educação do
que criar crianças que tenham a possibilidade de se questionar e lutar contra ele. Para
isso, faz-se extremamente necessário o recolhimento do senso comum que as crianças
trazem para posteriormente ele ser desconstruído e para que seja cada vez mais
construído um conhecimento conjunto baseado na ideia coletiva de equidade e de
herança histórica. (Flor-de-lis)
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Sim, é necessário educar crianças para serem feministas pois estamos em um mundo
onde existe ainda muita discriminação em relação ao gênero. Faz todo sentido.
Podemos educar as crianças mostrando que deve haver igualdade de gênero. Ensinar
aos meninos que os homens não são superiores às mulheres e que eles devem respeitar
as mesmas. Devemos também ensinar as meninas que elas não devem se sentir
inferiores, mais frágeis ou menos importantes que os meninos. Que não deve haver
brincadeiras e brinquedos de meninas e de meninos, azul para homens e rosa para as
mulheres e que não existem profissões específicas para determinados gêneros.
(Tulipa)
É necessário educar crianças feministas têm e é uma questão emergente na sociedade.
O patriarcado ainda se faz presente na família, no trabalho e nas escolas. Pensar a
educação feminista é questionar o status quo, é respeitar o feminino e formar crianças
para um mundo mais justo. (Capuchinha)
Sim, é muito necessário. Atualmente, apesar de termos uma sociedade menos
machista, o preconceito contra as mulheres ainda existe em diversos aspectos. Educar
uma criança desde cedo significa orientá-la sobre esses assuntos. Significa prevenir
para que em um futuro próximo, ela não ache que a prática machista seja algo normal.
(Cravo)
É importante desde criança aprender que homens e mulheres devem ter direitos iguais,
como por exemplo salários iguais, profissões equiparadas dentre outros. Faz muito
sentido educar crianças feministas, as crianças podem ser educadas por meio de
projetos que trabalhem a igualdade. (Gerânio)

Acreditamos que aspectos sinalizados pelos/as estudantes precisam ser discutidos e/ou
rediscutidos ao longo do curso de Pedagogia, no espaço formativo do diálogo, no sentido de
desenvolver um currículo sensível às desigualdades presentes em nossa sociedade. Para isso, é
necessário que saibamos o que queremos para a formação das novas gerações, o que elas pensam
sobre este processo e, especialmente, como podem contribuir para melhorá-lo, transformá-lo, vivêlo de uma forma em que o direito de que “todos são iguais”, seja, efetivamente, uma realidade. As
trajetórias e identidades de cada um/a, conseguiram delinear a realidade presente desta temática: o
feminismo, em suas relações cotidianas. Surgem as problematizações a partir da escuta das vozes. É
papel da formação abordar estas temáticas? Faz sentido compreender o papel da mulher na nossa
sociedade? Em um curso de Pedagogia que forma o/a professor/a para atuar com crianças, esta
discussão é necessária? Encarar este desafio, é para nós, assumir uma proposição curricular em que
as identidades e profissionalidades se entrecruzem.
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CONCLUSÕES: AS INSURGÊNCIAS E OS DESAFIOS
As vozes apresentadas acima não são representativas do que todos/as os/as estudantes do
curso pensam, mas sinalizam para a potencialidade do curso em dialogar com seus/as estudantes e
investir em projetos que ampliem a compreensão dos mesmos sobre o futuro campo de atuação e se
comprometam politicamente com sua formação.
Em uma sociedade de princípios excludentes, lutar e defender o direito dos/as estudantes de
um curso de formação docente, de uma Universidade pública se formarem na perspectiva da
emancipação social, muitas vezes, soa como “utopia” perante a lógica meritocrática presente em
políticas e práticas educacionais reprodutoras de concepções também excludentes.
De acordo com Candau (2011), temos “alguns desafios a enfrentar se quisermos promover
uma educação em direitos humanos na perspectiva intercultural, crítica, emancipatória, que articule
questões relativas à igualdade e à diferença” (p. 213).
Apropriamo-nos de três destes desafios que poderiam ser identificados nesta práxis
integradora: o resgate de processos de construção das identidades socioculturais, a promoção de
interação sistêmica com os outros e, por fim, o favorecimento de processos de empoderamento.
(CANDAU, 2011)
Esta práxis integradora, quando propôs a reflexão sobre as histórias vivenciadas por cada
um/a dos/as estudantes, buscou resgatar os processos de construção das identidades socioculturais.
“É muito importante esse resgate das histórias de vida, tanto pessoais quanto coletivas, e que elas
possam ser narradas, reconhecidas, valorizadas como parte do processo educacional” (CANDAU,
2011, p. 214).
Em relação ao segundo desafio, Candau (2011) anuncia que “para sermos capazes de
relativizar nossa própria maneira de situar-nos diante do mundo e atribuir-lhe sentido, é necessário
que experimentemos uma intensa interação com diferentes modos de viver e expressar-se” (p. 214).
Ao propor o diálogo, o círculo, a música como formas de escutar o outro, a partir da escuta sensível
para identificar outras “leituras de mundo” possíveis, esta práxis integradora incorpora este desafio.
E por fim, a construção do empoderamento feminino por meio da escuta e do desvelamento
de conteúdos e formas existentes para retratar o papel da mulher em nossa sociedade e no curso de
Pedagogia em questão. “O empoderamento começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência,
que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” (CANDAU, 2011, p.
214).
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Talvez estes desafios anunciados por Candau (2011), possam, nesta práxis integradora, ser
considerados

como

insurgências,

pequenas

rebeliões

em

um

curso

de

Pedagogia,

predominantemente feminino que não tem em seu currículo, de maneira central, a discussão em
torno da mulher e seu papel nesta sociedade. Tal constatação nos faz questionar: a questão da
identidade, da relação com o outro e do empoderamento feminino são elementos importantes para
um curso composto majoritariamente por mulheres? Devem constituir o currículo?
A práxis desenvolvida, ao romper com a lógica curricular instituída, contribuiu para
“queimar o mapa”, como indica a música, epígrafe de cada seção deste artigo, como fizeram em
1968, a “Queima dos sutiãs”, onde o sentido figurado se materializou? Queimar o mapa, no âmbito
desse trabalho, significa dar sentido a um currículo na ação, que assuma as temáticas e debates de
nosso tempo. Queimar o mapa significa romper com as estruturas enrijecidas de um currículo que
não apreende a realidade. Queimar o mapa significa materializar um currículo em uma perspectiva
progressista. Eis, um dos tantos desafios presentes no currículo dos cursos de Pedagogia!
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Resumo
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo formativo de estudantes de um Curso de
Pedagogia de uma Universidade Federal do estado de Minas Gerais, por meio de uma práxis
integradora realizada no ano de 2018. O trabalho emergiu da necessidade de discussão sobre as
identidades que constituem o Curso de Pedagogia, especialmente, a necessidade ou não de educar,
numa sociedade machista, crianças feministas. Para a realização do trabalho traçamos como objetivos:
formar pessoas que participam da formação de outras pessoas, em uma perspectiva humanizadora;
problematizar “verdades” reproduzidas pela escola; desconstruir os papeis, de gênero, postos
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socialmente (filas, cor). Partimos da premissa que se não trabalhamos questões de desigualdade na
formação inicial, as estudantes do curso tendem a continuar reproduzindo comportamentos/atitudes,
muitas vezes nutridas de pré-conceitos cultuados por uma sociedade machista e conservadora. O artigo
em questão foi organizado em três momentos: o primeiro apresentamos as bases teóricas de
fundamentação e de anúncio em que esta práxis foi realizada, o segundo, delineamos a forma em que
esta práxis se configurou e, por último, as falas das estudantes sobre as reflexões provocadas por esta
práxis. A práxis integradora, quando propôs a reflexão sobre as histórias vivenciadas por cada um/a
dos/as estudantes, buscou resgatar os processos de construção das identidades socioculturais e
ressignificar um currículo na ação, por meio do enfrentamento de temáticas e debates de nosso tempo,
materializando assim, um currículo em uma perspectiva progressista.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Formação de professores; Saberes docentes; Práxis integradora;
Currículo na ação.
DA ESCOLA NA ZONA URBANA PARA A ESCOLA DO/NO CAMPO: OS PROFESSORES
FRENTE AOS PROCESSOS DE ADAPTAÇÃO E DOCÊNCIA
Cátia Simone Becker Vighi – E. M. E. F. Bruno Chaves/SMED/Pelotas

INTRODUÇÃO
No decorrer da minha docência na zona rural pude observar movimentos de reação dos
professores oriundos do contexto urbano quando se deparam com a realidade da escola do/no
campo. Em geral, esses profissionais têm manifestado por meio de atitudes e comentários seus
encantamentos, expectativas, dúvidas, desafios, angústias, bem como, as estratégias para construir
sua docência na zona rural.
É sabido que a centralidade dada à adequação da escola à vida do campo provoca reflexões
sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores em sala de aula, pois fica sob sua
responsabilidade essa demanda através do ensino que ministram. Assim, as mudanças pretendidas
vinculam-se, fortemente, à prática pedagógica do professor e à formação docente.
Nesse sentido, houve interesse em compreender, através de pesquisa, como ocorreu a
adaptação de professores que desenvolviam sua docência em escolas urbanas e se inseriram em
escolas do/no campo, para que pudéssemos identificar adequações, ou não, da prática de ensino a
essa realidade. Assim, este artigo, reflete experiências vivenciadas por docentes que atuavam em
escolas da zona urbana e passaram a atuar em escolas do/no campo, assim denominadas por Caldart
(2002).
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DOCÊNCIA NA ESCOLA DO CAMPO: REVELANDO O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO
VIVIDO POR PROFESSORAS ORIUNDAS DA ZONA URBANA E SEUS REFLEXOS NO
DESEMPENHO DA FUNÇÃO
O ser/estar professor é um processo contínuo de construção porque acontece ao longo da
carreira docente, “no contexto de uma socialização profissional, onde é incorporado, modificado,
adaptado em função dos momentos e das fases de uma carreira” (TARDIF, 2002, p. 14) e que,
dentre os diferentes lugares da formação, é fortemente influenciado pelo lócus em que cada
professor se vincula. Estamos, assim, destacando o potencial formativo nas situações de trabalho,
embora reconhecendo os seus limites e condicionantes.
Essa perspectiva privilegia o aspecto formador do desenvolvimento humano, e o próprio
professor cumpre um papel de inventor, criador e descobridor porque ele é tido como pesquisador e
explorador da/na sua prática. Premissas, como essas, embasaram a análise dos dados e deles
procuramos elencar e compreender situações vivenciadas pelas professoras que foram sujeitos na
pesquisa realizada.
Para a realização desta, os procedimentos metodológicos se inseriram na perspectiva da
pesquisa qualitativa, a partir das concepções de Bogdan e Biklen (1994) e Lüdke e André (1986),
dentre outros.
A entrevista semi-estruturada foi utilizada como recurso metodológico basilar, pela sua
pertinência à intenção desta pesquisa considerando que ela é um dos principais meios que o
investigador tem para realizar a coleta de dados, conforme defende Triviños (1987). O processo de
análise dos dados foi baseado no enfoque de Bardin (1977) e para definir o público alvo foram prédefinidos três critérios: ser residente na zona urbana, ter experiência de docência em escolas
urbanas e atuar como docente em escolas do/no campo. Sete professoras atenderam aos critérios
preestabelecidos e se disponibilizaram para participar do estudo.
O panorama construído a partir da caracterização das participantes mostrou que quanto a
titulação/formação são profissionais habilitadas, em nível superior, para a docência na educação
básica. Notou-se, também, que a maioria investiu em formação continuada em nível de pósgraduação motivadas por interesse particular. Demonstrou que as entrevistadas possuíam tempos
diferentes de docência em escola do/no campo (entre um e doze anos). Verificamos que todas
preenchiam sua carga horária com atendimento de alunos, revelando que não possuíam tempo
disponível para planejamento, conforme previsto na legislação nacional. Estavam alocadas, de
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acordo com a necessidade da escola, conforme habilitação específica e carga horária da disciplina,
incluindo o desenvolvimento de projetos complementares à formação integral do aluno.
Partimos do pressuposto de que enfrentar as adversidades no local de trabalho poderia ser
algo prazeroso ou angustiante, dependendo como sentiriam e como desenvolveriam suas relações
no novo espaço podendo interferir no desempenho das atividades docentes, ou não.
O movimento de mudança das escolas da zona urbana para a escola da zona rural vivenciado
por nossas entrevistadas foi originado a partir de distintas situações. No entanto, a maioria
relacionou sua opção ao incentivo salarial que receberiam. Por outra banda, contaram elas que ao
optarem pela troca de contexto suas expectativas eram de encontrar um ambiente mais calmo e
tranquilo em relação ao ambiente onde elas atuavam. Imaginavam uma escola isolada e cercada por
mato ou com poucas residências próximas.
De acordo com Carneiro (2008), essa representação do rural, esse olhar característico sobre
o contexto e o homem rural que, ainda hoje, habita a imaginação de pesquisadores e da população
genuinamente urbana, está atrelado à figura do agricultor, enfatizando a existência da atividade
agrícola como definidora dos espaços rurais. A emblemática representação social do campo reforça
a visão estereotipada
[...] dos rurais como atrasados, ignorantes, inferiores culturalmente frente à elegância e
indiscutível superioridade que se pressupôs ao habitante citadino como fundamento
para legitimar uma dada intervenção e um entendimento da modernização do rural,
que implicava sua necessária desruralização e adequação às pautas do mundo urbanoindustrial (FROEHLICH, 2002, p. 30).

Resquício do modelo capitalista de modernidade que considera o urbano como sinônimo de
desenvolvimento, essa visão faz com que o modo de vida rural seja sinônimo de atraso, de arcaico.
Por outro lado, marcado pelo olhar nostálgico de um local bucólico, habitado por população que se
caracteriza pelo modo de vida ainda limitado em relação aos avanços tecnológicos, às ofertas de
bens e consumo propaladas na sociedade globalizada.
Essa representação do campo era tida pelas professoras ingressantes. Imaginavam que
encontrariam uma escola isolada na qual estudavam alunos que viviam restritos a costumes e
hábitos típicos regionais, “desconectados” da cultural global, com perfil diverso daquele com os
quais lidavam na zona urbana, quanto ao comportamento, modo de viver e de se relacionar.
Entretanto, o contato com esse novo público fez com que se surpreendessem frente a alguns
aspectos e reconstruíssem seus (pré)conceitos. Embora a imagem dos alunos fosse marcada por
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“traços comportamentais baseados em hábitos e costumes, tradições,[...] maneirismos, tipos de
linguajar e lógicas próprias que norteiam e fundamentam as relações” (LEITE, 2002, p. 82), as
professoras encontraram sujeitos que, de modo peculiar, estavam conectados ao mundo globalizado.
Interessante realçar que as professoras aderiram a escola do campo tomando por base os
diferentes tipos de alunos encontrados e que não se remeteram à instituição, em geral, como uma
condição para a permanência na zona rural. A organização, o Projeto Político Pedagógico, a
estrutura e a dinâmica que moviam a escola não foram elementos/aspectos citados por elas.
Outro item arrolado pelas professoras, para sua adesão, foi o contato com o novo contexto
de trabalho e as condições que ele oferece. É sabido que a adaptação de um sujeito em qualquer
ambiente que lhe é desconhecido é passível de gerar tensões. O sentimento de dúvida, de
insegurança, inerente ao processo de mudança, se evidenciou no receio quanto à adaptação ao meio
e aos novos relacionamentos. Em se tratando dos desafios e das situações diferenciadas do contexto
urbano e rural, cabe destacar que as professoras, além da troca do local de trabalho, depararam-se
com usos, costumes e modo de vida diferente da rotina urbana.
Bagli (2006) explica que os hábitos citadinos são construídos tendo como base uma lógica
mais artificial que coloca formas e funções próprias, criando múltiplas relações que se realizam por
condições específicas de trabalho, com um ritmo de vida acelerado, em que o cotidiano é tenso e
intenso. No rural, ao contrário, as relações acontecem obedecendo "uma lógica mais próxima da
natureza, tendo como suporte a relação intensa com a terra e o que ela pode oferecer" (BAGLI,
2006, p. 98). No meio rural, ainda é preconizada a valorização da família e dos valores humanos,
dos hábitos e costumes da cultura local, os quais alimentam o modo de vida mais tranquila e
saudável, mesmo que, em algumas situações, haja influência dos padrões característicos decorrentes
do processo de globalização, acesso às mídias e inovações tecnológicas.
Para compreender o cotidiano rural da localidade as professoras contavam, principalmente,
com o relato dos alunos. Os comentários sobre suas atividades diárias no ambiente familiar
tornavam-se fontes de informação às docentes favorecendo o conhecimento dessa realidade. De um
lado, era possível reconhecer, nessa comunidade, o resultado das transformações que a sociedade
rural vem tendo e que as fronteiras entre o rural e o urbano, principalmente, no modo de vida da
população, vêm se atenuando ao longo dos anos, altamente influenciadas pelo acesso às mídias e
meios de comunicação, bem como nas atividades que envolvem o mundo do trabalho.
Por outro lado, assinalavam contradições exemplificadas por uma professora que trabalhava,
influenciada pelas concepções da construção do conhecimento e da sociolinguística, no processo de
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alfabetização. Além de encontrar crianças que nem sempre possuíam o domínio, sequer, de manejar
um lápis, se deparava com um público distante do contato com a leitura e escrita, elementos
fundamentais para o desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento.
Acostumada ao meio urbano dominado pelas informações impressas em placas
sinalizadoras, veículos do transporte urbano, casas comerciais, jornais, encartes, cartazes, panfletos,
banners, outdoors (BAGLI, 2006), a professora percebeu que esse tipo de informação na zona rural
é incomum. Essa condição pode ser um fator que retarda o interesse das crianças por escritas e
leituras ausentes em suas casas ou que, possivelmente, só terão contato na escola. Este fato a
provocou no sentido de pensar estratégias diferentes para ensinar. Era preciso colocar as crianças
em contato frequente com os diversos suportes de letramento e mais, cabia-lhe a responsabilidade
em disponibilizar os materiais que julgava pertinentes.
Nessa esteira questionamos e observamos as professoras em relação ao ensino que
desenvolviam com o objetivo de compreender se a mudança do contexto de trabalho lhes havia
motivado/provocado ou exigido alteração na forma de planejar suas aulas e no modo de ensinar,
bem como se haviam percebido essa necessidade para qualificarem o processo de ensinar
considerando as peculiaridades do campo. Encontramos posições distintas.
Houve quem dissesse que existe a necessidade de mudança em alguma medida porque é
outra realidade, um outro contexto. Desse modo, o maior desafio do professor era articular essas
ações/discussões no contexto escolar, pois não basta somente o conhecimento teórico para
desempenhar e executar as tarefas que a função lhe exige, é preciso conhecer os processos de
interação e relacionamento humano.
Entrelaçando os dados das entrevistas com as observações complementares realizadas em
suas aulas notamos que o conteúdo era o item mais importante no momento do planejamento. Na
prática, a forma como ele era desenvolvido indicava que ocorria apenas uma maneira diferente na
abordagem dos temas quando as professoras procuravam exemplificar fazendo relação com o
contexto de vida dos alunos. Porém, no seu entendimento, esse pequeno movimento era
considerado como mudança na forma de trabalhar os conteúdos. Elas acreditavam que ao mudarem
os recursos estariam inovando suas práticas.
Em se tratando da escola do/no campo e atendendo ao proposto na legislação brasileira a
educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, o ensino deve ser
contextualizado ao local onde a escola está inserida prevendo a obrigatoriedade de adequá-lo às
peculiaridades da vida rural e de cada região. Vale lembrar que os conteúdos programáticos são
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distribuídos em todas as redes de ensino, como sugestão de assuntos a serem desenvolvidos em
cada área para assegurar o núcleo comum de conhecimentos universalizados, mas cada instituição
possui autonomia para gerenciar e adequar o currículo de modo a contemplar a parte diversificada.
As professoras pesquisadas tentavam atender ao prescrito na legislação. Embora fossem
pessoas envolvidas na tentativa de ajustar os conteúdos, não era um processo fácil, pois mudanças
requerem a compreensão do que é ensinar na escola do/no campo. Essa condição passa por outros
aspectos como, por exemplo, o conhecimento da cultura local. Os dados sobre a cultura local que
possuíam e orientavam suas práticas advinham dos próprios estudantes, dos pais, dos colegas
professores, dos gestores e, dos funcionários que, em sua maioria, eram residentes na localidade.
Contrariando a concepção tradicional que lhe atribuiria o papel privilegiado de detentoras do
saber, as docentes deixavam aflorar as conversas e possibilitavam os debates, problematizando as
discussões. Eram momentos de interação que se instalavam através de conversas e trocas de
informações, nos quais cada um tem tinha oportunidade de expor e refletir a respeito de suas ideias,
compartilhando com o grupo.
Nesse caso, a aula transformava-se num "projeto de construção colaborativa entre professor
e aluno. Envolvia o pensar a docência e o agir, mas também implicava em desvelar o novo e
enfrentar o imprevisto", como considera Veiga (2008, p. 8). A proposta didática que perpassava
essas aulas se ancorava nas ideias da autora ao explicar que a aula é uma interlocução de sujeitos,
porque nela acontece a comunicação entre os envolvidos. Estas trocas de conhecimentos entre os
alunos, alunos e professor, devem ser mediadas com respeito e segurança, dentro de um ambiente
alegre, harmonioso e amoroso. O estar juntos fisicamente é importante para estreitar a relação entre
professor e aluno, para: conhecer-se, criar elos, desenvolver a amizade, confiança e afeto. Freire
esclarece que:
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições
em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a
professora ensaiam a experiência profunda em assumir-se. Assumir-se como ser social
e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de
sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque
capaz de reconhecer-se como objeto (1996, p. 41).

Ao mesmo tempo que o professor coordena as interações entre os alunos quando relatam
suas descobertas, socializam suas dúvidas, trazem para a sala de aula as suas "novidades", seleciona
as informações para compor o seu rol de conhecimento acerca do modo de vida da comunidade.
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Quanto mais conhecimento detém sobre seu aluno e reconhece nele uma fonte inesgotável de
informações, mais subsídios o educador terá para fazer as adaptações e relações com o conteúdo
que precisa desenvolver, porque, de acordo com Freire, é escutando que se aprende a falar com eles
(1996). Sendo assim, o professor é um educador pensante, inovador e compromissado
politicamente, que deve estar preparado para mudanças.
Comumente costuma-se dizer que o ato da mudança é complexo e exige aceitação e
adaptação do sujeito frente às possibilidades inerentes à nova experiência. Na hora da mudança, o
indivíduo carrega consigo muitas expectativas e esperanças em relação ao novo. O homem, como
um ser sociável, ao mudar, adapta-se aos mais diversos ambientes, hábitos e culturas. Saber mudar e
conseguir se adaptar são exercícios que ocupam etapas da vida, sendo assim, configura-se num
processo contínuo e evolutivo que reescreve o texto da estória de vida. Implica em aprender a lidar
com inúmeras informações e, principalmente, gerenciar as situações decorrentes das mudanças.
Por terem dimensões diferentes, as mudanças são capazes de desencadear processos diversos
e causar efeitos singulares a cada indivíduo. Para Brunet (1995, p. 132), "o ser humano age
constantemente de acordo com o seu ambiente, construindo um repertório de base que lhe permite
equilibrar os seus comportamentos", portanto, atingir o equilíbrio é fundamental. Nesse equilíbrio
entre adaptação e mudança, o sujeito vai se constituindo. Na perspectiva teórica freiriana o homem
precisa ultrapassar a posição ingênua, resultante de estar no mundo, adaptado, acomodado ou
ajustado.
Diz Brunet (1995, p. 133), que "o clima organizacional tem um efeito directo e determinante
sobre a satisfação e o rendimento dos membros" logo, o ambiente escolar deve ser marcado por um
clima estimulante e profícuo para o desenvolvimento pessoal e profissional, de produção através da
realização de atividades que beneficiem a todos que ali estabelecem uma rotina. Para esse autor, "é
óbvio que um clima que permite a uma pessoa expandir-se e desenvolver-se é mais susceptível de
produzir uma visão positiva da instituição" e, também, contribuirá para minimizar os contratempos
inerentes ao processo de adaptação.
Em se tratando deste estudo, particularmente, os sujeitos pesquisados encontravam-se
cercados por um grupo de pessoas, com jeitos e culturas diferentes, também, diante de um novo
ambiente profissional com estrutura organizacional que possuía aspectos diferentes dos quais
estavam habituados. Adentrar nesse novo ambiente e adaptar-se era um enfrentamento inerente para
o ingressante. Chegar ao novo ambiente, saber adaptar-se para melhor conviver, fazer escolhas que
permitissem ter um sentimento de segurança, realização pessoal e profissional no novo espaço era
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fundamental. Naturalmente, crises de instabilidade emocional e afetiva poderiam fazer parte desse
período, mas a maneira como cada um decoraria o seu espaço seria uma reflexão sobre a sua ação
profissional.
Essa situação aponta para o fato de que o domínio do conhecimento acadêmico apreendido
nas instituições responsáveis pela formação docente não é garantia de um desempenho sem
dificuldades. Não estamos falando somente sobre os aspectos pedagógicos que cercam a docência,
mas em outras demandas que vão se apresentando no decorrer da profissão.
Nessa pesquisa, uma condição de fragilidade encontrada pelas professoras refere-se,
sobretudo, quanto aos conhecimentos relativos a docência no campo. A carência teóricometodológica para trabalhar com os conhecimentos do campo faz com que o professor seja lançado
bruscamente num meio desconhecido (LOPES,2012). Assim sendo, há grande probabilidade de que
ele reproduza os conteúdos de forma descontextualizada, independente do local onde a escola está
inserida.
É nesse emaranhado que o professor vai desenvolvendo a docência e procurando a sua
integração com o meio. Portanto, conhecer a realidade, seja ela qual for, é fundamental para o bom
desempenho profissional da educação, porque o objetivo maior do ensino é alcançar a eficácia da
sua ação, ou seja, a aprendizagem de seu aluno.
UM BALANÇO DO PROCESSO
Com o estudo realizado foi possível compreender o processo que docentes urbanos viveram
quando adentraram nas escolas do/no campo. De certa maneira, desafios que se apresentaram a eles,
habituados às marcas culturais dos centros urbanos, dificultaram o desempenho da docência no
meio rural quanto a contextualização dos conteúdos, por limitações no conhecimento das questões
referentes ao campo e a cultura local.
Inicialmente, tentaram imprimir dinâmica pedagógica semelhante à qual estavam
habituadas. E, aos poucos, perceberam o quão complexo era entender o modo de vida rural e, ao
mesmo tempo, manifestaram preocupações, dúvidas e angústias com o ensino que desenvolviam, ao
expressar o sentimento de que lhes faltava conhecimento na qualificação da docência para atuar
nesse novo contexto.
A problemática para concatenar os conteúdos trabalhados aliados aos saberes dos alunos e as
raízes culturais que cada um carrega são fatores intervenientes no desempenho da docência, porque
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as professoras não têm conhecimento da rotina do homem rural e de questões familiares que
determinam os hábitos e costumes dos educandos.
Em geral, os conteúdos, assim como o trabalho pedagógico, faziam parte de um currículo
oficial balizado pelo modelo urbanocêntrico e, as diferenças peculiares apresentadas pelo contexto
pouco faziam parte do planejamento das professoras, resumindo-se a algumas tentativas de
tematização dos conteúdos, levando em consideração as expressões dos alunos. Foram atitudes
isoladas, colaborando com o estabelecimento de uma rotina docente na qual o fazer pedagógico
acabava assumindo caráter muitas vezes solitário, conforme sua disciplina.
As docentes avaliaram que há uma deficiência enraizada na academia, nos cursos de
formação inicial de professores e, também, nas iniciativas de formação continuada, em relação ao
trabalho com a educação no meio rural. Essa situação, pela ótica das entrevistadas, permitiu
eximirem-se da responsabilidade pelas deficiências na docência por acreditarem que estavam
produzindo o seu melhor.
Outrossim, entenderam que precisavam ter conhecimento da localidade e também formação
específica que as ajudasse a pensar formas para lidar com o inusitado. O acolhimento nesse caso,
seria

elemento

primordial

porque

o

acompanhamento

ao

professor

recém

chegado

possibilita/facilita a adaptação desse profissional. A recepção do "novo" colega pela comunidade
escolar agrega certa estabilidade que pode sustentar a permanência do "forasteiro" assumindo
caráter de trabalho solidário e encontrando eco entre outros espaços em prol da Educação do/no
campo e da formação dos professores.
Sendo assim, podemos pensar nas possibilidades que a própria escola tem de propiciar
espaços/tempos de formação, considerando-se que os professores que trabalham no campo possam
refletir coletivamente sobre sua práxis e aspectos da escola, na pretensão de fortalecer o processo
educativo realizado na instituição.
Em vista disso, uma importante contribuição resultante da pesquisa foi a percepção de que a
organização escolar deve tomar para si a responsabilidade no papel do desenvolvimento do
currículo, associado ao acolhimento e à formação no exercício da docência, possibilitando o diálogo
permanente entre comunidade e escola visando a garantia de trabalho adequado no ensino do/no
campo. Portanto, os gestores da escola devem permanecer alertas à essa demanda.
Nosso propósito com esta discussão é que sirva como estímulo às entrevistadas para que
reflitam sobre si e seu protagonismo, tendo em vista que é pertinente pensar em alternativas para
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lidar com o diferente e desenvolver sua prática pedagógica de modo a articular os conteúdos
escolares com assuntos ou experiências do cotidiano dos alunos rurais e não apenas tematizá-los.
Por fim, notamos, diante das análises deste trabalho, o gosto das professoras pela docência o
que, claramente, ficava evidenciado nas expressões, nas falas, nos gestos e na atitude carismática no
espaço escolar.
Precisamos dizer, ainda, que, acima de tudo, as diferentes culturas precisam conversar entre
si, considerando-se o envolvimento de toda a comunidade escolar, pois acreditamos que educar para
a cidadania é a utopia daqueles que consideram a educação a sua trincheira, embora dependa de que
ela seja assumida por todos e, assim, consigamos construir um projeto de escola do/no campo que
valorize o indivíduo e sua dignidade.
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Resumo
Este texto apresenta discussão baseada em estudo que objetivou compreender como acontece o
processo de adaptação de professores oriundos da zona urbana em escolas do/no campo e se essa
condição impacta na docência provocando mudança na prática pedagógica. Nossa hipótese era que
professores, desconhecedores e/ou que possuíam precário conhecimento da realidade rural
vivenciassem um processo complexo para desenvolver a docência favorecendo apenas a um processo
de adaptação à rotina escolar rural tendo em vista que não vivem, não pertencem a esse contexto,
portanto, não estão inseridos nele. Metodologicamente, investimos em pesquisa qualitativa que se
baseou em entrevistas, observações de aulas e respectivas análises. Contamos com a participação de
sete professoras de uma escola do/no campo. Para o embasamento teórico, recorremos a autores que
propiciaram o devido suporte. Destacamos: Brunet (1995), Caldart (2002), Leite (2002) e Freire (1996).
Olhar para esses sujeitos urbanos e seu processo de adaptação a esse contexto é exercício que ajuda na
construção de novos conhecimentos acerca da docência; é oportunidade de expor os saberes que
mobilizam ao desempenhar suas atividades docentes; pensar sobre formação de professores. Também
se constitui em possibilidade de fomentar discussões sobre Educação do Campo valorizando o
contexto rural tão pouco explorado no meio acadêmico quando se trata da qualificação da educação.
Notamos que pouca ou nenhuma ênfase é dada à necessidade de acompanhamento ao professor
recém-chegado para possibilitar/facilitar sua adaptação. Concluímos que esse processo acontece de
forma gradual e exige atenção à importância de entender a rotina do homem rural, que determina os
hábitos e costumes dos educandos, para melhor desempenhar a docência. Alterações na estrutura
organizacional das escolas e nos programas de formação docente são fundamentais para mudanças
nesse quadro.
Palavras-chave: Educação do campo; Adaptação de professores; Docência em escola do/no campo.
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PROCESSOS DA CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO
DOCENTE: NARRATIVAS DE PROFESSORES
INICIANTES
Flaviane Coutinho Neves Americano Rego – UERJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A inspiração para este trabalho tem sua base nos meus processos formativos. Ainda se
justifica pelo fato de que este trabalho irá se dedicar a estudos voltados às narrativas dos professores
iniciantes e os processos de formação, as experiências e suas implicações no fazer-se professor.
Considerando que experiência, para Josso (2010), são as vivências particulares dos sujeitos e à
medida que somos capazes de refletir sobre o que se passou e sobre o que foi observado, tais
vivências atingem o status de experiências, ou seja, quando há transformação. A autora também
utiliza o conceito de experiências formadoras do sujeito e da profissão como aquelas que são
significativas e que orientam a construção da narrativa, a saber: como foi a formação? Como se
formou?
De acordo com Bragança (2008), a narração das histórias de vida vem como movimento
propriamente humano de contar histórias e ressignificar experiências do passado que vão se
desdobrando em projetos de futuro. Por essa razão, rememorar os percursos e as análises de
implicação na construção do sujeito acarreta consequências na prática docente e é possível
identificar os três tempos quando se fala no presente do que se viveu no passado e do que se quer
construir para o futuro. Para Souza (2007), as narrativas ganham sentido e potencializam-se como
processo de formação e de conhecimento, porque têm na experiência sua base existencial.
Segundo Josso (2010), a experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser
psicossomático e sociocultural, isto é, ela comporta sempre as dimensões sensíveis, afetivas e
conscienciais, o que nos faz acreditar que das experiências provém trans-formações. Estes
momentos trans(formativos), a autora chama de momentos charneira (JOSSO, 2010), que são
aqueles acontecimentos que funcionam como um divisor de águas na vida do sujeito, fazendo com
que seja capaz de agir por mediante a situação vivida. Deste modo, aposto na escola como um
lugar possível de (trans)formação além da ação, e por entender este espaço como lugar privilegiado
de memórias, sentidos e significados.
Neste sentido, retorno para a Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra como
pesquisadora com o objetivo de trazer as narrativas de formação, os processos de inserção e
socialização profissional dos professores iniciantes e suas implicações para o ofício de professor. A
escola fica localizada na Praça Ana Ferreira, nº1, Barra de Maricá – Maricá/RJ e compôs meu
processo formativo durante 12 anos. Poder voltar a esta escola como professora-pesquisadora é uma
forma de gratidão e devolução por tudo o que vivi ao habitar este espaço. O ato de narrar faz parte
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do nosso cotidiano, por isso a narrativa como metodologia é importante para o ato de refletir, pois
no processo de falar/escrever sobre si, as experiências do campo afetivo, cognitivo, sociocultural
vão se potencializando.
Segundo Pierro:
A narrativa é ponto central na comunicação entre os seres humanos, quando falam do
que se passa e dão sentido a seu mundo usando a linguagem e padrões que são
compartilhadas pelos outros para serem entendidos. Tomar as narrativas como objeto
de reflexão é acreditar que, no âmbito da educação, elas compõem um método de
construção do conhecimento que fundamentam a reflexão. Essa noção transfere-se
para a concepção da educação como construção e reconstrução de histórias pessoais e
sociais, transversalizando e revelando cenas comuns e experienciais do cotidiano
escolar afirmando a singularidade dos processos de aprendizagem e formação. (2015,
p. 8)

Bragança (2008) afirma que as narrativas de professores e professoras apontam para o forte
entrelaçamento entre o individual e o coletivo e que a história de vida no campo da formação de
professores faz emergir a densidade da produção social de determinados significados apropriados
pelo sujeito. Portanto, quem narra sempre traz os processos sociais de sua produção narrativa.
A temática dos professores iniciantes ainda é pouco estudada no Brasil, como nos alertam
Mariano (2006), Gonçalves (2016), André (2018) e tantos outros autores que se dedicam ao tema.
Em vista disso, proponho um caminho investigativo sobre a situação dos professores iniciantes do
município de Maricá, RJ, buscando destacar a importância das narrativas de formação,
compreendendo os desafios e inquietudes que esculpem o fazer-se professor de cinco professores
iniciantes da Educação Básica (duas professoras do Ensino Fundamental I e três professores do
Ensino Fundamental II).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
A metodologia desenvolvida está embasada na pesquisa qualitativa, nas narrativas dos
professores iniciantes e utiliza as rodas de conversa proposta por Passegi (2011) como ponto de
partida na busca de dados e material de análise, considerando depoimentos e relatos sobre as
experiências de professores iniciantes. As rodas de conversas são dispositivos de interação entre as
pessoas, na medida em que os sujeitos

deixam-se ser afetados pelo outro e por aquilo que é

transmitido através da troca de experiência, sendo assim um momento formativo.
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Segundo Fontoura (2011), os dados não falam por si em pesquisa qualitativa, então
precisamos problematizar o que encontramos através do diálogo entre o que encontramos e a teoria.
Para isso a estratégia utilizada será a tematização e estabelecemos alguns passos para as análises das
narrativas. São eles: transcrição de todo o material coletado, leitura cuidadosa para conhecimento
do material, demarcação do que será considerado importante, levantamento dos temas, definição
das unidades de contexto, esclarecimento do tratamento de dados, a partir da separação das
unidades de contexto do corpus e, por fim, a interpretação propriamente dita, à luz dos referenciais
teóricos.
Sobre a formação docente vinculada ao aporte teórico-metodológico da pesquisa narrativa
exploramos Nóvoa (1995), Souza (2007), Bragança (2008) Josso (2010), Fontoura (2011). DeloryMomberger (2012) ressalta que a vida tem lugar na narrativa e tem lugar na história e que o
narrativo é o lugar onde a vida humana toma forma, onde ela se elabora e se exprime sob a forma de
uma história, portanto a narrativa constitui uma capacidade fundamental da espécie humana. Os
autores citados acima corroboram no tocante à importância das narrativas de vida e formação para a
construção do sujeito e do profissional, pois entendem que ao falar de si e dos processos que estão
imbricados, estão se conhecendo e se formando através das reflexões realizadas ao significar e
ressignificar os acontecimentos da vida.
Tendo como campo epistemológico a formação docente, é preciso entendê-la como base
para o exercício da prática educativa, proporcionando um entendimento de que é imprescindível
que haja estreitamento entre a teoria e a prática, pois a origem de qualquer teoria é a prática e só
tem sentido com a prática já que serve para refletir sobre a prática. De acordo com Fontoura (2007),
é necessário verificar possíveis relações entre teoria e prática, vivenciar situações cotidianas em um
ambiente escolar, trabalhar os aspectos instrumentais da docência significando seus potenciais,
trabalhar a relação ensino-aprendizagem, enfim, trabalhar a prática do ofício de professor na escola
e na sala de aula, contando com a ajuda de pares, utilizando materiais próprios do trabalho docente,
consolidando crenças e valores pedagógicos próprios de sua experiência. Rememorar os percursos
de formação e as análises de implicação na construção do sujeito faz diferença na prática docente;
para Fontoura (2011), as narrativas se revelam como sendo um excelente terreno para analisar e
ressignificar aspectos da formação, muitas vezes desconhecidos pelos protagonistas dessas mesmas
histórias.
Como esta pesquisa se encontra em construção, nesse momento estamos coletando as
narrativas de professores e professoras sobre a fase inicial de seu ingresso na docência. Espera-se
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que este estudo possa responder o quão importante é focar a questão das narrativas e suas
experiências, entrelaçando a formação e a prática docente. Além disso, demonstrar a relevância do
suporte aos professores iniciantes, tanto no campo de quem pensa as políticas públicas quanto no
campo de quem às colocam em prática na escola. Sobre isso, Fontoura (2011) nos salienta que além
de formar os educadores, é preciso apoiar processos de fortalecimento da permanência de
professores no campo de trabalho. Portanto se faz necessário entender como ocorre a inserção
profissional destes professores iniciantes no seu locus de ação, cujo ambiente é privilegiado de
formação, já que o profissional da educação continua a ser formado nos espaços escolares.
Nesse momento da pesquisa temos como pressuposto que há uma relação afetiva entre as
narrativas e a formação docente, na medida em que as histórias de vida e formação refletem na
atuação pedagógica e como essa atuação reflete no espaço escolar e afeta todos os sujeitos
envolvidos no processo. Desenvolver a pesquisa com os professores iniciantes através de suas
narrativas possibilitará entender o processo de formação e como reflete neste período de inserção e
socialização profissional. Josso (2010) evidencia que as experiências, de que falam as recordaçõesreferências constitutivas das narrativas de formação, contam não o que a vida lhes ensinou, mas o
que se aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida. Para Souza (2007), é preciso buscar
refletir sobre as condições e processos de aprendizagem e de conhecimento que nos possibilitaram
aprender a ser professor/professora. Buscamos compreender, através das narrativas dos professores
iniciantes, o que permeia o processo de transição de estudante para professor e a relação que fazem
entre os conhecimentos construídos na formação e os conhecimentos que identificam como
necessários para o desenvolvimento profissional, ou seja, o que os educadores constroem em suas
práticas docentes a partir dos saberes apreendidos. Nóvoa (1997) afirma que as situações
conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e resolver) apresentam características
únicas, exigindo, portanto, características únicas: o profissional competente possui capacidades de
auto desenvolvimento reflexivo (...). O fazer-se professor se dá ao longo de sua trajetória nos mais
diversos espaços, no desdobramento da formação e durante a prática docente. É essencial que os
professores, sobretudo os professores novatos, atuem em um espaço disposto a fortalecer os laços
da docência. Estes professores precisam trilhar por caminhos que potencializem a escolha pela
profissão, tanto quanto a permanência nela. De acordo com Nóvoa (2017) é necessário firmar a
posição como professor e afirmar a profissão docente. Nóvoa ainda salienta que o educador que
acaba de se formar não pode ficar com as piores turmas nem ser alocado nas unidades mais difíceis,
sem acompanhamento.
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Para Fontoura e Costa:
O período inicial da docência não significa apenas um momento de aprendizagem do
ofício de ensinar, em função do contato com alunos. Significa, também, um
importante momento de socialização profissional, da inserção na cultura escolar, da
interiorização das normas, valores institucionais, preceitos, comportamentos,
procedimentos. Algo que se efetiva no local de trabalho do professor e, por acontecer
na escola, propicia o desenvolvimento de competências profissionais. (2015, p.164)

André (2018) corrobora com o exposto quando nos enfatiza que os principiantes precisam de
apoio e orientação no ambiente de trabalho, para que reconheçam a complexidade da profissão
docente que requer aprendizado constante para enfrentar os desafios inerentes a prática cotidiana,
além de recorrer aos colegas mais experientes.
Assim, é necessário um trabalho de parceria, inclusive por parte da gestão de políticas
públicas, os quais são responsáveis por desenvolverem programas que sejam delineados
especialmente para esta etapa de inserção profissional dos professores iniciantes, momento que
diferencia de formação inicial e continuada, pelas suas particularidades. Tais programas devem
possibilitar e incentivar a parceria entre Universidade e Escola Básica, para que dessa maneira seja
possível diminuir a distância entre os professores que estão iniciando a docência e o ambiente ao
qual irão pertencer e tudo mais que implica neste contexto.
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Resumo
A proposta deste trabalho é compreender os processos que compõem a profissão professor e o tornarse professor durante a fase de iniciação à docência. Para costurar este trabalho, terei a colaboração de
cinco professores iniciantes (sendo três professoras e dois professores), da educação básica de uma
escola municipal de Maricá, RJ. Destes professores, duas professoras são do Ensino Fundamental I e
três professores são do Ensino Fundamental II. À luz de Josso, a pesquisa será fundamentada pelo
conceito de experiência pensando como as experiências vivenciadas na prática docente contribuíram na
inserção e socialização profissional. Tendo em vista que a profissão professor vai sendo construída
desde os primeiros anos da vida escolar, antes mesmo de ingressar no curso específico, entendemos
que por meio do dispositivo metodológico das narrativas e através das reflexões, os educadores
iniciantes poderão resgatar os processos formativos que os ajudaram na construção de si e do fazer-se
professores. As narrativas vêm sendo empregadas na formação docente, passando por Nóvoa, Josso,
Delory-Momberger, Souza, assim como por outros autores. Elas constituem uma relação afetiva com a
formação, pois na medida em que os professores narram suas histórias de vida e formação, participam
do processo de falar de si e do que os constitui, sendo possível repensar a trajetória de vida e formação,
a reflexão das práticas e da atuação docente em um movimento de transformação. O estudo visa
investigar como se processou o início da docência para os docentes, assim como a relevância do
suporte aos docentes no início de carreira para que os mesmos se fortaleçam e permaneçam na
profissão.
Palavras-chave: Professores iniciantes; ensino fundamental; narrativas.
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PROFESSORES DE ARTES PLÁSTICAS INGRESSANTES
NA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO:
SUA INSERÇÃO E ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO
Thaís Spínola Afonseca – UFRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As ideias iniciais para a elaboração deste projeto de pesquisa se desenvolveram a partir das
minhas primeiras experiências profissionais como docente de Artes Visuais. Recém-graduada
ingressei em uma escola particular como professora de Artes polivalente (responsável por ensinar
Música, Teatro e Dança, além das Artes Visuais). Atuei, ainda, por alguns anos como arte
educadora em um centro cultural. O desalinho entre minha formação inicial e o que era esperado de
mim em exercício foi evidente, gerando enorme angústia na ânsia de dar conta do trabalho.
Considerei, então, minha graduação como defasada e lamentei a desarticulação entre as disciplinas
pedagógicas e artísticas, marca de uma difícil integração entre os diferentes institutos responsáveis
pelo meu curso, algo já observado nas licenciaturas em Artes Visuais por Pimentel (1999) e
reforçado por Teuber (2016). O interesse pela formação de professores de Artes Visuais se
aprofundou, e os estudos relativos ao tema se voltaram para o guarda-chuva maior da formação
docente como um todo.
O termo Artes Visuais às vezes pode ser igualado a Artes Plásticas, porém cabe esclarecer
que a última é uma nomenclatura um pouco mais antiga e limitante, pois contempla stricto sensu a
produção artística realizada apenas com materiais plásticos, manipuláveis, não abrangendo as artes
digitais e audiovisuais, por exemplo. Por convenção reivindicada pela Federação dos ArteEducadores do Brasil (FAEB), homologada no Parecer CNE/CEB Nº: 22/2005, oficializou-se a
denominação Artes Visuais, como consta também nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997.
Compreendendo, então, a formação docente como um processo contínuo, inaugurado pela
experiência pré-profissional como aluno, seguido pela profissionalização na formação inicial, pela
fase de iniciação ao trabalho e pela formação permanente (MARCELO, 1994), dediquei minha
atenção à etapa de transformação do estudante em professor e à adaptação ao contexto real de
atuação, mais conhecido como período de inserção profissional.
A INSERÇÃO PROFISSIONAL
Ao discorrer sobre os ciclos de vida profissional dos docentes, Huberman (2000) se refere à
análise de Simon Veenman (1984) que identifica essa fase como um “choque de realidade”, quando
há uma preocupação em sobreviver à profissão, intensa aprendizagem via ensaio e erro e o
predomínio do valor prático, o que faz com que os principiantes tenham problemas em relacionar as
teorias e princípios estudados na faculdade com os seus dilemas. As dificuldades e descobertas
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advindas da realidade escolar com a qual se depara o professor iniciante são experimentadas
intensamente. A duração dessa fase até a estabilização do docente com os seus encargos pode ser
estimado entre 3 a 5 anos (HUBERMAN, 2000); esse intervalo, no entanto, pode variar bastante em
cada caso. É importante pontuar que, ao nosso ver, o educador pode experimentar um processo de
inserção toda vez que se vê em uma nova rede de ensino, escola, turma, função e condição de
trabalho.
A qualidade desse momento determina em grande parte o grau de adesão confiante à
carreira/cargo, pois consoante à existência prolongada de apoio organizacional, socialização com
colegas e familiarização com a cultura institucional, essa transição pode correr de modo suave,
facilitando o pleno desenvolvimento profissional enquanto o docente ainda se sente um novato.
Práticas sistematizadas focadas em favorecer a troca de saberes entre professores iniciantes e
experientes e orientação e acompanhamento da adaptação dos ingressantes são denominadas como
programas de indução profissional.
Nesse contexto, destaco a importância das ações voltadas para o processo de inserção
considerar a especificidade da disciplina ou turma/modalidade à qual o professor se dedica, o que
implica em situações e incertezas indissociáveis da sua realidade de ensino, requerendo suporte de
pessoas que (re)conheçam intimamente as questões pedagógicas e ambientais que venham a surgir.
No caso dos professores de Artes Visuais, eles se deparam com uma grande variedade de condições
de trabalho, sendo frequente a sensação de isolamento pela ausência de colegas da mesma
especialidade no seu turno ou mesmo em toda a escola, a desvalorização de sua disciplina frente a
outras, uma profusão de turmas em mais de um estabelecimento, a negociação por materiais e
espaços para uso artístico, o exercício ou não da polivalência (expectativa de que o profissional
ensine mais de uma linguagem artística) e o amplo espectro de idades e classes que atende.
A cidade do Rio de Janeiro, onde moro, é responsável pela maior rede de escolas municipais
do país, despontando como um laboratório de políticas públicas educacionais. Sua Secretaria de
Educação (SME/Rio) conta desde 2012 com um centro de recepção e formação continuada de seus
professores, a Escola de Formação Paulo Freire (EPF). A rede carioca também, ao contrário da
prática corrente em outras redes, já realiza concursos públicos para docentes de Artes com cargos
separados para cada linguagem (extinção da polivalência), tendo optado pelo termo Artes Plásticas
quando no caso das Artes Visuais. Essas características se mostraram ideais para um mapeamento
de programas de inserção específicos para os professores de Artes Plásticas.
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A literatura aponta para uma tradição de escassos e pontuais programas de indução
profissional a professores no Brasil (ANDRÉ, 2013; MIRA, 2018), sendo comum que os
principiantes sejam alocados nas “piores” turmas e escolas, sob expectativas idênticas às de
professores experientes. A indução funcionaria, portanto, como uma logística de acolhimento,
assessoria e formação afinada com as necessidades e circunstâncias vividas pelos profissionais
inexperientes no serviço. Marcelo (1999), citando Valli (1992) afirma que...
[...] Os problemas que mais ameaçam os professores principiantes são a imitação
acrítica de condutas observadas noutros professores; o isolamento dos seus colegas; a
dificuldade em transferir o conhecimento adquirido na sua etapa de formação e o
desenvolvimento de uma concepção técnica do ensino. (p. 132)

PROFESSORES DE ARTES PLÁSTICAS INGRESSANTES NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
CARIOCA
Desse modo, esta pesquisa tem como objetivos: (1) traçar um perfil dos professores de Artes
Plásticas ingressantes na rede – idade, sexo, formação, experiência profissional anterior etc.; (2)
caracterizar e entender, a partir de suas próprias palavras, como se deram seus processos de inserção
profissional no primeiro ano na rede municipal do Rio de Janeiro; (3) enumerar as estratégias
operadas de formação continuada e adequação a esse período. Após o mapeamento inicial,
interessa-me ainda: (4) observar se há programas oficiais da SME/Rio e/ou ações voluntárias e
restritas nas escolas de acompanhamento desses professores iniciantes na rede com propostas
sistematizadas de formação continuada voltada para o ensino das Artes Plásticas. Caso detecte essas
iniciativas, pretendo (5) dimensionar sua influência nos roteiros traçados pelos próprios professores,
pautados por suas concepções de formação e perspectivas sobre esse ensino, na facilitação de seu
desenvolvimento profissional dentro do panorama que encontraram e com os quais tiveram que se
relacionar; ou seja: o que eles têm a dizer sobre as contribuições mais relevantes para sua inserção
durante seu primeiro ano de trabalho nas escolas municipais e se alguma ação de indução se
mostrou significativa.
Em vários países a indução faz parte do percurso formativo do candidato que deseja integrar
o quadro docente das escolas públicas, a fim de minimizar o número de desistências/abandono. O
regime de indução também tende a se confundir com estratégias avaliativas do período de estágio
probatório. Analisando experiências com programas de indução, que podem ter múltiplos formatos
e extensão, Marcelo e Vaillant (2012), citam Smith e Ingersoll (2004, p. 706) para afirmarem que
“o fator mais sobressalente [para o docente iniciante] foi dispor de um mentor de sua mesma
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especialidade, ter tempo para planejar junto com outros docentes da mesma matéria e fazer parte de
uma rede externa”.
Evidencio a diminuta quantidade de trabalhos acadêmicos voltados para o meu tema,
conforme o levantamento bibliográfico realizado, o que ressalta a urgência de se investigar o
assunto e averiguar as condições de tantos professores de Artes Visuais no Brasil que estão
sobrevivendo, desenvolvendo dispositivos de formação ou em vias de desistir da carreira docente
devido à crise inicial típica do momento de inserção profissional. Mais um fator que reforça a
importância desta pesquisa é o alto número de professores não especialistas – isso quando são
realmente docentes habilitados – responsáveis pelas aulas de Artes nas escolas do país devido à
ausência de docentes específicos, ainda que computemos a ocupação das vagas por todo o leque de
professores com licenciatura em alguma linguagem artística. De acordo com o Censo Escolar de
2017, o percentual de professores de Artes com formação específica atuando nos anos iniciais do
ensino fundamental é 58,7%, nos anos finais apenas 31,5% e no ensino médio 41,1%.
Esse panorama se arrasta como traço de uma história do ensino de artes no Brasil
(BARBOSA, 2016) cujo exercício docente na educação básica foi profissionalizado muito
recentemente. Foi durante a ditadura militar, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971
(Lei 5692/71) e sua reforma educacional tecnicista, que se estabeleceu a atividade Educação
Artística nas escolas, agregando artes plásticas, teatro e música no seu currículo. Para ministrar a
atividade Educação Artística era necessário possuir um diploma de graduação. Para resolver essa
questão, o governo oficializou apressadamente os cursos de Licenciatura Curta em Educação
Artística, que preconizavam uma formação polivalente, tinham a duração de 2 anos, currículo
compacto e disciplinas fragmentadas e rasas. Caso quisessem, após cursarem a licenciatura curta, os
candidatos poderiam continuar seus estudos em direção à licenciatura plena, com habilitação na
linguagem escolhida. O ensino das Artes havia ganhado lugar cativo nas escolas, mas em uma
situação que lhe reservava fragilidade:
Não sendo considerada matéria e não tendo espaço fixo no horário de aulas, a
Educação Artística é relegada a um plano secundário, sendo utilizada de maneira
aleatória para outros objetivos, quase sempre morais e/ou de suporte para outras
disciplinas, que não o de ensinar arte. (PIMENTEL, 1999, p. 96)

A concepção da arte como horário de lazer também se consagrou, resultando no conhecido
laissez-faire (“deixai fazer”), em que a aula se torna um tempo de livre expressão sentimental sem
qualquer tipo de orientação. No final da década de 1970 e por toda a década de 1980 a emergência
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de reivindicações por direitos democráticos ressoou e haveria mudanças com a promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (Lei 9.394/96), que determinou a Arte como disciplina
obrigatória na educação básica, ou seja, reconheceu-a como campo de conhecimentos com
conteúdos específicos importantes. Isso foi explicitado logo depois nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de 1997 (PCN), que declararam no segmento Artes Visuais (denominação que engloba as
artes plásticas, as artes gráficas, o vídeo, o cinema, a fotografia e as novas tecnologias) evidente
adesão à Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, princípio pedagógico que se popularizou e que
prevê uma articulação crítica entre três dimensões da produção artística: contextualização (indo
além da história da arte), experimentação (fazer) e apreciação (leitura de obra).
E no que se refere às opções metodológicas, considero a convergência de dados
quantitativos e qualitativos, optando, primeiramente, pelo uso de um questionário com o intuito de
desenhar um perfil (sexo, idade, cor, formação, experiência prévia, tipo de vínculo, região da escola
que atua etc.) dos docentes de Artes Plásticas (nomenclatura oficial do cargo) ingressantes na rede
municipal do Rio de Janeiro a partir de 2016 e capturar breves indícios sobre suas identidades e
relações com suas escolas. O objetivo, com esse instrumento foi mapear professores que foram
convocados no Diário Oficial do município e entender suas trajetórias nos primeiros anos após a
posse. A partir desse resultado, foram possíveis categorizações que culminaram na seleção de 3
desses profissionais para a realização de entrevistas semiestruturadas, que focaram na descrição de
seus processos de inserção, ações de indução que encontraram e estratégias utilizadas de formação
voltadas para o ensino de Artes Visuais.
CONCLUSÕES
A pesquisa se encontra em processo de análise, tendo recolhido conteúdo compartilhado por
18 respondentes ao questionário, dos quais 10 haviam ingressado na rede pública carioca pela 1ª
vez a partir de 2016 (ano do último concurso para o cargo de professor de Artes Plásticas) e 8 já
pertenciam à rede e haviam prestado novo concurso. Foram realizadas 3 entrevistas semiestruturadas: uma com uma professora ingressante na rede sem experiência docente anterior, uma
ingressante com 5 anos de experiência docente e um ingressante com mais de 10 anos de
experiência. As condições de trabalho e a recepção pela gestão da escola têm sido apontadas como
as maiores dificuldades, enquanto os maiores apoios parecem vir de colegas professores de outras
disciplinas da mesma unidade escolar. Quanto às estratégias de formação e aprimoramento
profissional, os ingressantes afirmaram recorrer principalmente a cursos livres em instituições

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

889

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

culturais, trocas presenciais ou virtuais com outros professores de Artes Plásticas da rede e cursos
de formação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
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Resumo
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa que investiga o processo de inserção profissional de
professores de Artes Plásticas na rede pública municipal do Rio de Janeiro a partir de 2016. Dialogo
com Hurberman (2000) e Marcelo (1999) sobre a importância dessa etapa de entrada e aprendizagem
da carreira docente. Observou-se uma escassez de trabalhos sobre o tema com professores de Artes.
Instrumentos utilizados foram questionário e entrevistas semi-estruturadas sob a perspectiva dos
próprios professores recém-ingressantes. A pesquisa se encontra em fase de análise e os dados iniciais
sugerem que a maior parte dos sujeitos possuíam mais de 5 de experiência docente anterior, e que a
qualidade do acolhimento pela equipe diretiva da unidade escolar e a troca regular com outros
professores de Artes Plásticas parecem exercer uma grande influência na plena adaptação à carreira na
rede.
Palavras-chave: Formação de professores; Ensino de Arte; Inserção profissional.

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

890

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

PROFESSORES EXPERIENTES E INICIANTES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA: APRENDIZAGENS EM ESPAÇOS
COLABORATIVOS
Rosana Maria Martins – UFMT
Aline de Cássia Damasceno Lagoeiro – IFSP
Débora Cristina Massetto – UFAL
Tarciana dos Santos Pinheiro – UFSCar
Ana Paula Gestoso de Souza – UFSCar
Andréia Cristina Santiago Carvalho – SEMED/UFMT
Roseli Batista de Jesus – SEMED
Marly Souza Brito Farias – SEMED

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente painel aborda a temática início da carreira docente, enfocando o acompanhamento de
professores experientes aos iniciantes, o espaço colaborativo de aprendizagem, por entender que esse
espaço se constitui em locus privilegiado de desenvolvimento profissional docente. Cada artigo enfatiza
o professor iniciante frente aos desafios, às descobertas e/ou aos choques de realidade, considerando o
início da carreira como uma importante fase no processo de ensinar e aprender a ensinar. O objetivo
deste painel é ampliar reflexões e discussões sobre o apoio ao iniciante, seja programas de mentoria,
projetos de extensão que preveem o acompanhamento do iniciante por um professor experiente e
aproxima Universidade-Escola-Redes de ensino. O primeiro texto retrata as contribuições de duas
iniciativas online de desenvolvimento profissional para a constituição identitária de professores iniciantes
e experientes que atuam na educação básica. O segundo busca identificar e caracterizar as tensões e
suas formas de superação vividas no início de carreira por professoras iniciantes que participam de um
programa de mentoria, no qual professoras experientes (mentoras), acompanham iniciantes,
objetivando auxiliá-los a minimizar e a lidar com as tensões vividas no início da docência. O terceiro
retrata práticas de formação aos iniciantes que participam de uma proposta formativa em parceria
Universidade/Escola e que privilegia encontros formativos em forma itinerante nos espaços da
Universidade e das escolas participantes. A abordagem adotada nas pesquisas é a colaborativa, tendo as
narrativas como principal instrumento de análise de dados. Os resultados das pesquisas demonstraram
que o apoio dos pares, de professores experientes, formadores e pesquisadores colaboram para
minimizar as tensões que se apresentam no início da carreira (funcionamento da escola, práticas
pedagógicas e demandas formativas que precisam ser sanadas). Os três artigos trazem marcas de como
esses iniciantes vão constituindo a identidade profissional e como vão encaminhando o
desenvolvimento profissional que se inicia.
Palavras-chave: Formação continuada; Formação colaborativa; Parceria Universidade –Escola;
Indução à docência; Desenvolvimento Profissional.
A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM
DIFERENTES FASES DA CARREIRA: CONTRIBUIÇÕES DE AÇÕES FORMATIVAS DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA COLABORATIVA
Aline de Cássia Damasceno Lagoeiro – IFSP
Débora Cristina Massetto – UFAL

INTRODUÇÃO
A formação docente é entendida como um processo contínuo, que engloba diferentes
espaços e tempos da carreira. Ao longo do desenvolvimento profissional, os professores mobilizam
diversos conhecimentos, que são construídos nas relações estabelecidas com as teorias e suas
práticas, permeadas por experiências marcantes e pelas relações interpessoais. Essa concepção
reconhece o papel da reflexão sobre as práticas docentes (NÓVOA, 1995) e entende que o
aprendizado da docência acontece frente aos dilemas e situações enfrentadas, que indicarão as
necessidades formativas e competências profissionais dos professores em cada etapa profissional
(REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2008).
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É nesta dimensão que se apresenta o objetivo geral do presente estudo, que se propõe a
analisar as contribuições de dois programas de desenvolvimento profissional de uma universidade
federal – denominadas temporariamente como Ação Formativa 1 (AF1) e Ação Formativa 2 (AF2)
– para a constituição identitária de professores iniciantes e experientes.

Os dados apresentados

são oriundos de duas pesquisas de doutorado que objetivaram: investigar, descrever e analisar
aprendizagens profissionais e experiências emocionais de professoras experientes, expressas ao
longo de sua participação em um programa de formação online; e investigar narrativas de
professoras iniciantes acerca das contribuições de seu percurso formativo para o processo de
iniciação à docência. Parte-se do pressuposto de que o início da carreira é um período fundamental
marcado pela descoberta e sobrevivência (HUBERMAN, 1993). Da mesma forma, entende-se que
docentes com mais experiência vivenciam um estágio profissional mais estável, a partir da
construção de um conjunto de conhecimentos basilares para atuação docente (MARCELO, 1999).
O estudo está organizado, primeiramente, a partir do referencial teórico sobre o
desenvolvimento profissional, focalizando nas características das diferentes fases da carreira
docente, na importância dos programas de desenvolvimento profissional como proposta de
formação continuada e em seu papel na constituição da identidade docente. Em seguida, indicam-se
os caminhos metodológicos e apresentam-se análises sobre as contribuições das ações formativas
para as aprendizagens da docência e a construção da identidade de duas professoras participantes
das respectivas ações.
A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE AO LONGO DA CARREIRA: UM
PROCESSO PERMANENTE DE (RE)CONSTRUÇÃO
O desenvolvimento profissional docente apresenta-se como um processo contínuo que
acontece na interação do professor com outras pessoas em suas atividades próprias da docência e
em outros papéis assumidos que também o constituem. Nessa trajetória formativa, os docentes
aprendem por meio de processos individuais ou coletivos, influenciados pelas necessidades
pessoais, profissionais e organizativas e pelos contextos espaciais e temporais em que estão
inseridos (MARCELO; VAILLANT, 2009). É neste percurso de constituição e ressignificação de
si, no entrelaçar dos diferentes aspectos presentes na profissão e na vida pessoal, que se constrói a
noção de identidade docente (SANCHO-GIL; CORREA-GAROSPE, 2016), sendo estabelecida e
modificada ao longo das etapas da carreira profissional.
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Para Dubar (2005), a identidade está diretamente ligada ao processo de socialização, uma
vez que compreende o sentimento de pertença do indivíduo a um determinado grupo, por meio da
identificação de si com aspectos que o caracterizam. A identidade é, nessa perspectiva, constituída
por dimensões individuais e coletivas que coexistem e envolvem uma diversidade de aspectos. Essa
constituição ocorre de maneira processual, uma vez que a identidade profissional apresenta um
caráter múltiplo e diretamente ligado a um contexto (NÓVOA, 2017).
As características estruturantes do conceito de identidade revelam, assim, sua complexidade
e relevância para uma análise mais aprofundada dos processos formativos docentes. A identidade é
compreendida como uma realidade que se configura ao longo da vida, de maneira pessoal e
relacional, em uma perspectiva evolutiva, caracterizando-se como uma forma permanente de
interpretação e reinterpretação de si em um contexto (MARCELO, 2009). Desse modo, a identidade
docente não se mantém estática, mas permanece em um processo de transformação ao longo das
diversas fases da carreira.
Quanto às fases profissionais, contemplam, de acordo com Garcia (1999), as experiências
escolares (pré-treino), a passagem em instituições formais de formação profissional (formação
inicial), os primeiros anos de exercício como professor (iniciação) até as outras experiências que
acompanham sua formação com caráter permanente. Huberman (1995), com a ideia de ciclos,
também entende que os primeiros anos da carreira se configuram como um momento de exploração,
acompanhado pela estabilização que traz mais segurança ao professor, seguindo até diversificação
(25 anos de carreira), conservantismo (até 35 anos) e desinvestimento (35-40 anos).
Assim, o início da carreira docente é um momento com muitas aprendizagens e conflitos que
fazem parte da transição de papéis, ou seja, da fase de estudantes para a de professores, juntamente
com um contexto de adaptação à cultura e ao contexto escolar. No contexto mais próximo, em suas
salas de aulas, os iniciantes experimentam dúvidas e dificuldades a respeito de diferentes aspectos
do planejamento, desenvolvimento e avaliação, como a interpretação e transposição do conteúdo
teórico, as diferentes relações interpessoais que compõem o universo escolar e aspectos macro,
como suas posições frente às políticas públicas.
Já em relação a um professor experiente, espera-se que ele possua um conjunto maior de
conhecimentos que possa beneficiar a construção de um quadro de referências amplo para lidar com
as demandas da profissão (REALI et al., 2008). Assim, a experiência pode trazer um sentimento de
segurança frente às escolhas de técnicas e estratégias de ensino, ao relacionamento interpessoal, ao
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contato com diferentes alunos, colegas e com a cultura escolar, bem como à diversificação de
métodos e estratégias.
Considerando as especificidades de cada fase da carreira, em uma concepção formativa de
caráter contínuo, as experiências vivenciadas ao longo da vida ganham destaque como possíveis
fontes de reflexão e novas aprendizagens. A aprendizagem da docência não se dá, portanto, em um
momento isolado, mas ocorre sob diversas formas e contextos, envolvendo aprender a ensinar e
aprender a ser professor (REALI; REYES, 2009). Em relação à formação ao longo da carreira, esta
assume uma perspectiva de continuidade, com destaque para a contribuição das experiências
advindas da prática que tragam, em seu bojo, a intencionalidade de configurar-se como uma
experiência de aprendizagem colaborativa (MIZUKAMI, 1996).
Nessa perspectiva, Vaillant (2016) destaca o papel da colaboração como uma nova
compreensão da aprendizagem e desenvolvimento da docência, o que pressupõe o fortalecimento do
trabalho em parceria. Desse modo, o desenvolvimento de ações formativas assentadas na
colaboração e na reflexão sobre a prática, como as propostas que deram origem ao presente estudo,
traz consigo a potencialidade de promover novas formas de aprendizagem da docência e de
contribuir para a constituição identitária dos professores que delas participam.
OPÇÃO METODOLÓGICA: PROPOSTAS COLABORATIVAS DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Em termos metodológicos, cumpre salientar que as pesquisas com caráter qualitativo –
como é o caso deste estudo – proporcionam aos pesquisadores em educação um conhecimento
ligado aos seus próprios saberes e possibilitam uma melhor compreensão da realidade (PACHECO;
FLORES, 1999). Os dados aqui apresentados foram produzidos no âmbito de duas ações formativas
desenvolvidas em uma universidade federal – AF1 e AF2. As atividades propostas foram
desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) por meio da Plataforma Moodle.
Desenvolvida de 2014 a 2016, com financiamento do CNPq e como parte de uma pesquisaintervenção, a AF1 buscou promover processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional,
com o intuito de que professores experientes pudessem atuar como mentores de professores em
início de carreira. Assim, a ação foi dirigida aos professores experientes da Educação Básica
interessados em investir em sua formação, tendo seu currículo organizado com base nos perfis, nas
demandas e nas necessidades formativas dos participantes. Os dados se referem à segunda oferta,
momento em que os participantes foram selecionados via chamada pública de um portal
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educacional. Os instrumentos de produção e de coleta de dados foram, principalmente, tarefas,
diário reflexivo e fóruns de discussão presentes nos AVA.
A AF2, por sua vez, foi desenvolvida como proposta de intervenção de uma pesquisa
colaborativa realizada com apoio financeiro do CNPq e teve o objetivo de estabelecer uma rede de
formação e desenvolvimento profissional de professores em diferentes fases da carreira. Contou
com a participação de licenciandos, professores iniciantes e professores experientes que atuam nos
primeiros anos do Ensino Fundamental. Os dados aqui analisados referem-se à primeira oferta,
realizada em 2016, porém a ação teve ofertas nos anos de 2017, 2018 e 2019. As atividades foram
desenvolvidas utilizando-se as ferramentas tarefa e fórum de discussão e constituíram-se nas fontes
dos dados da pesquisa. Os fóruns eram realizados em pequenos grupos com participantes em fases
distintas da carreira, de modo a estimular reflexões e aprendizagens por meio do diálogo
intergeracional.
Neste estudo, são apresentados dados de duas participantes - uma professora experiente da
AF1 e uma professora iniciante da AF2. Em relação à professora experiente, denominada de modo
fictício na pesquisa como Alice, foram analisados os registros feitos em sua participação nas
atividades, quando relatava e analisava o acompanhamento junto às professoras iniciantes. Alice
tinha 38 anos de idade e era licenciada em Matemática e em Pedagogia; atuava como diretora de
uma escola municipal de Educação Infantil (11 anos) e tinha 17 anos de experiência docente. Da
mesma forma, foram submetidos à análise os dados da professora iniciante da AF2, na pesquisa
denominada de forma fictícia como Rita. Ela tinha, à época, 38 anos, era licenciada em Ciências
Biológicas e Pedagogia, além de ter como primeira formação o curso Técnico em Nutrição; atuava
como professora da rede municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental há 3 anos e,
paralelamente, atuou por 2 anos como professora dos anos finais na rede estadual.
Os dados constituíram-se no formato de narrativas e foram coletados por meio da
participação das referidas professoras nas respectivas ações formativas. A escolha das participantes
para o desenvolvimento do estudo ora realizado envolveu o nível de detalhamento dos registros
feitos nas atividades realizadas no AVA. A opção metodológica pelo uso de narrativas como
instrumento de apreensão dos dados deu-se a partir da compreensão de que esse tipo de escrita é
uma tarefa complexa – cognitiva e emocional – da compreensão das histórias e do processo de dar
sentido às experiências (DAY, 2005). Assim, apresentamos a seguir os dados das participantes
mencionadas, no intuito de identificar elementos que perpassam os seus processos de aprendizagem
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da docência e que possibilitem vislumbrar as contribuições das ações realizadas para sua
constituição identitária.
OLHARES SOBRE AS APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DAS AÇÕES
FORMATIVAS NA PERSPECTIVA DE SUAS PROTAGONISTAS
Em relação ao trabalho desenvolvido no âmbito da AF1, o acompanhamento feito por Alice
junto a uma professora iniciante foi chamado de mentoria, compreendida como um processo de
apoio e possibilidade de desenvolver competências profissionais na parceria estabelecida com
professores iniciantes, que se relaciona à fundamentação de novas práticas profissionais e à
ressignificação do papel de aprender a ensinar outros professores. Ao longo dele, por meio dos
relatos da professora experiente, é possível identificar aspectos importantes que envolvem a
construção da identidade da iniciante.
Alice iniciou sua participação na AF1 por meio da construção de um memorial formativo,
que possibilitou caracterizar o seu percurso. Em sua narrativa, demonstrou compreender a
importância dos professores quanto aos bons e maus modelos de docência, ao alertar as professoras
iniciantes sob sua supervisão: “cuidado, vocês são modelos. Vocês estão sendo observados pelos
alunos. É muita responsabilidade!” (AF1, Atividade 3.2, Módulo Extra, setembro de 2016).
As narrativas de Alice sobre seu início de carreira revelaram uma etapa repleta de
sentimentos negativos, como angústias, ansiedade, insegurança e falta de maturidade para
relacionar a teoria com a prática. Alice também relatou conflitos, dificuldades no planejamento de
propostas contextualizadas, preocupação com a escolha da metodologia adequada, embate entre
como foi ensinada (cartilha) e como deveria ensinar (construtivismo) e dúvidas mais simples, como
preencher um diário de classe. Alice não teve mentor ao longo dos seus primeiros anos de docência,
mas destacou que sua atitude questionadora em meio à dificuldade lhe ajudava a pedir ajuda aos
colegas mais próximos. Em casa, recebia o apoio de sua mãe, que não sabendo lhe orientar de
forma profissional, disponibilizava palavras de conforto.
Os aspectos apresentados ao longo de sua participação na AF1 foram muito importantes na
construção de sua identidade como formadora de professores, a partir da retomada de dilemas e
aprendizados vivenciados nas etapas profissionais e por meio da reflexão sobre incidentes
marcantes, ressignificando os papéis desempenhados e construindo novas perspectivas sobre o
acompanhamento que faria junto a professoras iniciantes nos módulos práticos posteriores.
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No decorrer das atividades da AF1, Alice teceu análises sobre a profissão docente, refletindo
sobre a precariedade do contexto de atuação, os baixos salários e a falta de condições de trabalho
(AF1, Diário de Mentoria, agosto de 2015). Também demonstrou compreender que o trabalho
docente requer do professor uma postura de permanente aprendizagem: “reaprender, reinventar a
cada dia uma missão trabalhosa, mas que precisa ser praticada” (AF1, Diário de Mentoria, maio
de 2015).
Assim, ela entendeu que se aprende a ser professor por meio de constantes estudos, pelas
experiências de atuação e, especialmente, pelas reflexões e questionamentos sobre as escolhas
realizadas no dia-a-dia da profissão, com revisões e aprimoramentos:
[...] é de suma importância que se reflita e reveja conceitos, procurando novas
maneiras de aprender e ensinar; sendo fundamental a todo educador, adquirir um bom
desenvolvimento em sua competência profissional. [...] Deve ter uma bagagem quanto
aos conteúdos a serem ministrados (AF1, Diário de Mentoria, maio de 2015).

Também é preciso dizer que, como mentora de professoras iniciantes, Alice precisou
construir o significado deste novo papel e o que ele exigiria da participante: conhecimentos,
habilidades e atitudes. No início da AF1, Alice apresenta uma compreensão do papel de mentora
como um parceiro mais experiente que mobiliza seus saberes a fim de auxiliar os iniciantes, com
orientações profissionais e apoio emocional. Contudo, na etapa prática da mentoria, quando
realmente colocou em xeque suas concepções por meio das atividades individuais e coletivas,
verificou que oferecer apoio requeria um acompanhamento mais próximo e sistemático junto às
iniciantes, mediante análises do contexto de atuação, das necessidades formativas das professoras,
da planificação de ações e do desenvolvimento, revisão e aprofundamento das mesmas.
A partir dos dados apresentados, foi possível verificar que a participação de Alice na AF1
foi um passo importante para o seu desenvolvimento profissional, pois pode retomar experiências
significativas de sua trajetória docente, refletir sobre questões emblemáticas, sobre ser profissional,
ensinar e atuar como formadora. Teve oportunidade de compartilhar experiências bem-sucedidas,
dificuldades e necessidades formativas e, principalmente, construir conhecimentos para atuar como
mentora. Esses processos de constituição de sua profissionalidade como formadora de professores
não ocorreu de forma isolada, mas mediados pela participação em um ambiente virtual de
aprendizagem, com o apoio da equipe formativa da ação e de outros colegas.
No que se refere à participação de Rita na AF2, ao longo das atividades é possível conhecer
de modo mais detalhado sua trajetória profissional. Rita relata as dificuldades vivenciadas no início
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da docência, ligadas a aspectos amplamente diversos, como a busca por metodologias de ensino
mais adequadas, a precariedade das condições de trabalho, a falta de apoio. Isso lhe causa
preocupações, cansaço e frustração, levando ao seu isolamento. Quanto à participação na AF2, Rita
apresenta como expectativa inicial o desejo em dialogar e trocar experiências, com o intuito de
aprimorar sua ação docente: “Minha expectativa com esse curso é aprofundar meus estudos,
compartilhar experiências e aumentar meu repertório de práticas e fundamentos de uma docência,
que possa proporcionar os direitos educacionais para meus alunos de forma ampla e plena” (AF2,
Fórum de Apresentação).
No decorrer das atividades realizadas, o diálogo com professores que atuam em diferentes
contextos possibilitou a ela muitas reflexões, levando-a a perceber que a realidade da docência por
ela vivenciada também é compartilhada pelos colegas:
Quando iniciei o curso esperava encontrar professores com vivências que pudessem
complementar minha atuação docente. Ao estarmos fechados, ainda que
involuntariamente, dentro de uma realidade creio que é preciso o contato com outras
visões e modos de fazer, ser e estar no mundo que possam modificar nosso
pensamento ou ratificar coisas em comum. Com esse curso foi assim [...]. Assim,
verifiquei que apesar de muitas de nós estarmos distante geograficamente o elo
encontrado foi a tal forma escolar e a não superação daquilo que ainda consideramos
como não emancipador das relações humanas (Rita, Atividade Avaliativa Final).

Desse modo, ao participar da AF2, chama a atenção de Rita o fato de que as situações
vivenciadas pelos colegas são muito semelhantes às suas experiências. Ela identifica-se nos colegas,
com os quais pode compartilhar suas concepções, as dificuldades encontradas e as formas de
vivenciá-las. Por outro lado, essa realidade também é fonte de preocupação, uma vez que ela
percebe essa semelhança como herança de um processo histórico, que precisa evoluir.
O conteúdo da proposta também é avaliado por Rita, ao considerar que, muitas vezes, o
professor não é consultado e não participa do processo de planejamento e tomada de decisões em
relação aos aspectos curriculares e às ações voltadas à sua formação, o que considera ser um grande
equívoco:
Do ponto de vista histórico e de classe o professor é mais um cumpridor de tarefas e
executor de decisões sobre as quais ele não foi convidado a elaborar ou refletir; mas é
ele que junto ao aluno desenvolve o trabalho didático-pedagógico e se pretende que o
sujeito crítico e questionador seja formado. Uma junção de incoerências (AF2,
Atividade Avaliativa Final).
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Rita apresenta uma visão muito crítica ao papel passivo ao qual o professor é submetido,
especialmente quando se trata de sua própria formação e este confronto pessoal que apresenta com
tal contexto pode ser um elemento que compõe seu processo de constituição identitária. Em
contraposição, faz uma avaliação das contribuições da AF2 para sua prática e para o processo
reflexivo sobre sua própria trajetória:
Foi até nostálgico esse curso, pois, rememorei todas a situações pelas quais passei. É
interessante refazer esse caminho com o conhecimento pedagógico e a prática,
acumulados. A cada ano com o devido trabalho de autocrítica, meu trabalho se
aprimora. Percebo velhos/novos erros e avanços, tanto na questão do ensino, quanto
na qualidade das relações que também se aperfeiçoam sob várias formas: alunosprofessora, professora-alunos, professora-colegas, etc (AF2, Narrativa Reflexiva).

A avaliação de Rita em relação à retomada de sua trajetória permite concluir que ela ainda
não havia passado por essa experiência em formações anteriores. Podemos destacar o fato de que
ela começa a desenvolver a consciência do lugar a partir do qual retoma suas memórias. Trata-se de
uma leitura com os olhos atuais, com todos os conhecimentos que construiu no decorrer do
percurso. Ao mesmo tempo, esse processo lhe permite estabelecer novas relações de sentido,
realizar novas aprendizagens e pode constituir-se em estímulo para o processo de atribuição de
sentido de sua própria identidade profissional docente. Destacamos que os aspectos apresentados
por Rita em seus relatos evidenciam que o processo de tornar-se professor ocorre de forma
permanente e é fortemente influenciado pelas experiências advindas de diversas etapas da trajetória.
Da mesma forma, a relação colaborativa estabelecida como os demais participantes da AF2 lhe
permitiu experimentar novas formas de aprendizagem e reconhecer-se como parte de uma rede de
formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento das pesquisas, evidenciou-se o caráter da identidade docente como um
processo, o que significa que é preciso tempo, que vai além da participação de professores em
programas de formação, já que há necessidade de aprofundar as atividades próprias da docência,
compreender os papéis desempenhados, aprimorar as ações e revisitar teorias e concepções
envolvendo o ser professor e o ensinar. No caso das professoras consideradas nesse estudo, os
dados apresentados evidenciaram que a opção por participar de uma ação formativa pautada nessa
perspectiva trouxe contribuições ao processo de aprendizagem da docência. Assim, encontraram em
tais ações o suporte às demandas formativas por elas apresentadas, ao passo que as relações
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estabelecidas abriram as portas para uma nova forma de reflexão sobre a própria prática: revelando
elementos de identificação com a trajetória de outros profissionais; estimulando a sistematização
dos próprios saberes; fornecendo condições para a teorização da prática; permitindo um olhar para
si e para seu percurso. Esse movimento de compreender-se no seio de um grupo profissional e
perceber-se como sujeito produtor de conhecimento no diálogo com o outro lançou luzes aos seus
próprios processos de constituição identitária, à medida que permitiu às professoras uma
compreensão mais ampla sobre si mesmas e seus saberes.
Ao analisar as contribuições dessas ações formativas, foi possível observar que construir
conhecimento em parceria e de forma democrática origina-se de uma mudança de paradigma e,
consequentemente, de modelo pedagógico.

De acordo com Rinaldi (2009), se o propósito é

desenvolver o pensamento, a autonomia e processos de aprendizagem contínua, é preciso adotar um
modelo formativo que favoreça a colaboração, a interação próxima, o apoio mútuo, a solidariedade
e que sejam acompanhados por reflexões continuadas e auto-sustentadas.
Por fim, compreende-se que uma contribuição importante da presente pesquisa para a área
educacional foi a de envolver diferentes sujeitos – pesquisadores, tutores, (futuros) professores, em
distintas etapas da carreira, em processos desenvolvimentais causados pela participação em ações
de formação docente oferecidas por uma universidade pública, que prioriza estudos que envolvam a
comunidade e, especialmente, que valorizam o papel do professor como protagonista dos seus
processos de aprendizagem. Ao mesmo tempo, os dados indicam a necessidade de ampliação dos
programas de desenvolvimento profissional assentados sobre a perspectiva da colaboração e do
diálogo, como forma de superação dos desafios inerentes às diversas etapas de carreira docente.
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Resumo
A formação de professores é compreendida como um processo contínuo que se desenvolve ao longo
de toda a carreira e é marcado pelas experiências e as interações vivenciadas pelo indivíduo durante
toda sua trajetória. Tal concepção constitui-se no fundamento do presente estudo, cujo objetivo foi o
de analisar as contribuições de programas de desenvolvimento profissional para a constituição
identitária de professores iniciantes e experientes que atuam na educação básica. O referencial teórico
pautou-se na literatura sobre o desenvolvimento profissional da docência e a identidade docente,
considerando os aspectos inerentes às diferentes fases da carreira. Os dados, sob a forma de narrativas,
foram coletados durante a realização de duas iniciativas de formação continuada, ambas na perspectiva
colaborativa, desenvolvidas em uma Universidade Federal – aqui denominadas como Ação Formativa 1
(AF1) e Ação Formativa 2 (AF2). Os resultados evidenciam as contribuições de tais ações para os
processos de aprendizagem da docência e constituição da identidade profissional, tendo em vista as
diferentes demandas formativas que se apresentam em momentos distintos da trajetória profissional,
neste estudo representadas pelas narrativas de uma professora experiente e de uma professora iniciante,
participantes dos respectivos programas. Também indicam que a participação de professores em ações
formativas colaborativas voltadas ao desenvolvimento profissional contribui para o processo de
constituição da identidade docente, promovendo novas formas de aprendizagens mediante interações
com profissionais em diferentes fases da carreira e que atuam em contextos diversificados, o que pode
contribuir para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas e lançar luz a novas formas de atuação e
de desenvolvimento da prática pedagógica.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional da docência; Ações formativas colaborativas;
Formação continuada; Identidade docente.
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PROFESSORAS INICIANTES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: TENSÕES E
FORMAS DE SUPERAÇÃO
Tarciana dos Santos Pinheiro - UFSCar
Ana Paula Gestoso de Souza – UFSCar

INTRODUÇÃO
Este estudo tem como cenário uma pesquisa-intervenção, de caráter construtivocolaborativo, que estuda as contribuições e os limites de um Programa de Mentoria (PM) para o
desenvolvimento profissional de professores experientes e iniciantes e conta com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. O PM articula atividades
formativas presenciais e a distância – em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com a
plataforma Moodle e conecta professores da educação básica e da universidade em uma perspectiva
relacional de forma menos hierárquica e mais igualitária, com a intenção de propiciar formação
qualificada aos professores. O programa foi construído, organizado e está em andamento via
parceria de um grupo pesquisadores de uma universidade pública com 10 professoras experientes mentoras (com mais de 10 anos de prática docente) que atuam na Educação Infantil, nos Anos
Iniciais e na Educação de Jovens e Adultos. Essas mentoras auxiliam professores iniciantes (com
menos de cinco anos de prática) a minimizar e/ou superar as dificuldades vividas no início da
carreira. Até o momento da produção deste artigo 29 professores iniciantes participaram ativamente
do PM ao longo de dois anos de execução do programa.
Este trabalho discute as tensões, aspecto que está intrinsecamente relacionado à constituição
da identidade docente, vividas por três professoras iniciantes participantes do PM objetivando:
identificar e caracterizar as tensões vividas no início de carreira e suas formas de superação. No
processo de análise dos dados também foi possível identificar na perspectiva das iniciantes algumas
contribuições da mentoria.
ENQUADRAMENTO TEÓRICO
No PM concebe-se a aprendizagem da docência como um processo complexo, dinâmico e
contínuo, que engloba a trajetória pessoal e profissional do docente, perpassa por diversas fases e
demanda apoio, tempo, oportunidades, diálogos e reflexões sobre a ação docente e sobre o contexto
educativo. Compreende-se que o início da carreira é determinante para se alcançar um
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desenvolvimento profissional coerente e evolutivo e que as experiências vividas nesse período
influenciam fortemente a constituição da identidade profissional (MARCELO; VAILLANT, 2009).
O início de carreira pode ser um período composto por intensas aprendizagens em contextos
pouco conhecidos. A problemática desse início reside no fato de que, muitas vezes, o principiante:
precisa aprender sozinho sobre o funcionamento administrativo-pedagógico próprio de cada rede de
ensino e escola; ao mesmo tempo em que adquire conhecimento profissional precisa manter o
equilíbrio pessoal; ensina ao mesmo tempo em que continua a aprender a ensinar (HUBERMAN,
1995; LIMA, 2006; MARCELO; VAILANT; 2009, entre outros).Acrescenta-se à esses pontos as
características das condições de trabalho que aumentam a complexidade do exercício da docência,
uma vez que demandam adaptações constantes do professor, como por exemplo, as destacadas no
estudo de Príncepe e André (2019): a rotatividade de escolas, turmas e níveis de ensino; jornadas de
trabalho não condizentes com a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, reduzindo as
possibilidades do iniciante em participar de situações formativas e não tendo tempo remunerado
para momento de estudo e planejamento; a organização e o tamanho da escola que podem dificultar
que a equipe gestora acompanhe o trabalho do iniciante. Assim, a falta de estabilidade na carreira e
as situações precárias de trabalho mantém o docente em um constante início.
Via de regra, professores iniciantes vivenciam uma gama de desafios e demandas marcados
por tensões, estas podem ser identificadas nas inseguranças, medos, dúvidas, divergências,
angústias, dentre outros, e que podem influenciar os processos de construção da identidade
profissional. Compreende-se que a constituição da identidade profissional docente é um movimento
de negociação identitária, contínuo, instável e múltiplo, influenciado por forças sociais, culturais,
políticas e históricas de cada contexto no qual se insere o professor e engloba os modos de
reconhecimento das instituições e dos outros e de reconhecimento de si (RODGERS; SCOTT,
2008).
Assim, conhecer as tensões vividas pelos iniciantes é relevante ao conceber que elas se
articulam ao bem estar docente, à identidade profissional e ao desenvolvimento profissional
(OLSEN, 2010). As tensões podem provocar os iniciantes a questionarem a si mesmos e suas
crenças, podem, ainda, possibilitar o vislumbre de “novos tipos de esperança e novos desafios”
(OLSEN, 2010, p.80). Não é viável que essas tensões imobilizem o principiante, é fundamental que
estes aprendam a lidar com elas e a transformá-las em momentos de aprendizado, evitando que as
tensões gerem consequências graves para a aprendizagem docente e seu exercício profissional.
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O apoio ao professor principiante é um processo de inserção profissional promissor sendo
imprescindível que as universidades sejam responsáveis pela formação docente ao longo da
graduação e após a inserção na carreira desenvolvendo, assim, um trabalho de corresponsabilidade
com a escola (NÓVOA, 2019). Uma das formas de consolidar o apoio ao iniciante é por meio da
mentoria; um programa em que professores experientes (mentores) auxiliam principiantes a se
desenvolverem como profissionais no exercício da profissão docente (MIZUKAMI; REALI, 2019),
uma vez, via de regra, professores experientes possuem uma quantidade maior de conhecimentos de
diferentes naturezas, o que beneficia um quadro de referências mais amplo para lidar com as
exigências do ensino (MIZUKAMI; REALI, 2019). O mentor ao acompanhar e apoiar o
principiante pode propiciar: a articulação teoria e prática; a troca de experiências; a discussão e
(re)construção de conhecimentos específicos para desenvolver as funções da docência, como por
exemplo, sobre o ensino, aprendizagem, infância, criança, currículo e outros assuntos pertinentes; a
escuta sensível; o auxílio na busca de ferramentas pedagógicas; a orientação do iniciante em suas
necessidades para que desenvolva o seu trabalho de modo independente; entre outros aspectos.
É válido pontuar que no PM cada díade mentora-professor iniciante (M-PI) traça um
caminho individual no acompanhamento, em razão das tarefas serem propostas aos iniciantes de
acordo com as demandas formativas que manifestam.
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Este estudo é de caráter qualitativo em uma abordagem descritivo-interpretativa (SANTOS,
2009); a análise dos dados centra-se no processo e na complexidade da trajetória profissional de
cada participante, preocupando-se com o significado que as pessoas atribuem às coisas e à sua vida,
tendo estes acontecimentos como objeto de pesquisa. Ademais, este trabalho ancora-se na
compreensão de Bolívar (2002), quando este indica ser fundamental que o pesquisador tenha uma
visão dupla que contextualiza uma realidade interna do informante e, por outro lado, circunscreve o
relato em um contexto externo que significa à realidade vivida pelo informante.
O foco desta investigação são três (03) professoras iniciantes (PIs) que têm/tiveram uma
participação ativa no PM, a saber:
i. Gabriela tem 39 anos e antes de atuar como docente trabalhou 11 anos como secretária
administrativa na rede municipal de ensino de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. É
formada em Pedagogia numa instituição particular na modalidade Educação à Distância e, no
momento de realização deste estudo, cursava uma especialização em Educação Especial Inclusiva.
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Em 2013, a PI se efetivou como professora da educação infantil na rede municipal numa cidade do
interior do Estado de São Paulo. No ano de 2015, começou a trabalhar no ensino fundamental –
anos iniciais na mesma cidade em que trabalhou como secretária. Em 2018, afastou-se do cargo de
professora da educação infantil para se dedicar à família.
ii. Giovana tem 30 anos de idade, graduou-se em Pedagogia numa instituição pública de
ensino superior na modalidade presencial. Trabalhou entre 2009 a 2011 como Educadora Social em
uma fundação do setor privado. Iniciou a docência em 2014 no ensino fundamental - anos iniciais
na rede pública municipal do interior do Estado de São Paulo, lecionando numa sala de quinto ano.
iii. Amanda, 41 anos de idade, concluiu a graduação em Letras no ano de 2002 e Pedagogia
em 2006, ambos em uma instituição privada de ensino superior na modalidade presencial. Atuou
por onze anos como docente nos anos iniciais do ensino fundamental em uma instituição pública no
interior do Estado de São Paulo. Em 2018, começou a lecionar na educação infantil também na rede
municipal, a mudança de atuação para outro nível de ensino caracterizou-se como um novo início
em sua carreira.
Para alcançar os objetivos do estudo outrora delineados, as fontes dos dados foram: registros
das interações entre PIs e mentora no AVA, diários reflexivos e narrativa de autoavaliação
produzidos pelas PIs. Em um primeiro momento do processo de análise buscou-se identificar os
registros que representassem dúvidas, incertezas, dilemas, conflitos, enfim, tensões evidenciadas
pelas iniciantes vividas no início de carreira, bem como possíveis formas de enfrentamentos. Diante
disso, em uma segunda leitura, foi possível traçar algumas contribuições do PM na perspectiva das
PIs.
TENSÕES VIVIDAS NO INÍCIO DE CARREIRA E FORMAS DE ENFRENTAMENTO
Os registros de Gabriela no AVA revelam que ela vivenciou tensões referentes a três
dimensões, a saber: i. relacional; reconhecida na difícil aceitação pelos colegas professores, uma
vez que quando ela ingressou na docência seus pares continuaram a tratar como secretária de escola
- seu cargo anterior, ii. condições de trabalho; representada pela dupla jornada como mulher e
professora, iii. inerente ao processo de ensino; identificada na dificuldade em lidar com uma aluna
com deficiência intelectual e visual.
Por outro lado, a PI Giovana revelou ter vivido várias tensões inerentes ao processo de
ensino, quais sejam: i. sentimento de responsabilidade ao ter que ensinar considerando diferentes
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ritmos de aprendizagem, demandando adaptações constantes dos objetivos, ii. lidar com os
processos de avaliações interna e externa, iii. dificuldade em identificar o que os alunos já sabem, o
que precisam aprender e suas dificuldades, iv. lidar com as necessidades específicas de alunos
Público Alvo da Educação Especial (PAEE), como por exemplo, um aluno diagnosticado com
Síndrome de Irlen, outro com baixa visão e outro deficiente intelectual.
A dimensão relacional também foi pontuada por Giovana como um ponto gerador de tensão.
Evidenciou-se o aspecto relacional com os estudantes: lidar com estudantes que foram
retidos/reprovados por dois anos e apresentavam dificuldades em se relacionarem com os alunos
mais novos e com a (in)disciplina dos alunos, e o aspecto relacional com os pares, mais
precisamente a falta de apoio dos gestores à PI, dificultando, em sua perspectiva, a construção de
formas de enfrentamentos positivos.
Amanda revelou algumas tensões ao viver o início da docência na educação infantil tendo
onze anos de experiência como docente no ensino fundamental. A professora descreveu tensões que
podem ser caracterizadas como inerentes ao desenvolvimento da prática educativa como:
dificuldades em buscar fontes para o planejamento de sua prática e insegurança em lidar com os
conteúdos específicos da educação infantil. Também revelou tensões que se voltam para a dimensão
relacional como: lidar com o comportamento das crianças; a relação com as famílias das crianças; o
sentimento de insegurança frente a direção da escola, colegas, crianças e familiares.
Em relação às inseguranças no campo das relações do contexto de trabalho, Amanda
demonstrou uma tensão quando relatou uma experiência negativa quando atuava no ensino
fundamental. A falta de apoio nessa fase gerou uma aprendizagem que pode atravancar seu
desenvolvimento profissional, Amanda pontuou que aprendeu que não se pode confiar em todos,
principalmente num ambiente novo de trabalho, mencionou que “[os colegas] podem usar nossos
pontos fracos para nos prejudicar, isso é uma pena, mas passei por isso no começo de carreira no
Fundamental e não quero passar por isso no Infantil”.
Ao analisar elementos convergentes dos dados, observa-se uma recorrência de tensões
vividas pelas PIs, caracterizada na relação com os pares. Esse dado aponta uma reflexão pertinente
no que se refere à constituição da identidade docente influenciada pelas tensões das relações e dos
contextos. Identifica-se um aspecto que remete ao fato de que a experiência adquirida nas relações
interpessoais pode influenciar na constituição da identidade profissional, assim, como assevera
Marcelo (2002, p. 4), “o desenvolvimento da identidade acontece no terreno do intersubjetivo e se
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caracteriza como um processo evolutivo, um processo de interpretação de si mesmo como pessoa
dentro de um determinado contexto”.
Sobre a falta de apoio dos pares e da escola, Marcelo e Vaillant (2009), Lima (2006), entre
outros, destacam que é preciso compreender que a fase de iniciação profissional possui
características próprias, sendo assim, precisa ser considerada como uma etapa que requer total
atenção das instituições que abrigam esses profissionais seja por parte dos colegas mais experientes
e/ou equipe gestora. Afinal, o acolhimento ao professor iniciante pode ser determinante para o
enfrentamento dos problemas e dificuldades vivenciados no contexto da escola, podendo inclusive
definir o futuro profissional dos mesmos.
Outro elemento recorrente nos dados implica no processo das iniciantes em aprender a
ensinar ao mesmo tempo em que ensinam. Assim, as iniciantes vivenciam a complexidade da
construção do conhecimento pedagógico do conteúdo (MIZUKAMI, 2004), isto é, em transformar
um conteúdo específico em um saber ensinável aos alunos e os aspectos inerentes a isso:
compreender o conteúdo, saber representar um conteúdo de diferentes maneiras, selecionar as
estratégias de ensino, propor intervenções adequadas considerando as características dos alunos,
saber avaliar, entre outros. É fundamental que as iniciantes tenham consciência de que esse tipo de
conhecimento é específico da ação docente, é construído ao longo da prática profissional e exige o
envolvimento do professor em processos de reflexão e a teorização da própria prática. Além disso,
no caso das participantes deste estudo, lidar com alunos PAEE parece ser uma forte tensão.
Apenas Gabriela mencionou a dupla jornada, caracterizando-a no ser mulher/professora,
revelando uma condição pessoal da profissional. Esse dado evidencia o exposto por Zibetti e Pereira
(2010) ao discutir que a condição feminina no magistério está marcada por uma sobrecarga laboral,
decorrente da jornada de trabalho formal que se soma ao trabalho doméstico, culturalmente
atribuído à mulher.
Por outro lado, nos registros das professoras, foram identificadas algumas formas de
enfrentamento das tensões, como Gabriela, que enfrentou as tensões das seguintes formas: i. ao
compartilhar os desafios com os pares, ação que possivelmente influenciou a constituição de sua
identidade de alfabetizadora; ii. ao compreender a função de sua profissão e a busca por estratégias
para superar as dificuldades; iii. a inserção no PM.
A professora iniciante Giovana experienciou as seguintes estratégias de enfrentamento
perante as tensões: i. procurou informações sobre a turma consultando professores mais experientes,
ii. retirou o foco sobre o que os alunos(as) não sabiam e passou a valorizar o que os alunos(as) já
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sabiam e possuíam de melhor; iii. modificou a organização das carteiras na sala de aula colocandoas em formato de U, objetivando lidar com a gestão da sala de aula e também com o
comportamento de um aluno diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade, por considerar que dessa forma todos poderiam ver uns aos outros e poderiam se
auxiliar.
Amanda revelou algumas maneiras de como lidou com essas tensões: i. ter um maior
embasamento teórico e compreender os conteúdos e temas que gostaria de desenvolver na educação
infantil; ii. saber onde buscar as fontes necessárias para a construção do seu repertório
teórico/prático.
Ao compartilharem as tensões vividas no início da docência e as formas de enfrentamento a
participação no PM se mostrou como um espaço importante para a construção desses
enfrentamentos. Esse elemento da análise é discutido a seguir.
CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE MENTORIA PARA LIDAR COM AS TENSÕES NO
INÍCIO DE CARREIRA
Para Gabriela, “participar do PM é ter uma segurança para realizar o trabalho de professor,
todas as minhas angústias que tento sanar com a coordenação pedagógica e não consigo por
inúmeros motivos, sei que posso relatar aqui com a Mentora [...]” (Gabriela).
Por outro lado, Giovana ponderou que o PM a auxiliou “no processo de reflexão, maturidade
profissional, identificação de e formas de sanar dificuldades do grupo [de alunos]” (Giovana), em
sua perspectiva o apoio da mentora propiciou que ela tivesse um olhar mais atento aos estudantes e
às potencialidades de seu trabalho.
Segundo Amanda, o PM contribuiu de diversas maneiras para o enfrentamento das tensões
vivenciadas no início da docência na educação infantil. Sobre esse aspecto, em suas palavras, a
mentoria “fez com que eu pudesse refletir, analisar e melhorar minha postura enquanto professora
[...] O programa proporcionou [o] contato com textos bem elaborados, que serviram de apoio para
entender como ser uma professora inovadora” (Amanda).
Diante desses relatos, é relevante salientar que, no início de carreira, muitas vezes, os
professores não se sentem seguros no contexto escolar, assim, de acordo as iniciantes, é
fundamental ter alguém em quem elas possam confiar e se apoiar, seja, sanando suas dúvidas ou até
mesmo escutando de forma sensível suas dificuldades.
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Além disso, a fase de indução à docência, de acordo com Lima (2006), Marcelo e Vaillant
(2009), Nóvoa (2019), entre outros, é o período em que os professores experimentam os primeiros
impactos com a realidade. No caso de Amanda, por exemplo, as primeiras experiências no contexto
da educação infantil geraram tensões no início da docência. Essas tensões, de certo modo, se
tornaram positivas a partir do seu contato com o PM, pois as interações com a sua mentora
proporcionaram: o pensar sobre sua prática, o elaborar estratégias metodológicas e ampliar seus
conhecimentos específicos sobre a educação infantil.
Infere-se que o Programa de Mentoria é uma forte base de apoio ao desenvolvimento dos
professores iniciantes, uma vez que pode propiciar desempenhos analíticos, como também
corrobora na busca de estratégias eficazes para o enfrentamento das tensões. A respeito disso,
Nóvoa (1995, p. 26) salienta que “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente,
o papel de formador e de formando”. Nessa lógica, encontram-se no PM práticas recorrentes que
auxiliam as professoras iniciantes a se desenvolverem como doentes dos anos iniciais do ensino
fundamental e da educação infantil.
CONCLUSÕES
Em síntese, as tensões vividas pelas professoras no início de carreira podem ser assim
caracterizadas: i. Relacional: dificuldades nas relações com os pares, com as crianças e respectivas
famílias, ii. Inerente ao desenvolvimento da prática educativa: demandas da educação inclusiva do
PAEE; dificuldades em ensinar considerando as singularidades dos processos de aprendizagem;
lidar com avaliações internas e externas; lidar com a (in)disciplina dos alunos; saber planejar
processos de ensino e aprendizagem; insegurança em trabalhar com conteúdos específicos da
educação infantil e iii. Condições de trabalho: ser mulher e professora. Pontua-se que o sentimento
de insegurança perpassa por essas três dimensões.
A análise das tensões vividas pelas professoras remete para os processos de constituição da
identidade docente. Ao vivenciarem o início de carreira, as professoras estão construindo uma base
de conhecimento específica, assumindo novas responsabilidades e buscando manter o equilíbrio
emocional diante das novas experiências. As iniciantes participantes deste estudo parecem viver um
processo inicial e estressante de construção de suas identidades profissionais marcado pela falta de
suporte pedagógico das redes de ensino e das escolas que poderiam acompanhar o processo de
indução promovendo um desenvolvimento profissional menos conflituoso.
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Alguns aspectos mostram-se relevantes para o enfrentamento das tensões vividas pelas
iniciantes, como: a busca pelo apoio dos pares, a reflexão sobre a prática, o acompanhamento
efetivo do PM elaborado a partir das demandas pessoais de cada professora.
Infere-se que esses enfrentamentos se inserem em um processo mais amplo de constituição
da identidade profissional e evidenciam o compromisso dessas iniciantes com a profissão que
exercem. Assim, as tensões vividas pelas iniciantes fazem parte desse processo mais amplo e
podem implicar em negociações no que tange a como o sujeito se vê e como o outro o percebe e
serem um disparador para a (re)construção de conhecimentos profissionais. As participantes deste
estudo se mobilizaram para aprender os conhecimentos necessários para ensinar, assumindo
responsabilidades, comprometendo-se com a escola e seu contexto e demonstrando protagonismo
nos processos de desenvolvimento profissional e de constituição da identidade docente.
Advoga-se a importância dos enfrentamentos das tensões não ocorrerem de forma solitária,
assim, programas de indução podem ser um caminho para o desenvolvimento profissional dos
iniciantes. Como foi evidenciado, as tensões fazem parte do processo de constituição da identidade
docente podendo ser positivas para o desenvolvimento do professor, porém, podem impactar de
forma negativa caso não haja um suporte profissional que acompanhe essa fase de indução.
Portanto, é importante a visibilidade das tensões, uma vez que elas podem ser mais fáceis de serem
reconhecidas

e

refletidas

por

professores

iniciantes,

professores

formadores/mentores,

coordenadores pedagógicos, entre outros profissionais que acompanham o principiante. Desse
modo, reitera-se que o PM apontou contribuições relevantes e necessárias para os diversos limites
do início de carreira, com isso, pondera-se que este modelo de programa pode ser um exemplo de
política pública a ser seguido, visando alcançar o maior número de professores iniciantes sendo
acompanhados, sendo um dos caminhos para alavancar o desenvolvimento e qualidade do ensino no
país.
REFERÊNCIAS
BOLÍVAR BOTIA, A. “¿De nobis ipsis silemus?”: epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación.
Revista Electrónica de Investigación Educativa, México, v. 4, n. 1, 2002.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas de professores. 2. ed.
Portugal: Porto Editora, p. 31-61, 1995.
LIMA, E. F. de. Sobre(as)vivências no início da carreira: que recados elas nos deixam? In: LIMA, E. L. de (org.).
Sobrevivências no início da docência. Brasília: Líber Livros, 2006.
MARCELO, C.. Desenvolvimento Profissional: passado e futuro. Sísifo – Revista das Ciências da Educação, n. 08, p.
7-22, jan./abr. 2009.

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

911

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

______. Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. Educational Policy Analysis Archives, 10, 35.2002.
MARCELO, C.; VAILLANT, D. Desarrollo profesional docente:Cómo se aprende a enseñar? Narcea, S.A. de
Ediciones, 176p, 2009.
PRÍNCEPE, L.; ANDRÉ, M. Condições de trabalho na fase de indução profissional dos professores. Currículo sem
Fronteiras, v. 19, n. 1, p. 60-80, jan./abr. 2019.
MIZUKAMI, M. G. N.. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L.S.Shulman. Educação (UFSM), Santa
Maria, v. 29, n. 2, p. 33-49, 2004.
MIZUKAMI, M. da G. N; REALI, A. R. Aprender a Ser Mentora: um estudo sobre reflexões de professoras experientes
e seu desenvolvimento profissional. Currículo sem Fronteiras, v. 19, n. 1, p. 113-133, jan./abr. 2019.
OLSEN, B. Teaching for success: Developing your teacher identity in today’s classroom. Boulder, London, CO:
Paradigm. 2010.
RODGERS, C. R.; SCOTT, K. H. The development of the personal self and professional identity in learning to teach.
In: M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, & K. E. Demers (Eds.). Handbook of research on teacher
education. Enduring questions in changing contexts. New York: Routledge/Taylor & Francis Group. 2008. pp. 732755.
SANTOS, S. Desenvolvimento profissional e reflexividade: um estudo longitudinal de percursos de formação.
Colóquio do Museu Pedagógico, v.8, n. 1, p. 2061-2075, 2009.
NÓVOA, A. Entre a formação e a profissão: ensaio sobre o modo como nos tornamos professores. Currículo sem
Fronteiras, v. 19, n. 1, p. 198-208, jan./abr. 2019.
ZIBETTI, M. L. T.; PEREIRA, S. R. Mulheres e professoras: repercussões da dupla jornada nas condições de vida e no
trabalho docente. Educação em Revista, n. spe2, p. 259-276, 20.

Resumo
O início da carreira docente é um período marcado por intensas aprendizagens e é permeado por uma
gama de desafios e demandas marcados por tensões e que podem influenciar os processos de
construção da identidade profissional. Compreende-se que esses processos englobam um movimento
de negociação contínuo, instável e múltiplo, influenciado por forças sociais, culturais, políticas e
históricas de cada contexto no qual se insere o professor e engloba os modos de reconhecimento das
instituições e dos outros e de reconhecimento de si. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de
caráter qualitativo em uma abordagem descritivo-interpretativa que buscou identificar e caracterizar as
tensões e suas formas de superação vividas no início de carreira por professoras iniciantes que
participam de um programa de mentoria, no qual professoras experientes (mentoras) – com mais de
dez anos de atuação, acompanham iniciantes – docentes com até cinco anos de atuação na educação
básica, objetivando auxiliá-los a minimizar e a lidar com as tensões vividas no início da docência. As
tensões vividas pelas iniciantes podem ser caracterizadas do seguinte modo: dimensão relacional;
inerentes ao desenvolvimento da prática educativa e aspectos referentes às condições de trabalho.
Alguns aspectos mostram-se relevantes para o enfrentamento das tensões, como: a busca pelo apoio
dos pares, a reflexão sobre a prática, o acompanhamento efetivo da mentora desenvolvido a partir das
demandas de cada professora. Observou-se que o programa de mentoria apresentou contribuições
relevantes e necessárias para a superação das tensões no início de carreira e, consequentemente, para a
constituição da identidade profissional das iniciantes.
Palavras-chave: Professoras iniciantes; Tensões; Identidade profissional docente; Programa de
indução à docência.
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MATOGROSSENSE: PERCEPÇÕES DA FORMAÇÃO COLABORATIVA ENTRE
UNIVERSIDADE E ESCOLA
Andréia Cristina Santiago Carvalho – SEMED/UFMT
Roseli Batista de Jesus – SEMED
Marly Souza Brito Farias – SEMED
Rosana Maria Martins – UFMT

INTRODUÇÃO
No contexto educacional atual, dialogar sobre currículo, como tem sido concebido e
vivenciado pelos diferentes atores nos espaços educativos, é dialogar sobre a escola, sobre alunos e
professores, pois são estes quem, de fato, na prática, efetivam toda a teorização curricular. Para
além disso, o currículo se faz presente em inúmeras pesquisas, constituindo-se como uma das
maiores preocupações por parte de educadores e pesquisadores da área educacional.
A partir de dezembro de 2017, com a homologação, pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC), da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o debate acerca dos aspectos curriculares
tornou-se ainda mais intenso, tendo que em vista que este documento orienta que estados e
municípios elaborem ou reestruturem propostas curriculares.
A BNCC se apresenta como documento normativo e visa balizar a elaboração e/ou
reelaboração de propostas curriculares do país como um todo, com vistas à equidade e à qualidade
da educação pública brasileira. Enquanto política pública, este documento, embora recente, conta
com críticas e posicionamentos contrários, que perpassam desde o processo de elaboração até a
versão final às concepções apresentadas, como afirmam Barbosa, Silveira e Soares (2019). Para
alguns teóricos, a BNCC pretende a hegemonia curricular, numa tentativa de padronizar concepções
de educação e escolarização (MACEDO, 2019). Este documento curricular apresenta matrizes
curriculares que embasarão as formações de professores e as avaliações em larga escala realizadas
pelo MEC, como uma tentativa de tornar igual o ensino público, de padronizar processos e os
saberes a serem trabalhados nas unidades escolares.
Nesse contexto, cabe às redes de ensino a propositura de um currículo que atenda às
especificidades locais e regionais que retratem as necessidades de cada unidade escolar e de seus
educandos, pois é na escola que todo currículo se efetiva de fato e, como diz Brandão (2013), o
controle sobre o saber se dá sobre o que ensinamos e o que aprendemos e o saber oficial é, de modo
geral, instrumento de poder.
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Compreendemos que a implantação e a implementação de um currículo comum não se
configura como meio que garanta a redução das desigualdades educacionais existentes no Brasil,
entendendo que, para tanto, seriam necessárias outras ações e não somente o estabelecimento de um
conjunto de conhecimentos e habilidades comuns, como o que é proposto pela BNCC. É preciso,
contudo, que haja a valorização profissional e que sejam garantidas condições efetivas de trabalho
para que a educação de fato alcance a qualidade pretendida, como sugere Macedo (2019).
Valorizar o docente implica na existência de uma Política Nacional de Formação de
Professores, que tenha o docente como protagonista da ação pedagógica, sendo esta pautada por
uma proposta pensada pelo coletivo da escola, no contexto escolar e, nesse processo, considerar as
especificidades de cada comunidade escolar.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar quais são os reflexos da
formação continuada dos professores da RME de um Município de Mato Grosso que participam do
PC/FormEduc, quanto à temática BNCC e, posteriormente sobre a participação dos mesmos na
reelaboração da Diretriz Curricular do referido município.
DIRETRIZ CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UM MUNICÍPIO
MATOGROSSENSE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A Rede Municipal de Ensino de um Município matogrossense possui uma estrutura e uma
organização de trabalho junto às unidades escolares municipais que se destaca entre os municípios
do estado, por dispor de política de currículo, de formação continuada e uma prática de
assessoramento ao trabalho docente. Em relação ao currículo, desde 1994, elabora diretrizes
curriculares próprias, com a participação dos educadores da rede e pautadas em documentos oficiais
e bases teóricas que dialogam com a propositura de uma escola justa, humana e igual para todos. A
última versão da Diretriz Curricular da Rede Municipal de Ensino/DCM deste Munícipio para a
Educação Básica está em vigor desde 2011 e da Educação Infantil data de 2016 e objetivam orientar
a elaboração de currículos escolares.
A DCM do Ensino Fundamental foi elaborada no ano de 2010, quando foram realizados
encontros com os assessores pedagógicos, coordenadores pedagógicos e professores da rede. A
Diretriz Curricular Municipal visa à superação de uma educação escolar voltada para a transmissão
e repetição de conteúdos e à reprovação como meio de validação de saberes, orientando e propondo
a efetivação de práticas pedagógicas que se configurem na efetivação de um ensino que culmine na
emancipação dos indivíduos por meio de um ensino que garanta a qualidade da educação, a
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humanização, o respeito às diversidades e a construção de uma escola laica e igual para todos os
que por ela procurem.
Já a Educação Infantil teve, em 2016, a elaboração da Política Municipal de Educação
Infantil/PMI da RME, a partir das discussões acerca das concepções de criança, de práticas
pedagógicas mediadoras do processo de desenvolvimento das crianças pequenas, de gestão das
instituições de Educação Infantil, além do acesso à Educação Infantil como direito. A elaboração
deste documento contou com a consultoria de professores da referida Universidade Pública que tem
mantido parceiras por meio de Projetos Universidade-Escolas. A PMI também encontra-se em
processo de restauração, num processo semelhante à DCM do Ensino Fundamental, em conjunto
com os coordenadores pedagógicos, professores, diretores e demais profissionais da educação.
Compreendendo a importância do trabalho conjunto para a implementação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso
(DRC/MT), a SEMED instituiu uma Portaria Interna em maio de 2019, que dispõe sobre a
composição do Comitê Estratégico dos Estudos Curriculares da Rede Municipal de Ensino deste
Município matogrossense, com o intuito de que este Comitê possa conduzir o processo de
reestruturação da DCM do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.
Tal processo tem sido efetivado por meio da constituição de grupos de estudo por áreas do
conhecimento/disciplinas e modalidades atendidas pela rede. Os grupos são compostos por
representantes das unidades escolares da RME, entre eles professores que participam do
PC/FormEduc; da rede estadual de ensino; da Universidade Federal de Mato Grosso; do Instituto
Federal de Mato Grosso e do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica de MT (CEFAPRO).
O PERCURSO METODOLÓGICO
O trabalho colaborativo Universidade-Escola teve início em 2012, quando o projeto desta
Universidade Pública, foi aprovado no Programa Observatório da Educação/CAPES/INEP/SECADI
(OBEDUC) e publicado pelo edital 049, que preconizava a formação continuada de professores
iniciantes e do coordenador pedagógico/professor experiente em suas necessidades formativas. Tal
projeto contou com a participação de escolas públicas de um Município de Mato Grosso de 2013 a
2017 e depois se tornou um projeto de extensão. Atualmente, é um projeto que foca professores
iniciantes e professores experientes e seu desenvolvimento profissional (PC/FormEduc) e está
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação desta referida Universidade, coordenado
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por duas professoras pesquisadoras, com apoio de mestrandos e graduandos, privilegiando
professores iniciantes e experientes no acompanhamento aprendizagens iniciais da docência, depois
de sua inserção profissional no contexto educacional. É importante esclarecer que a formação
ofertada pelo PC/FormEduc visa atender a professores iniciantes na inserção à profissão, mas estes
precisam, necessariamente, estarem acompanhados de seus coordenadores, os quais são professores
experientes.
A parceira Universidade/Escola tem constituído o PC/FormEduc grupo formativo que
privilegia o trabalho colaborativo, já que os encontros formativos ocorrem de forma itinerante, isto
é, nos espaços da Universidade e das escolas participantes e se efetiva no intuito de que os
iniciantes conheçam as diversas escolas participantes do projeto.
Trabalhar com a abordagem colaborativa, é segundo Desgagné (2007), assumi-la numa
perspectiva que privilegia o desenvolvimento do saber profissional dos docentes.
Desse modo, a partir de Desgagné (2007, p. 10) compreendemos que “a pesquisa
colaborativa se articula a projetos cujo interesse de investigação se baseia na compreensão que os
docentes constroem, em interação com o pesquisador, acerca de um aspecto da sua prática
profissional, em contexto real”.
O grupo de pesquisa compreende que o professor iniciante é entendido como o profissional
com até 5 anos na carreira docente. Quanto ao período de inserção na docência, o caracterizamos
por um momento em que os professores “acumulam ao que parece, sua experiência fundamental”
(TARDIF, 2008, p. 51).
Para que o processo colaborativo seja priorizado, no PC/FormEduc, a formação dos
professores é realizada quinzenalmente, por uma agenda definida pelos professores participantes.
No ano de em 2019, os participantes desta formação elegeram o estudo da BNCC como temática a
ser debatida, tendo em vista que a RME está reestruturando a DCM com base neste documento
curricular. Importante se faz ressaltar que a maioria dos professores que participa da formação
integra a RME, sendo 04(quatro) unidades do Ensino Fundamental, com 22 professores e 03(três)
da Educação infantil, com 30 professores, totalizando 52 professores. Para atender essa demanda,
buscou-se o que se preconiza nas políticas públicas no contexto educacional.
Para o estudo e discussões sobre a BNCC, foram convidados dois professores, um do Ensino
Fundamental e outro da Educação Infantil, no intuito de estabelecessem um diálogo sobre essa
temática, o que se efetivou em dias distintos, proporcionando reflexões teóricas, colaborando com
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os anseios dos professores iniciantes e experientes que participam da formação colaborativa do
PC/FormEduc. Foi solicitado aos professores formadores que enviassem para o grupo colaborativo
textos para serem lidos e debatidos, os quais foram, posteriormente, aprofundados, por meio das
discussões na itinerância.
Defendemos que o grupo colaborativo, por ser constituído por vários participantes e esses
com experiências e competências, permite aos imbricados no processo formativo um apoio para as
soluções de problemas (PALANCH, 2011).
Para esse trabalho, utilizamos como instrumento de coleta de dados os memoriais de
formação destes profissionais e que versavam sobre a formação da temática BNCC. Estes são
escritos ao final de cada formação, por serem importantes instrumentos quando se pensa no
processo de formação de professores, pois que permite ao sujeito reavaliar suas experiências
pessoais e profissionais (SARTORI, 2008).
Depois da análise dos memoriais, pedimos que narrassem como têm ocorrido as leituras,
discussões e reflexões coletivas acerca da BNCC nas formações centradas na escola e que
pontuassem os dois momentos: a formação do PC/FormEduc e a reestruturação da DCM. A seguir,
traremos as narrativas de 03 (três) professoras que participam do projeto PC/FormEduc e da
reestruturação das diretrizes. Estas professoras foram nomeadas de Ana, Carla e Luíza.
PARTICIPANTES DO PROCESSO COLABORATIVO DE FORMAÇÃO: O QUE ECOAM AS
VOZES DESTES SUJEITOS
A análise cuidadosa dos dados no permite afirmar que a formação colaborativa proposta e
efetivada pelo PC/FormEduc por meio de estudos, diálogos e reflexões em trono de temáticas que
fazem parte do fazer cotidiano de professores e coordenadores pedagógicos muito tem contribuído
para com o trabalho e o fazer dos professores iniciantes e seus coordenadores, ditos como
experientes. Esta contribuição se refere à mudança em relação ao modo como estes sujeitos
compreendem e significam as dificuldades e os dilemas com os quais se deparam no fazer
pedagógico, como, por exemplo, a compreensão acerca do posto pela BNCC e da reestruturação da
política de currículo da RME.
Para validar o dito acima, apresentamos alguns excertos de professores participantes da
formação da PC/FormEduc e que também participam do processo de restauração da DCM do
Ensino Fundamental e da Educação Infantil.
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Falar da parceria entre PC/FormEduc, SEMED e escola me provoca grandes alegrias
[...]. Penso que nós da escola temos buscado aproveitar ao máximo estas entidades,
uma vez que sempre são solícitos em atender os chamados e as necessidades
formativas da escola.
O projeto foi como uma mola propulsora para os estudos da BNCC, pois apontamos as
dificuldades com relação a esta nova política educacional que servirá como referência
para o currículo de todo Brasil. Sendo assim, os responsáveis pelo projeto
organizaram formações e encontros para compreensão da proposta e suas semelhanças
com a nossa proposta de currículo atual. (Ana, Memorial, 2019).

O discurso de Ana deixa clara a importância do trabalho colaborativo proposto e efetivado
pelo PC/FormEduc, bem como demonstra a importância que os professores participantes de tal
formação atribuem à mesma, enaltecendo tanto a metodologia de trabalho quanto às temáticas
tratadas durante os encontros. Fator que merece atenção ainda neste na fala desta professora é o
atendimento às necessidades formativas das unidades escolares e, neste caso, à urgente
compreensão da BNCC e à restauração da DCM e, ao descrever especificamente sobre a
participação neste processo, Ana assim enuncia:
Com o passar dos encontros e com a participação na reformulação da proposta
Curricular Municipal da Semed, observamos que já estamos construímos nossa
identidade educacional desde anos anteriores e que temos sempre nos pautado com
leis educacionais atualizadas. E que por mais que tenhamos uma proposta de ensino
norteadora, cada rede de ensino e cada unidade escolar tem como acrescentar a parte
diversificada da sua região e da sua comunidade escolar, tendo como foco o Projeto
Político Pedagógico. (Ana, Memorial, 2019).

As palavras de Ana são carregadas de sentidos e significações que denotam explicitamente
a importância atribuída ao PC/FormEduc por seus participantes. Ao fazer referência à “identidade
educacional”, Ana fala sobre a construção da identidade de uma rede de ensino, ao reconhecimento
que esta rede possui junto aos seus pares e esta rede é formada, especialmente, por seus educadores
que, no decorrer dos anos, pautam-se nos estudos de leis e bases teóricas para, juntos, construírem o
currículo da RME que, na escola, vai ser efetivado por meio do Projeto Político Pedagógico.
Sobre a identidade docente, Marcelo (2009, p. 112) afirma que
É preciso entender o conceito de identidade docente como uma realidade que evolui e
se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente. [...] se desenvolve durante a vida. A
identidade não é um atributo fico para uma pessoa, e sim um fenômeno relacional. O
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desenvolvimento da identidade acontece no terreno do intersubjetivo e se caracteriza
como um processo evolutivo, um processo de interpretação de si mesmo como pessoa
dentro de um determinado contexto.

Sobre a importância do PC/FormEduc nesse processo de reelaboração da DCM, Ana diz que
“[...] posso dizer que ao aproximar a rede educacional desta reformulação da proposta, ouvindo
quem está no ‘chão da escola’, que conhece as especificidades de cada aluno, cada etapa do
processo de ensino e escolarização, possibilita a construção de diretrizes que favoreçam o
desenvolvimento integral do aluno” (Ana, Memorial, 2019). Podemos inferir que o PC/FormEduc
tem possibilitado, por meio dos estudos, diálogos e reflexões estabelecidos durante os encontros e a
itinerância, a aproximação da teoria à prática, bem como da universidade à escola, sendo esta
ouvida e atendida pela instituição de ensino superior.
Nesse mesmo viés, outro sujeito, Carol, assim se pronuncia:
Esses encontros têm nos proporcionado muitos aprendizados, principalmente no
quesito estudo coletivo, uma vez que, sempre há dificuldade nesse sentido. A
itinerância é importante porque, além de se conhecer outras instituições e poder
compartilhar saberes e observar como cada unidade é organizada, também é propício
para fazer novas amizades, além de contribuir para nossa formação tanto profissional
como pessoal e para a integralidade docente. (Carol, Memorial, 2019).

Carol reforça a importância da troca de experiência entre os pares e o estudo coletivo, como
também enaltece o fato de, por meio da interação com outros atores educativos de outras unidades,
o professor conhece outras realidades, outras práticas e, assim, pode repensar e reestruturar o
próprio fazer.
A respeito do estudo da BNCC e da reestruturação da DCM, Carol enfatiza que
Foi um dia proveitoso, com inúmeras contribuições dos pares que só vieram somar aos
estudos já realizados anteriormente sobre a BNCC e demais documentos.
Há de convir que os documentos em questão têm muito a contribuir com as práticas já
existentes e somar com as complementações necessárias do documento de referência
curricular do Município.

O dito por Carol revela que o estudo da BNCC propiciado pela formação do PC/FormEduc
endossaram os estudos que as unidades escolares já estavam efetivando, validando o fato de que,
nestes encontros formativos de fato são abordadas temáticas que fazem parte do cotidiano escolar e
que, também, se apresentam como necessidades formativas de seus participantes. O trabalho
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colaborativo, ao que se percebe, tem sido produtivo para os sujeitos que participam das formações
do PC/FormEduc.
O PC/FormEduc, no decorrer nos anos, tem se fortalecido com a ampliação do número de
participações dos professores da RME e, ao mesmo tempo, fortalecendo esta e contribuindo para
com a profissionalização de professores iniciantes e experientes (coordenadores pedagógicos) como
se constata na fala de Luíza:
No decorrer destes anos de efetiva participação no PC/FormEduc, cuja participação se
dá enquanto professora experiente no assessoramento/acompanhamento ao professor
egresso do curso de Pedagogia e iniciante na carreira docente, tenho aprendido muito
mais do que tenho ensinado, especialmente no que se refere ao jeito novo de
compreender esse profissional, que necessita essencialmente de seus pares para
consolidar suas aprendizagens da docência.
Nesse movimento entre o ir e o vir da escola e a universidade possibilitado pelo
projeto, que considero como a essência do PC/FormEduc, fui constituindo o meu
perfil para desempenhar um fazer que exigia cada vez mais de mim, um jeito novo de
acolher, de abordar, de orientar e de me colocar mais próxima dos professores
iniciantes, antes percebidos por mim como profissionais como todos os outros. Nunca
havia me preocupado antes nestes tantos anos de coordenação pedagógica, em saber se
o profissional era iniciante ou não. (Luíza, Memorial, 2019).

O discurso de Luíza apresenta um aspecto que ainda não havia transparecido na fala dos
outros sujeitos. Ela deixa claro que exerce a função de coordenadora pedagógica há vários anos e
que, antes do PC/FormEduc não se preocupara com o professor iniciante que, possivelmente, era
recebido na unidade escolar como se fosse experiente. O professor iniciante, sua formação, seus
dilemas e suas dificuldades frente à profissão é preocupação primeira deste trabalho iniciado pela
Universidade Pública e o dito por Luíza reafirma a importância de, na unidade escolar, o professor
experiente e, especialmente o coordenador pedagógico, acolher, orientar e auxiliar o professor
iniciante quanto ao fazer pedagógico.
No que tange especificamente ao estudo da BNCC e à reestruturação da DCM, Luíza faz um
relato de como a interação universidade e escola tem se constituído como produtiva e significativa
para os professores da RME, como pode ser observado no excerto abaixo.
[...] os estudos e discussões da BNCC se constituíram em pautas muito significativas
no PC/FormEduc, às quais subsidiaram os estudos e discussões que paralelamente
eram realizadas na formação continuada das escolas municipais, mediante o
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assessoramento e orientação da SEMED. Estes estudos culminaram na realização do
“Dia D” na RME para estudos e discussões da Base Nacional e do DRC para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental – documentos estes que foram normativos
para a reestruturação da Proposta curricular da rede, construída há muitas mãos pelos
grupos denominados “comitês” [...] participei dos encontros realizados na SEMED
com o grupo designado, e nesses encontros decidimos pela criação de um grupo de
alfabetizadores na escola. (Luíza, Memorial, 2019).

Luíza tanto ressalta a relevância da temática relativa à BNCC quanto diz sobre a relação
desta com os estudos oportunizados pela SEMED e pelas unidades escolares, reforçando o
atendimento do PC/FormEduc às necessidades formativas dos participantes deste grupo de estudo.
Seu discurso também retrata o modo pelo qual os professores se organizaram para participar, de
forma ativa e colaborativa, da reestruturação da DCM.
Diante dos excertos das participantes desta pesquisa, podemos afirmar que
A abordagem colaborativa com a qual nos identificamos claramente sobre essa
concepção de docente, se apóia nas teorias contemporâneas sobre o social, ao menos
no que elas têm em comum: dar ao ‘sujeito’ um papel de ‘ator’ na ‘construção da
realidade’. (DESGAGNÉ, 2007, p. 25, grifos do autor).

Desse modo, como autor, pudemos perceber neste movimento Universidade-Escola, que o
docente, enquanto ator social, participa da construção da realidade, permitindo-se saber-compor
com essa realidade. Visto que esse espaço, é onde o mesmo exerce sua prática profissional.
CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS
Ao analisarmos o discurso dos sujeitos participantes da pesquisa ora apresentada,
reafirmamos a importância dos estudos e reflexões promovidos pelo PC/FormEduc e visualizamos
como os diálogos estabelecidos durante os encontros têm sido significativos para os docentes da
RME. São vários os pontos que evidenciam tal afirmação e que são recorrentes nos dizeres de Ana,
Carol e Luíza.
Os ditos também falam da itinerância e do trabalho colaborativo, enaltecendo o quanto se
faz necessária a interação, o diálogo e a troca de experiência entre os atores educativos da RME,
balizados por uma base teórica que de fato tenha relação com o fazer cotidiano das unidades
escolares tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil.

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

921

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Eleger a BNCC como temática de estudo num momento em que a RME encontra-se em
processo de reestruturação de sua proposta curricular de fato foi algo que atendeu às expectativas
dos participantes do PC/FormEduc e, mais que isso, as palavras enunciadas pelas professoras
apresentadas neste texto dizem da importante contribuição da Universidade para com os estudos e
os processos formativos que acontecem nas unidades escolares e na SEMED. Estudar a BNCC,
enquanto proposta curricular que se apresenta normativa e, paralelamente, estudar e reestruturar o
currículo escolar da RME, que pretende aproximar, ao máximo, as realidades das unidades
escolares da rede foi muito significativo para todos os envolvidos neste processo, pois os estudos
ultrapassam os limites dos espaços em que acontecem os encontros do PC/FormEduc e das escolas
participantes deste, tendo em vista a efetiva interação entre os educadores, a troca de experiência e
o estudo de fato colaborativo.
As discussões realizadas, a partir da formação colaborativa PC/FormEduc, têm contribuído
com os professores em seus fazeres pedagógicos. No caso da temática de Formação “BNCC” ficou
evidente que os momentos formativos muito colaboram, ampliando o entendimento sobre tal
temática e oportunizaram ampla participação destes professores na reelaboração da Diretriz
Curricular do referido município.
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Resumo
Este artigo discorre sobre a (re)estruração da Diretriz Curricular de um Município de Mato Grosso e
analisa os percepções de professores da Rede Municipal de Ensino (RME) deste Município que
participam da formação colaborativa do Projeto de Extensão, de uma Universidade Pública de Mato
Grosso, que envolve professores iniciantes e professores experientes em Mato Grosso e seu
desenvolvimento profissional, quanto à temática Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e,
posteriormente, sobre a participação dos mesmos na elaboração do documento que será apresentado e
discutido por todo coletivo que compõe a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). É importante
esclarecer que o grupo colaborativo compreende que a Base não é currículo, sendo as redes e escolas
responsáveis pela elaboração dos currículos. É fato que a BNCC traz em seu bojo a tentativa de exercer
domínio sobre o saber e de atender agendas e interesses de uma política global. Para compreender o
como se tem sido constituído o processo colaborativo, solicitamos, por meio de memoriais de
formação, que os professores relatassem como tem ocorrido as leituras, discussões e reflexões coletivas
acerca da BNCC nas formações centradas na escola, visto que esses educadores participam deste
Projeto Colaborativo (PC) de Formação de Educadores (FormEduc) e também participam da
elaboração das Diretrizes Municipais. Os dados, depois de analisados, apontam que o diálogo, as
discussões e os estudos estabelecido no PC/FormEduc têm contribuído de forma significativa para a
formação dos professores da RME e que o estudo da BNCC muito auxiliou os docentes no que tange à
compreensão do currículo proposto neste documento e o currículo que a RME está construindo, sendo
este processo de modo participativo, que envolve todos os educadores da rede de ensino municipal.
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Base Nacional Comum Curricular; Diretriz Curricular
Municipal; Formação Colaborativa; Professores iniciantes.
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Resumo
O presente painel expõe três artigos que abordam a formação e atuação dos professores iniciantes.
Cada artigo enfatiza diferentes enfoques e traz elementos que permitem pensar o início da carreira
docente como uma importante fase do desenvolvimento profissional. O primeiro texto apresenta os
encontros entre escola-universidade do grupo Café e Prosa: professores iniciantes, da Universidade
Federal de Goiás, um processo colaborativo de formação e investigação, mediado casos de ensino. O
segundo texto apresenta processos de formação vivenciados por uma professora iniciante, no caminho
percorrido no Projeto de Intervenção, proposto pela rede estadual de ensino de Mato Grosso,
apresentando as percepções da professora sobre suas aprendizagens. O terceiro texto apresenta
inquietação de pesquisadores, frente à formação prescritiva para a área de Ciências Humanas proposta
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aos professores da rede pública de ensino de Mato
Grosso, expondo os dilemas vivenciados no processo de descompasso entre a formação e a profissão
na fase inicial da docência. Todos os artigos adotam as narrativas como instrumentos de reflexãoformação, em diferentes enfoques, ou sejam, escritas de si e casos de ensino. As três propostas de
formação, ao congregar diferentes cenários e abordagens do/sobre os professores iniciantes,
envolvendo universidade e professores da rede pública, apontam como os professores iniciantes vão se
percebendo por entre as vivências na/da formação, contribuindo para uma maior compreensão do
panorama de atuação dos professores iniciantes em Mato Grosso e Goiás.
Palavras-chave: Professores iniciantes; Formação Continuada; Desenvolvimento profissional docente;
Espaços colaborativos de formação; Narrativas.
ENCONTRO DO GRUPO CAFÉ E PROSA – CONVERSAS COM PROFESSORES
INICIANTES
Isa Mara Colombo Scarlati Domingues – UFG
Natália Assis Carvalho – UFG

INICIANDO A CONVERSA...
Estudiosos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente propõem
diferentes perspectivas teóricas e metodológicas em relação a esses processos formativos. Por
envolver diferentes espaçostempos de aprendizagem, a formação de professores é vista como um
continuum. Por ser processual, evidenciam-se as experiências antes da preparação formal para a
docência, como as vivências como aluno (educação básica ao ensino superior), as primeiras
experiências como professores iniciantes até as experiências da prática docente que permeiam toda
a trajetória profissional.
Muitas são as reflexões que, construídas sobre pressupostos do processo da aprendizagem da
docência, giram em torno dos professores iniciantes. Marcelo et al. (2016) e Marcelo e Vaillant
(2017), em estudos sobre professores iniciantes, afirmam que na América Latina e no Caribe as
políticas de desenvolvimento profissional docente estão começando a direcionar atenção às
necessidades dos professores iniciantes, ao processo de transição de estudantes a educadores
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(indução à docência), de “converter-se” em docente. No Brasil também são incipientes as políticas e
programas de apoio aos professores iniciantes e ao seu processo de inserção à docência (ANDRÉ,
2012; GATTI, BARRETTO E ANDRÉ, 2011; MIRA E ROMANOWSKI, 2016ª, 2016b).
Pensar no processo de inserção docente, na perspectiva do desenvolvimento profissional da
docência pressupõe o diálogo, o intercâmbio e a reflexão coletiva entre os pares, sejam eles
professores/pesquisadores da educação básica e da universidade, numa perspectiva de rede de
formação. Assim, justifica-se a importância dos encontros do grupo Café e Prosa como uma
possibilidade de construção de um trabalho (com)partilhado, entrelaçado pelos sentidos das
experiências teóricas e práticas narradas pelo coletivo de professoras.
Acrescenta-se ainda que, segundo os estudos de L. Shulman (1986; 1987), de todos os
conhecimentos necessários à docência, o conhecimento pedagógico do conteúdo é o único que é
construído na prática, ou seja, começa a ser construído com as primeiras experiências dos
licenciandos e/ou professores na prática docente. Os trabalhos de L. Shulman (1986; 1987) e
colaboradores apresentam os conhecimentos que dão sustentação à prática do professor
(conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento pedagógico
do conteúdo) e o processo de raciocínio (compreensão, transformação, instrução, avaliação,
reflexão e nova compreensão) pelos quais esses conhecimentos são mobilizados e construídos,
constituindo a base necessária para o ensino/docência.
CAFÉ E PROSA: CONVERSANDO SOBRE PROFESSORES INICIANTES E ESPAÇOS
FORMATIVOS
O processo formativo do grupo Café e Prosa, por essas características (compartilhamento,
diálogo/conversa, horizontalidade etc.) foi se construindo no decorrer dos encontros embora o
grupo, cadastrado em 2019 como projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG),
apresenta inicialmente alguns objetivos: promover e aprofundar a relação entre universidade e
escola básica para conversar, estudar e investigar experiências educativas, articulando os grupos de
coletivos docentes do nível superior e da educação básica; investir e intensificar os processos de
formação docente vividos pelo grupo de professores/pesquisadores, por meio da investigação da
própria prática e da produção de conhecimentos tendo como referências as narrativas (orais e
escritas) e/ou os casos de ensino; fortalecer e ampliar as redes de formação e suas vinculações com
outros coletivos docentes.
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Dentro desse contexto, o Projeto de Extensão propõe uma aproximação da Universidade
com a escola de Educação Básica, por meio da organização de espaçostempos de diálogo entre
professores/pesquisadores, articulando um conjunto de ações: divulgação do projeto entre os
professores iniciantes da rede de ensino de Jataí; planejamento dos encontros/rodas de conversas
com os professores da educação básica e da universidade; realização de encontros de diálogos
coletivo-colaborativos entre os professores da educação básica e a universidade; construção de
narrativas escritas pelos participantes, além da partilha oral, a partir das experiências vivenciadas.
Participam das rodas de conversa do grupo Café e Prosa cinco professoras (educação
básica/universidade), sendo três com formação inicial em Pedagogia e duas em História. Nesse
trabalho apresentamos algumas reflexões construídas coletivamente nos encontros por meio das
narrativas de três participantes (F, I e T). As narrativas selecionadas, uma por encontro, foram
denominadas de biografia do grupo, no qual cada integrante discorreu sobre um dos encontros.
QUE DOÇURAS E AMARGURAS DO INÍCIO DA DOCÊNCIA QUERO TRAZER PARA ESSA
PROSA?
Para pensar as ações dos encontros do grupo Café e Prosa e trazer para a discussão as
doçuras e amarguras do início da profissão docente, algumas perguntas funcionaram como um
“pano de fundo” e se apresentaram como disparadoras de reflexões durante os encontros. Foram
elas: Como foi minha trajetória educacional? Quais conhecimentos possuo sobre o ensino e a
aprendizagem? Quais os desafios que enfrento na docência? Como me vejo como professor (a)?
Que sentidos são construídos nas relações que estabeleço no cotidiano da prática? O que temos
vivido com as conversas, enquanto uma metodologia de formação? Qual a importância do coletivo
para a reflexão do trabalho pedagógico? Que relações podemos estabelecer entre conversar, narrar,
pesquisar...? Que aprendizagens sinalizam as narrativas/os casos de ensino do coletivo de
professores? Dentre outras.
As reflexões dessas questões aparecem em diferentes momentos dos encontros, sejam elas
orais ou escritas. Nas narrativas os encontros, apresentadas no trabalho (extratos), daremos destaque
para os casos de ensino que potencializaram as conversas. Os casos de ensino são narrativas escritas
por professores sobre as experiências pedagógicas na sala de aula. Para os encontros do Café e
Prosa foram selecionados três casos de ensino:
- “Meu batismo de fogo” (WEISZ, 2002, p. 9-17): expõe parte da trajetória profissional da
autora, com enfoque na inserção à docência. A escolha da narrativa surge com o propósito de fazer
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as professoras iniciantes refletirem e verbalizarem sobre suas trajetórias profissionais, mais
especificamente da fase de início da docência, considerando a temática do caso.
- “Minha turma” (BRASIL, 2001, p. 30): relata uma experiência desafiante da prática
docente da professora. Este caso tem a intenção de levantar a discussão sobre a prática docente das
professoras iniciantes para que relatem situações em que enfrentam dificuldades, além de auxiliar
na escolha dos futuros textos.
- “A escrita como condição para o ensino e a aprendizagem de História” (ROCHA, 2010):
apresenta duas situações de ensino de História relacionados a diferentes concepções de
alfabetização dos alunos. A escolha deste caso surge das necessidades apresentadas pelas
professoras iniciantes, qual seja, do impasse de ensinar história aos alunos que não sabem ler e
escrever ou àqueles que não conseguem interpretar o texto lido. O objetivo nesse caso é a análise e
reflexão das duas situações práticas para o ensino de história e também sobre a concepção de
alfabetização.
Com exceção do primeiro caso de ensino, escolhido antecipadamente, os demais foram
selecionados considerando as discussões, angústias, desejos... revelados nos encontros anteriores.
Esses casos foram lidos e discutidos oralmente nos encontros e posteriormente narrados na
biografia do grupo.
1 Biografia do encontro – Casos de Ensino: “Meu batismo de fogo” (WEISZ, 2002)
[...] Me senti bem emocionada ao ler o texto pois me identifiquei em vários momentos
com as dificuldades de ser uma professora na rede pública. Os alunos que chegam no
fundamental II sem saber ler, e acredite, algumas vezes nem reconhecem as letras.
Mas, fato é que me percebi nas várias situações citadas pela autora e comecei a
observar a forma como tenho desempenhado meu trabalho e a questionar se realmente
tenho feito o meu possível para garantir que os alunos tenham a melhor aprendizagem.
[...] Todos sabemos dos déficits que a escola pública carrega e também as dificuldades
que os alunos trazem dos anos anteriores já cursados, deficiências essas que acabam se
tornando um estepe para justificarmos muitos problemas ocorridos em nossas aulas. E
mesmo não sendo uma veterana de décadas da educação assumo que me percebi
abraçando essas desculpas várias vezes. É muito cômodo fazer isso, pois assim não
precisamos analisar nosso trabalho e nem buscar novas possibilidades de desenvolvêlo e, principalmente, não precisamos nos corrigir. Assumir que tão cedo já me pego
acomodada acaba gerando um desconforto não tão bom de lidar, mas ao assumir que
já estou sendo levada a acomodar-me tem feito o movimento voltar e consigo perceber
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meus alunos mais interessados na aula, com atenção voltada para mim e o conteúdo.
[...] (T, 2019).

O caso de ensino da professora Telma Weisz (2002), suscitado por algumas questões,
possibilitou T. e demais participantes uma reflexão entre iguais e suscitou muitos sentimentos
inerentes aos conflitos do início da profissão docente. Um sentimento de identificação com a autora
do caso de ensino que gera questionamentos e desconfortos sobre ser professor, é um movimento de
reflexão das teorias pessoais sobre as práticas pedagógicas que envolvem diretamente a
aprendizagem dos alunos.
A reflexão oferece a eles a oportunidade de se tornarem conscientes das crenças e das
suposições subjacentes a tal prática, assim como de examinarem a validade de suas
práticas na obtenção de metas estabelecidas. Pela reflexão, os professores aprendem
articular suas próprias compreensões e a reconhecê-las em seu desenvolvimento
profissional. Pela reflexão, passam a ter condições de tornar explícitas suas teorias
implícitas, também denominadas de teorias práticas, de teorias pessoais, e que têm
força na configuração de práticas pedagógicas (MIZUKAMI, 2000, p. 142-143).

Percebe-se assim que na inserção à docência, na prática pedagógica, como também na
reflexão sobre as mesmas a professora constrói conhecimentos pedagógicos do conteúdo – único
construído com as experiências da prática profissional e portanto de protagonismo do professor,
haja vista, que munida de um repertório de conhecimentos específicos e pedagógicos passa a
utilizá-los em sua prática (SHULMAN, 1986, 1987).
2 Biografia do encontro – Caso de Ensino: “Minha turma” (BRASIL, 2001)
[...] Sempre pensei num diálogo aberto, honesto, afetivo... entre os professores da
universidade e da educação básica. Muitas ideias, sonhos, medos, conflitos... vão
sendo tecidos [...]. Um desejo sempre esteve presente nas nossas reflexões: que os
encontros pudessem ser construídos juntos com os participantes [...]. Penso que isso já
aconteceu. [...] foi lido, pela N., a narrativa de uma professora iniciante “Crianças da
4ª série precisam ser alfabetizadas” (BRASIL, 2001, p. 30). Alguns momentos das
experiências de T. [relatados oralmente por ela] foram lembrados por mim a semana
toda e resolvi até mencionar aqui algumas delas: avaliação x provas oficiais; conteúdo
x tempo; aula como espaço de pensamento; escola de tempo integral e alunos ainda
em processo de alfabetização. [...] (I, 2019).

Lendo esse trecho da biografia de um dos encontros, narrados por uma das participantes
(universidade), potencializadas pela leitura e discussão do primeiro caso de ensino, podemos pensar
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muitos conflitos e nos diferentes conhecimentos trazidos para a roda de conversa por T.:
conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos pedagógico do conteúdo
(SHULMAN, 1986, 1987). Isso retoma o início da narrativa acima, a medida que quando nos
expomos a um diálogo aberto, a reflexão sobre os medos, sonhos, conflitos..., construímos um
espaço de diálogo/prosa, compartilhamento/colaboração, redes... um espaço em que os
conhecimentos teóricos e práticos também são debatidos. Esse caso de ensino, que traz como tema
central a apropriação da leitura e da escrita, instiga uma discussão que foi potencializada no caso de
ensino do próximo encontro – como ensinar conhecimentos específicos (história, geografia etc.)
para alunos com dificuldades na leitura e escrita – não alfabetizados.
3 Biografia do encontro – Caso de Ensino: “A escrita como condição para o ensino e a
aprendizagem de História” (ROCHA, 2010)
[...] A ideia seria a leitura de situações escolares presentes no artigo e posteriormente
realizarmos o diálogo. Mas, apenas com a leitura da primeira situação, houve o
encaminhamento de várias perspectivas sobre o tema, e assim nos pautamos apenas
em dialogar sobre esta. Contudo, foi ótimo, pois no deparamos com várias indagações
sobre a questão de alfabetização e/ou letramento serem essenciais para alguma aluna
ou aluno entenderem a história. [...] vale ressaltar que todo nosso diálogo girou em
torno também do sistema de ensino que estamos inseridas, que na maioria das vezes
não nos propõe tempo e ferramentas possíveis, que querendo ou não nos leva a ter
certas atitudes perante a aplicação de conteúdo, logo, nas formas de avaliação (F,
2009).

Essa narrativa, que mantêm relação com as demais, permite que as discussões se
aprofundem em questões específicas da relação entre a alfabetização e o ensino-aprendizagem de
história, um conflito que foi latente nas rodas de conversa do grupo. O caso de ensino descrito por
Rocha (2010) traz duas formas de trabalho com o mesmo conteúdo de história que foram
potencializadas por muitas questões: Um aluno das séries finais do Ensino Fundamental ainda não
suficientemente alfabetizado pode aprender história? O professor de história, tem/deve assumir seu
papel também no ensino de linguagem escrita? Uma proposta de aula que não ocorre apenas na
modalidade escrita, pode ser compreendida como reducionista? O que podemos pensar/fazer como
professores de história? Dentre outras.
A discussão e os questionamentos mobilizados pelo caso de ensino só corroboram com que
Nono (2005) traz sobre o uso desse instrumento narrativo na formação do(a) professor(a) iniciante:
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o estudo de casos possibilita o estabelecimento de relações entre a teoria educacional e
as particularidades das situações de ensino. Métodos de casos auxiliam os professores
a transitar entre uma situação de sala de aula vivida em um contexto de trabalho
diverso do seu, situações vividas em seu próprio.

PARA FINALIZAR ESSA CONVERSA...
No espaço do grupo Café e Prosa foi possível pensar sobre primeiras experiências
profissionais vivenciadas pelas professoras participantes – um espaço de reflexão coletiva e trocas
entre pares, construção e fortalecimento da identidade profissional e formação de redes.
Verifica-se ainda que essa imersão no cotidiano escolar e a reflexão sobre os mesmos
possibilita a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986; 1987), único
desenvolvido na prática, ou seja, na trajetória de inserção dos professores, e de protagonismo
exclusivo do professor.
Contudo, percebe-se a importância desse espaço, dos casos de ensino e a necessidade de se
pensar em políticas públicas (micro e/ou macro) para apoiar/amparar os professores iniciantes,
ampliando os espaços de encontros e diálogos, construção de redes de compartilhamento e
desenvolvimento profissional.
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Resumo
A formação de professores, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente, é compreendida
como um processo que se dá ao longo da carreira docente, em um continuum. Considera-se a inserção à
docência uma fase importante do processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional. No Brasil
e em demais países da América Latina, os estudos e as políticas de formação de professores estão
começando a direcionar atenção aos professores iniciantes. Sensíveis às dificuldades e necessidades
desse momento do desenvolvimento profissional docente, o trabalho apresenta elementos que
permitem pensar sobre os professores iniciantes, até ao quinto ano de exercício docente, que
vivenciaram o processo de inserção na docência. O recorte expõe narrativas de três professoras
(educação básica-universidade) realizadas em rodas de conversas nos encontros do grupo Café e Prosa
da Universidade Federal de Goiás (UFG) a partir da leitura e discussão de três casos de ensino. O
grupo tem como objetivo conversar, estudar, compartilhar e investigar experiências educativas
vivenciadas por professores iniciantes, num diálogo “horizontal” e colaborativo entre a escola de
educação básica e a universidade, rompendo com uma concepção de formação que têm mantido em
silêncio professores, de maneira que universidade e escola básica ensinem e aprendam mutuamente. Os
encontros do grupo Café e Prosa sinalizam a necessidade das professoras iniciantes por ações e
políticas públicas voltadas ao momento de inserção na carreira e de espaços colaborativos de reflexão,
que permitam desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação de professores; Professores iniciantes; Espaços colaborativos de formação;
Casos de ensino; Narrativas.
PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA:
IMPRESSÕES DE UMA PROFESSORA INICIANTE
Adriana dos Reis Clemente – SEDUC/MT

INTRODUÇÃO
A proposta deste texto é apresentar as minhas experiências vivenciadas como professora
iniciante do 2º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual de Rondonópolis-MT com a
elaboração e execução do Projeto de Intervenção Pedagógica e seus desdobramentos. A proposta
desse Projeto surgiu das discussões da Formação continuada na escola mediadas pela formadora do
Programa de Formação Continuada do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de
Educação Básica de Rondonópolis (CEFAPRO).
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A formadora do CEFAPRO, responsável pelo acompanhamento da formação continuada na
escola, solicitou um Projeto de Intervenção Pedagógica para todos os profissionais de educação
como mecanismo potencializador de desenvolvimento profissional.
Com o desafio proposto e mediante resultados insatisfatórios apresentados na Avaliação
Mais Alfabetização, onde se detectou fragilidade, ou seja, dificuldades dos alunos no eixo
Grandezas e Medidas. Fiz a opção de desenvolver o Projeto de Intervenção com o conteúdo Medida
de Tempo, na área de conhecimento da Matemática.
O objetivo deste texto é apresentar o caminho percorrido no Projeto de Intervenção,
descrevendo os estudos teóricos realizados, a fase de elaboração do planejamento, o
desenvolvimento das atividades e como foi realizada a avaliação.
Nessa trajetória identifiquei a necessidade de buscar embasamento teórico que sustentou
meus estudos para maior compreensão do tema proposto e posterior desenvolvimento das práticas e
atividades pedagógicas.
Como embasamento teórico foi utilizado principalmente, o caderno de Grandezas e Medidas
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) de 2014 e a Dissertação de mestrado
Tempo, desafio conceitual e didático: um estudo exploratório sobre orientações dos documentos
curriculares e atividades de livros didáticos para alfabetização matemática, de Julia Calheiros
Cartela de Araujo, de 2013.
Por meio das narrativas autobiográficas vou apresentando minhas impressões mediante o
processo de execução do Projeto de Intervenção Pedagógica, tendo como proposta de desenvolver
conhecimentos relacionados à temática Medida de Tempo.
Acredito, a partir de Passeggi (2016), que as narrativas promovem um campo favorável para
a formação docente, pois a rememoração do fato, trazido à reflexão promove o aprendizado,
favorecendo, também, a possibilidade de um novo olhar.
Galvão (2005, p.331) me ajuda a compreender que, “o relato de uma experiência pessoal
fazem emergir todo o acontecimento formativo dos acontecimentos, porque o narrador não pode
evitar ser levado a explicar como compreende essa trajetória” [...].
Desta maneira, as narrativas servem de mecanismo que possibilitam ao professor expor suas
vivências servindo como elementos propulsores de ações formadoras para si e para o coletivo.

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

933

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Compreendo que a formação continuada deve favorecer mais do que o mero repasse de
técnicas e conceitos, que seja um meio que favoreça a mudança de atitude docente no sentido de
uma aprendizagem mais significativa.
O século XXI traz muitas mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas, e também das
novas tecnologias, principalmente na mudança dos modos de comunicação, em especial as redes
sociais. Diante deste novo cenário, o perfil do professor começa a mudar para a tentativa de
atendimento a estas novas necessidades, assim o professor vai deixando de ser aquele meramente
transmissor de conteúdos para ser um professor que possibilite o desenvolver de sujeitos com senso
crítico capazes de avaliar situações e propor soluções práticas para a sociedade.
A partir dessas mudanças sociais as propostas de formação de professor também sofrem
alterações, a fim de atender novas demandas, tornando-a complexa. Imbernón (2011), ajuda a
pensar que as novas funções do professor, requer uma mudança nos posicionamentos de todos os
que trabalham na educação e consequentemente uma maior participação social do docente. Esta
nova sociedade passa a dar outro valor para o sujeito e a considerar a bagagem cultural, abrindo
possibilidades para o trabalho em grupo, a tolerância, a diversidade e a adoção de práticas
democráticas.
Assim, neste cenário e perante as alterações nas atribuições e funções do professor, justificase também mudança na formação voltada para os professores, dando importância para uma
formação centrada na escola. Uma vez que, o ensino não deve mais se pautar apenas na transmissão
mecânica dos conteúdos, rompendo com a visão do conhecimento acabado, mas transformando para
uma concepção de um saber sendo construído, desenvolvido pelos envolvidos na instituição escolar,
onde todos são aprendizes.
Ao pensar em uma formação que atenda as novas demandas sociais e culturais, compreendo
a partir de Marcelo (1999) que,
A formação, se bem entendida, deve estar preferencialmente orientada para a
mudança, ativando a reaprendizagem nos sujeitos e na sua prática docente que deve
ser, por sua vez, facilitadora de processos de ensino e de aprendizagem dos alunos
(MARCELO, 1999, p. 28).

Conforme Imbernón (2011), Marcelo (1999), a formação inicial do professor não é um
processo concluso, outras formações complementares são necessárias para que este profissional
adquira segurança e expertise para exercer o seu ofício. Somando uma concepção freireana, onde é
preciso aprender ensinando e ensinar aprendendo.
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Assim, nesta perspectiva, compreendo que a formação continuada, pode também ser
entendida como complementar, isto é, aquela que se dá ao longo de toda carreira profissional.
Imbernón (2011, p. 14), também, afirma que na perspectiva da construção do conhecimento,
que “o desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre iguais como um fator importante no
conhecimento profissional”, portanto que a troca de experiências e saberes com os professores mais
experientes, continua o autor “nos leva a valorizar a grande importância que tem para a docência a
aprendizagem da relação, a convivência, a cultura do contexto e o desenvolvimento da capacidade
de interação de cada pessoa com o resto do grupo”. Estes apontamentos ajudam analisar que o
processo de desenvolvimento do conhecimento profissional aponta para além dos processos
burocráticos e mandatórios. Compreendo que a formação docente “exige” que o profissional
desenvolva sua capacidade reflexiva, especialmente em grupo, para atingir o objetivo de uma
educação transformadora.
Assim, para proporcionar o desenvolvimento profissional dos professores, de acordo com
Imbernón (2011, p. 42 apud GIMENO, 1988, p. 61) “A formação inicial e permanente do
profissional de educação deve preocupar-se fundamentalmente com a gênese do pensamento prático
pessoal do professor, incluindo tanto os processos cognitivos como afetivos que de algum modo se
interpenetram, determinando a atuação do professor”. Imbernón (2011) considera que,
O professor não deve refletir unicamente sobre sua prática, mas sua reflexão atravessa
as paredes da instituição para analisar todo tipo de interesses subjacentes à educação, à
realidade social, com o objetivo concreto de obter a emancipação das pessoas
(IMBERNÓN, 2011, p. 42).

Nessa concepção formadora, a proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica surge como
possibilidade para estudo teórico, reflexão das práticas docentes que realizo, bem como o
favorecimento do crescimento grupal, por meio da troca de experiências.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: CAMINHOS VIVENCIADOS NA CONSTRUÇÃO DO
PROJETO DE INTERVENÇÃO
O Projeto de Intervenção teve início em agosto de 2019, as ações foram divididas em
momentos de estudo, planejamento, execução e avaliação. Este Projeto segue uma orientação do
CEFAPRO, para que esta proposta atendesse as necessidades formativas dos professores e também
fossem de encontro com as dificuldades dos alunos. No meu caso, fui orientada a atuar nas
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dificuldades evidenciadas na Avaliação Mais Alfabetização. Após, diálogo entre a formadora e as
professoras pedagogas ficou decidido que os projetos seriam desenvolvidos por turma.
Para elaboração do planejamento do Projeto, realizei uma busca por fontes bibliográficas
que abordassem o assunto. Nesse sentido, realizei um levantamento e logo percebi que existem
poucos materiais acadêmicos que discutem esta temática. Diante de tal situação e de acordo com
meus interesses e necessidades formativas, optei pela utilização do Caderno 6 – Grandezas e
Medidas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do PNAIC e da dissertação de
mestrado de Araujo (2013), tais materiais trazem os conceitos necessários para a construção do
referido Projeto. Em minha pesquisa por materiais teóricos, encontrei um maior volume de
planejamentos e atividades sobre esse assunto, mas muito pouco conteúdo acadêmico capaz de
servir de sustentação para a ampliação dos conhecimentos sobre a temática Medida de Tempo.
Munida do aporte teórico realizei o planejamento de estudo e também das ações a serem
adotadas com os alunos para atingir os conhecimentos delimitados como necessários.
Os encontros de formação destinados ao estudo dos materiais supracitados foram de 60
horas. Esses momentos serviram para leitura, troca de ideias e reflexão com os pares sobre os
conhecimentos que íamos adquirindo. Já para o desenvolvimento das atividades, foram necessárias
20 horas, totalizando 80 horas destinadas para o Projeto de Intervenção.
Após os estudos e melhores entendimentos, elaborei o planejamento para o desenvolvimento
das atividades junto aos alunos, prevendo o desenvolvimento das atividades para o mês de setembro
e de outubro.
Em minhas leituras identifiquei como desafio o que caracteriza o “tempo” como uma
grandeza matemática. Para Araújo (2013, p. 24), “Medir uma grandeza significa compará-la com
uma grandeza da mesma espécie tomada como unidade”. Partindo do princípio que a medida de
tempo é complexa para ser medida e também comparada, assim compreendo o tempo como
grandeza e os seus intervalos.
As fontes históricas, consultadas, apresentam que o conceito de tempo vem sofrendo
mudanças ao longo da evolução humana. Para Araújo (2013, p.25), “os primeiros homens a
habitarem a terra determinavam a contagem do tempo por meio dos fenômenos naturais”. Segundo
a autora, por um longo período o homem dividiu o tempo em dia e noite, sendo o dia dedicado aos
trabalhos e a noite ao descanso (ARAÚJO, 2013).
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Porém, com os avanços culturais, sociais e tecnológicos, o homem precisou dividir o dia de
acordo com as fases da lua, posição das estrelas, variação das marés ou o crescimento das colheitas
para medir a passagem do tempo.
Outra marca histórica relevante é o surgimento do calendário cristão, ou seja, o nascimento
de Jesus marca uma nova era, iniciando assim, uma nova contagem de tempo para o mundo
ocidental.
Santo Agostinho teve importância, pois, ele passou a mensurar o tempo de acordo com o
relativismo da mente humana. Ele introduz a visão de um tempo voltado para o futuro, pois os
gregos e romanos conheciam e utilizavam apenas o presente e o passado e nesta concepção cristã o
homem voltou a atenção para o futuro (AGOSTINHO, 2005 apud ARAÚJO, 2013).
Com a evolução da humanidade e o seu potencial de observação, o homem definiu que a
hora é uma unidade de tempo dividida em 60 partes iguais, sendo cada parte um minuto. E que cada
unidade minuto também é dividida em 60 partes iguais, os segundos, portanto cada minuto possui
60 segundos.
Munida deste aporte teórico estruturei a proposta pedagógica que foi aplicada com os alunos
da turma de 2º ano do fundamental, compreendendo um total de 26 alunos.
Iniciei o conteúdo Medida de Tempo com os alunos, falando sobre o porquê da necessidade
de se saber o porquê do tempo. De que maneira o ser humano determinou as divisões de tempo.
Após os apontamentos dos alunos sobre suas impressões, expliquei que o ser humano por meio da
observação da natureza, em especial das sombras percebeu que a movimentação do sol e as sombras
projetadas se davam em determinados momentos do dia e que se repetiam. Há milhares de anos a
humanidade identificou a diferença entre o dia e a noite. Abordamos também a divisão do tempo
em dias, meses e ano. Cada dia com 24 horas. Que cada hora tem 60 minutos e que um minuto tem
60 segundos.
Após a troca de ideias e exposição do assunto, pedi aos educandos que identificassem a
passagem do tempo a partir da observação das sombras na área externa da sala, podendo ser
verificada nos diferentes momentos do dia, sendo na chegada à escola, no momento do recreio e na
hora de ir embora. Ficando evidenciado que a sombra se move, ao longo do dia.
A seguir, passei para a abordagem do assunto por meio do embasamento teórico, traçando
uma linha de tempo com os primeiros povos que observaram a natureza, como a posição do sol
dando origem a divisão do dia e noite. Com a evolução da humanidade e das observações do sol e
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da posição da sombra em diferentes momentos do dia, foi identificado que o mesmo pode ser
dividido em doze partes iguais, isso foi feito pelos chineses, porém eles ainda não dividiam o
período da noite.
Retomei os conceitos de que o ano tem 365 dias e que correspondem ao tempo que a Terra
leva para dar uma volta completa em torno do sol. Falei do ano bissexto, que a Terra gasta 365 dias
e 6 horas, assim em quatro anos, a um acréscimo de mais 24 horas, portanto o ano ganha mais um
dia, no mês de fevereiro e esse fica com 29 dias. Além disso, relembramos coletivamente a divisão
do ano em 12 meses e que cada mês é composto de 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro que
tem 28 dias, se não for ano bissexto.
Como curiosidade histórica contei o porquê dos meses de julho e agosto terem 31 dias. O
motivo deu-se durante o Império Romano quando imperador Júlio Cesar Augusto “pegou” um dia
do mês de fevereiro que originalmente tinha 30 dias ficando com 29, dando seu nome ao mês e
passadas algumas décadas, em 8 a.C, o mês de nome Sextilis foi rebatizado para Augustus (Agosto),
em homenagem ao Imperador César Augusto, portanto, agosto passou a ter mais um dia que foi
retirado também do mês de fevereiro ficando então com 28 dias (PEREIRA, 2017).
Destaco que embora o conteúdo Medida de Tempo seja da disciplina de Matemática, o
mesmo foi abordado em outras disciplinas como: Português, Ciências, Geografia e História,
portanto a abordagem deu-se de forma interdisciplinar para melhor desenvolvimento das atividades
e compreensão dos educandos no processo de aprendizagem.
O passo seguinte foi orientar aos educandos sobre a observação das sombras projetadas nos
diferentes momentos. Na chegada à escola, no momento do recreio e ao término da aula.
Evidenciando assim, as diferentes posições das sombras em momentos distintos, levando a
constatação da passagem do tempo ao longo do dia.
Foi entregue um questionário de sondagem da rotina diária dos alunos para serem
respondidos com ajuda dos pais. A rotina ia desde o acordar até dormir, passando pelos
compromissos com a escola e também as atividades de lazer e brincadeiras durante uma semana
inteira.
Especificamente na disciplina de Matemática foram abordados os conceitos numéricos, o dia
dividido em 24 horas. Que cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. O relógio
analógico dividido em 12 horas e que cada número vale 5 minutos, quando analisado sob a
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marcação do ponteiro maior. Foi trabalhado também a resolução de problemas, envolvendo
medidas de tempo.
Em Português, foi trabalhado o poema O Relógio de Vinícius de Moraes, envolvendo a
interpretação do texto, a ampliação do vocabulário, rimas e a sonoridade que o poema produz.
Também, foram realizadas leituras dos livros, Gabi, perdi a hora! De João Basílio e O Relógio que
perdeu a hora, de Flávio Colombini. Leituras que serviram para assimilação dos conceitos
relacionados ao cotidiano das crianças de maneira lúdica e prazerosa.
Em Ciências da Natureza, foi realizada demonstração da movimentação do planeta Terra em
torno do Sol, por meio da dramatização com ajuda dos alunos, elucidando que conforme a Terra
gira, a luminosidade do sol diminui, ao final da volta completa, temos um dia, ou seja, a Terra leva
24 horas para completar a volta em torno do próprio eixo. Foi proposto a criação de diferentes tipos
de relógio.
Na disciplina de Geografia, exploramos as partes do dia (manhã, tarde e noite). As rotinas
diárias foram identificadas conforme cada período do dia. Aqui foram aproveitados os questionários
da rotina diária respondidos, anteriormente e, também as atividades realizadas no livro didático.
Em História, foram apresentados os fatos históricos da construção da ideia de tempo pela
humanidade, a identificação de dia e noite como períodos distintos, pois quando é dia, temos luz
solar e quando é noite não temos. E que realizamos atividades específicas em cada um destes
períodos.
Com base em meus estudos, expliquei a construção do conceito de tempo pela humanidade,
em destaque para os povos chineses, gregos e romanos. Foi exibido o vídeo Os inventores: as
medidas de tempo, que apresentam a conceituação de tempo ao longo da história e por diferentes
povos e a invenção do relógio como instrumento de medidor do tempo.
OS DESDOBRAMENTOS DA FORMAÇÃO
Ao refletir sobre todo percurso vivido, percebo o quanto os estudos teóricos colaboraram
para que avançasse no sentido de apresentar o conteúdo de forma interativa e prazerosa. Os
objetivos de aprendizagem propostos foram alcançados, pois os alunos foram construindo a
compreensão que a Medida de Tempo faz parte do seu cotidiano e que o dia é divido em três partes:
manhã, tarde e noite, principalmente porque analisaram as próprias rotinas diárias. Ressalto, que
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precisei retomar o conceito, em muitos momentos, com aqueles que tinham dificuldade de
compreensão do conteúdo.
Observei que embora as crianças lidem com a medida de tempo em seu cotidiano, para elas
o tempo é algo abstrato e relativo, pois, quando estão exercendo algo prazeroso não sentem o tempo
passar e quando precisam fazer coisas que não querem, reclamam atribuindo maior tempo do que o
realmente foi gasto.
Ao introduzir a Medida de Tempo, parti do conhecimento prévio das crianças com relação
ao calendário, seja noção de ano, mês e dias da semana. Porém, ao final do desenvolvimento do
conteúdo, verifiquei que,mesmo retomando conceitos, fatos e vivenciando situações práticas,
permaneceram dúvidas e confusões sobre as divisões de tempo.
Concluo que o conteúdo precisa ser reforçado e repetido em outros momentos, a fim de
estabelecer o aprendizado efetivo da criança, pois que a aprendizagem se dá de forma acumulativa e
por meio das interações sociais.
CONSIDERAÇÕES
Apesar de esses conhecimentos fazerem parte do nosso cotidiano, ensiná-los pode tornar-se
um desafio. Pois, que o professor precisa não somente do conhecimento empírico, mas também do
embasamento teórico que sustenta e fundamenta sua prática pedagógica.
Saliento que em minhas buscas por materiais científicos encontrei poucos disponíveis, assim
fiquei inquieta quanto a restrição acadêmica para o assunto.
O exercício reflexivo da formação continuada possibilitou uma aprendizagem significativa,
pois, que ela alterou e agregou valor à minha prática pedagógica, não sendo apenas uma teoria a ser
lida e esquecida. Sei que é preciso aprofundar sobre o conceito, mas agora sei de onde partir e que
necessidade formativa é necessária para eu trabalhar com o conteúdo Medida de Tempo.
O registro das atividades desenvolvidas e a escrita deste relato foi outro mecanismo que
contribuiu como agente de formação continuada, pois que quando rememoramos os fatos ocorridos
para serem narrados provocam em nós o movimento de aprendizagem, a partir das próprias
experiências nos levando a outras aprendizagens.

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

940

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
ARAUJO, Julia Calheiros Cartela de. Tempo, desafio conceitual e didático: um estudo exploratório sobre orientações
dos documentos curriculares e atividades de livros didáticos para alfabetização matemática. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2013, 144 f.
BASÍLIO, João. Gabi, perdi a hora! Editora Lê. 2013.
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa: Grandezas e Medidas / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à
Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2014. 80 p.
COLOMBINI, Flávio. O Relógio que perdeu a hora.2018. Disponível em: https://www.flaviocolombini.com/o-relogioque-perdeu-a-hora. Acesso em: out. 2019.
GALVÃO, Cecília. Narrativas em Educação. Ciênc. educ. (Bauru), Ago. 2005, vol.11, nº. 2, p.327-345. ISSN 15167313.
IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a incerteza / Francisco
Imbernón: [Tradução Silvana Cobucci Leite]. – 9. ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – (Coleção questões da nossa época;
v. 14).
MARCELO, Carlos. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto: Editora, 1999.
MORAES, Vinícius de. O relógio. Rio de Janeiro. 1970. Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/ptbr/poesia/poesias-avulsas/o-relogio. Acesso em: 21 de setembro de 2019.
PASSEGGI, Maria da Conceição. Narrativas da experiência na pesquisa-formação: do sujeito epistêmico ao sujeito
biográfico, 2016.Roteiro, Joaçaba, v. 41, n. 1, p. 67-86, jan./abr. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.18593/
r.v41i1.9267>. Acesso em 15 de maio de 2017.
PEREIRA, Anderson. Por que fevereiro não tem 30 dias? 2017. Estudo Prático. Disponível em: https://www.estudopra
tico.com.br/por-que-fevereiro-nao-tem-30-dias/. Acesso em: 12 de outubro de 2019.
YouTube. (2019, Setembro 19). Os inventores: As medidas de tempo. 2019[vídeo]. Disponível em: https://www.you
tube.com/watch?v=thhPK7OVLic.

Resumo
O trabalho apresenta as experiências vivenciadas por uma professora iniciante, do 2º ano do Ensino
Fundamental, de uma Escola Estadual do Município de Rondonópolis/MT, a partir da elaboração e
execução do Projeto de Intervenção Pedagógica e seus desdobramentos. A proposta deste projeto nasceu
do Programa de Formação Continuada do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de
Educação Básica de Rondonópolis (CEFAPRO). Com o desafio proposto e mediante resultados
insatisfatórios apresentados na Avaliação Mais Alfabetização, onde se detectou fragilidade, ou seja,
dificuldades dos alunos no eixo Grandezas e Medidas.O Projeto de Intervenção foi desenvolvido com o
conteúdo Medida de Tempo, na área de conhecimento da Matemática.O objetivo, deste texto, é apresentar
o caminho percorrido no Projeto de Intervenção, descrevendo os estudos teóricos realizados, a fase de
elaboração do planejamento, o desenvolvimento das atividades e como foi realizada a avaliação. Para a
construção deste Projeto foi necessária a busca por embasamento teórico que sustentou os estudos para
maior compreensão do tema proposto e posterior aplicação das propostas pedagógicas. As ações
pedagógicas foram desenvolvidas na proposta interdisciplinar com o intuito de favorecer a aprendizagem
dos alunos de uma maneira mais abrangente. Por meio das narrativas autobiográficas são apresentadas as
impressões mediante a construção e execução do Projeto de Intervenção Pedagógica, como estímulo para o
desenvolvimento profissional docente. A proposta de formação continuada demandou a busca por estudos
e troca de informações com o grupo de professoras, possibilitando a reflexão das práticas pedagógicas e
consequentemente a melhoria do processo ensino-aprendizagem.A formação continuada possibilitou o
exercício reflexivo o que promoveu uma aprendizagem significativa, de forma a agregar valor à prática
pedagógica docente.
Palavras-chave: Formação continuada; Desenvolvimento profissional; Projeto de Intervenção escolar;
Narrativas autobiográficas.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES INICIANTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS: ENTRE A FORMAÇÃO E A PRESCRIÇÃO
Paulo Henrique Barbosa – SEDUC/MT
Júlia Alessandra Machado de Castro – SEDUC/MT
Jéssica Lorrayne Ananias da Silva – SEMED
Simone Albuquerque da Rocha – UFMT

INTRODUÇÃO
A formação docente é um tema que vem tomando ampla proporção nos debates
educacionais no Brasil, e tem provocado acirradas discussões acerca dossaberes docentes, lançandoos como uma temática constante subjacente ao advento da nova Base Nacional Comum Curricular
do Ensino Fundamental (BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017.
Em virtude do exposto, essa pesquisa tem por objetivo analisar o processo de formação
inicial e continuada de professoras licenciadas em Pedagogia, que atuam na educação infantil na
rede municipal de ensino de Rondonópolis, no intuito de responder às seguintes questões: que
narrativas as egressas da Pedagogia registram acerca de sua formação na licenciatura e as
contribuições para a prática docente na fase inicial da carreira? Os professores egressos da
licenciatura, portanto, iniciantes, recebem formação continuada nas redes em que estão inseridos? E
ainda, essa formação é adequada às reais necessidades formativas destes docentes? Importante
ressaltar que as análises terão como recorte a maneira como as professoras concebem e
desenvolvem os conceitos da Área de Ciências Humanas.
O PROFESSOR INICIANTE E O ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES
O professor recém inserido na docência está ganhando espaço entre as pesquisas
educacionais, evidenciado pelo crescimento da temática nas produções nacionais e internacionais, e
tal crescimento vem auxiliando professores iniciantes em suas práticas, dilemas e angustias sendo
grande fonte de pesquisa. Diversos autores apontam quem são estes iniciantes, entre eles Marcelo
(1999) e Tardif (2002) os quais elucidam que o professor está em sua fase inicial até os cinco anos
de atuação docente.
Sendo assim, o professor iniciante chega à unidade escolar com muitos questionamentos,
angustias e incertezas. Papi e Martins (2010) salientam que esta fase é primordial para a docência,
visando que a formação inicial não consegue abarcar todas realidades e situações da prática. Neste
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momento de sua vida profissional, o professor se defronta com a realidade e seus conhecimentos
são colocados à prova.
Com tantos percalços na caminhada, a atuação do professor iniciante na Educação Infantil
(EI) vai se estabelecendo, formações em momentos coletivos e vivências em sala apresentam e
firmam sua maneira de trabalhar.
A Educação Infantil está estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, ofertando atendimento às crianças de zero a seis anos, fazendo parte da
Educação Básica brasileira. Neste sentido, o trabalho com os pequenos deve ser diferenciado
pautando-se na ludicidade e em atividades pedagógicas dirigidas, apresentando noções e conceitos
por meio da experiência.
Há muitos anos os conhecimentos são apresentados de forma fragmentada na escola,
separados por áreas, disciplinas, trabalhando-se em cada momento um determinado assunto. O
professor atuante na EI precisa compreender que nesta etapa o aprendizado não pode ser separado,
deve ser encaminhado em uma atividade se trabalha diferentes áreas, tornando assim a aquisição do
conhecimento mais natural e prazerosa.
Para Zabalza (1998) o ensino nesta faixa etária precisa considerar as especificidades e
particularidades de cada idade, tendo objetivos próprios. E o mais importante salientar é que a EI
não pode ser desenvolvida como um “espaço preparatório para o Ensino Fundamental”.
Neste sentido, deve-se estimular o desenvolvimento de seus aspectos cognitivos, motores e
afetivos das crianças. Ensinar ciências já na educação infantil é de acordo com Kramer (2003)
conceber a criança como um sujeito histórico e social, cidadã que produz cultura. Nesse interim,
com a finalidade de garantir os direitos prescritos aos pequenos, a BNCC buscou estabelecer
prerrogativas no modelo de trabalho da EI que tem por concepção a premissa Educar e Brincar.
Assim, no ano de 2017 foi aprovada e homologada, e em 2018 apresentou-se a nova BNCC como
documento normativo para as redes públicas e privadas, uma referência obrigatória para a
construção do currículo de cada instituição de todas as etapas da Educação básica brasileira.
AS PREMISSAS DA BNCC PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS COM FOCO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A questão educacional no Brasil sempre se apresentou como um desafio para os atores
políticos, bem como para a sociedade em geral. Desde o período colonial a educação já passou por
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diversas reformas que visavam pontos específicos do sistema educacional brasileiro, tais como a
descentralização da responsabilidade educacional (Ato Institucional de 1834), a formação do
currículo com disciplinas cientificas e o lento processo de deselitização que visa proporcionar
acesso educacional irrestrito a todo cidadão (RIBEIRO, 1993). Entretanto, as reformas supracitadas
e tantas outras que ocorreram no Brasil resolveram algumas questões, porém outras persistiram até
os dias atuais, e entre os desafios mais abstrusos encontra-se a qualidade da educação pública. Para
solucionar essa questão diversas políticas públicas foram elaboradas no decorrer dos anos, porém os
resultados, embora aparentes, não solucionaram os problemas. Desse modo, observou-se a
necessidade de abordar, para além das demandas típicas do ambiente escolar que mantinham o foco
no aluno, a formação inicial do professor, bem como sua formação continuada (SANTOS, 2013).
Segundo Nóvoa (1992) a formação docente é composta por diversos aspectos que envolvem,
para além do profissional, o social, pessoal e mesmo a afetividade. Por essa razão os saberes
docentes estão entrelaçados em uma rede de processos formativos que não devem ser ignorados,
antes devem ser valorados e trabalhados, não apenas em sua formação inicial, mas também na
formação continuada. Nesse sentido, compreende-se que a mudança na educação e na práxis escolar
que a promove deve passar necessariamente por todos os atores envolvidos no sistema educacional
de modo especial os professores que se constituem pedra angular de todo o processo, adaptando a
formação do docente, não apenas as exigências do sistema, mas as necessidades impostas pela
prática e contexto em que este está inserido (IMBERNÓN, 2016).
Compreendendo a urgência de tal temática, as políticas públicas elaboradas nos últimos anos
têm levado em consideração esse importante aspecto do sistema educacional. A ação mais
significativa nessa direção foi apresentada em dezembro de 2018, ocasião em que foi entregue ao
Conselho Nacional de Educação (CNE) a proposta para uma Base Nacional Comum para a
Formação de Professores da Educação Básica objetivando orientar uma linguagem una em relação a
formação dos docentes conforme estabelece a 3ª Versão do Parecer atualizado em 18 setembro de
2018.
Atendendo ao disposto na legislação educacional e em deliberações do Conselho
Nacional de Educação (CNE) este documento pretende estabelecer Diretrizes
Curriculares Nacionais e uma Base Nacional Comum para a Formação Inicial e
Continuada de Professores da Educação Básica à luz das demandas educacionais
contemporâneas e das proposições constantes na BNCC. Para tornar efetivas as
aprendizagens essenciais que estão previstas nos currículos da Educação Básica, os
professores terão que desenvolver um conjunto de competências profissionais que os
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qualifiquem para uma docência sintonizada com as demandas educacionais de uma
sociedade cada vez mais complexa, que exige continuar aprendendo (BRASIL, 2018,
p 01).

A reforma educacional homologada em 2018 demonstra mudanças na forma de pensar o
sistema educacional, incluindo aqueles que estão diretamente ligados a ela, os docentes. Tal medida
aponta para um descompasso existente entre a formação do professor e as demandas educacionais
dos tempos presentes. Entretanto, para maior compreensão da desconformidade presente entre a
formação docente e as necessidades formativas atuais, faz-se necessário analisar os pressupostos
que nortearam a BNCC, tendo em vista que esta direciona o fazer pedagógico no território nacional.
Para chegar-se a versão final a BNCC passou por uma série de etapas, abriu-se uma consulta
pública para sua escrita e no meio de tantas versões, autores diferentes e modificações os
professores receberam um texto que resume o aprendizado e o conhecimento na Educação Infantil
em competências e habilidades, neste sentido o documento foi aprovado com caráter mandatório e
cabe aos profissionais da educação buscarem a melhor forma de trabalhar o que lhe foi imposto.
Como o documento é recente, professores que estão iniciando sua carreira docente ainda não
possuem uma formação para tal atuação e reflexão, mas ao chegarem nas unidades escolares
precisam utilizar a BNCC como base de seus planejamentos.
BNCC, A EDUCAÇÃO INFANTIL E A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS
PROFESSORES
A BNCC estabelece direcionamentos para o desenvolvimento da Educação Infantil, sendo
que sua base está assentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI,
Resolução CNE/CEB nº 5/2009), que em seu artigo 4º compreende a criança como
Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p 01).

Nesse interim, a etapa da Educação Infantil é organizada por meio dos Campos de
Experiências, que prevê uma associação entre os saberes e conhecimentos fundamentais da criança
e suas experiências cotidianas. Os Campos de Experiências são definidos na BNCC da seguinte
forma: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimento; Traços, sons cores e formas; Escuta, fala,
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pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL,
2018).
Ao analisar as especificidades dos Campos de Experiências é possível observar uma
profunda presença de conceitos próprios da Área de Ciências Humanas, principalmente no que se
refere ao primeiro e ao quinto Campo que trazem arraigados em si conhecimentos geográficos
(tempo e espaço), filosóficos (ética e moral), sociológicos (cultura e sociedade) e históricos
(transformações históricas). Conforme ressalta a BNCC, tais conhecimentos são premissas
necessárias para a boa formação dos estudantes, de modo a “assegurar-lhes os direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se” (BRASIL, 2018, p. 40).
Compreendendo que essas são as diretrizes a serem seguidas na Educação Infantil a partir da
implantação da BNCC, depreende-se que os professores devem estar preparados para direcionar tais
conhecimento conforme a proposta. Segundo Imbernón (2016, p.129) “as reformas educacionais
sempre implicam uma reproposição da formação do professorado; não é possível mudar a educação
sem modificar as atitudes, a mentalidade [...] e a maneira de exercer a profissão de professor”.
Entretanto, nesse ponto residem algumas divergências que acampam na tênue linha entre a
formação inicial e a prática docente, bem como entre a formação continuada e as reais demandas
profissionais do docente.
Tais divergências podem ser identificadas tanto no distanciamento da formação inicial em
relação a realidade cotidiana da sala de aula quanto no desvio de foco das formações continuadas.
Se na primeira há uma formação de ordem teórica distante da prática, na segunda há temáticas que
focam no conteúdo e não abrangem as reais necessidades da práxis docente (PIMENTA, 1997).
Nesse sentido, observa-se uma falha no processo formativo docente, que tem sua gênese na
formação inicial, mantendo-se na formação continuada. Esta falha afeta não só a vida profissional
do professor no exercício da docência, mas o sistema escolar como um todo. Portanto, faz-se de
suma importância tal investigação.
METODOLOGIA
Esta pesquisa possui o intento de evidenciar as principais demandas dos professores
iniciantes da Educação Infantil no que se refere as Ciências Humanas. Para tanto, com a intenção de
responder ao objetivo proposto, este trabalho tem como base a abordagem qualitativa uma vez que
descrita por André (2013, p.97) “concebe o conhecimento como um processo socialmente
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construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade,
transformando-a e sendo por ela transformados”.
A coleta de dados adotada foi a entrevista semiestruturada que é um instrumento que
possibilita o envolvimento com os relatos e significados transmitidos das narrativas advindas das
percepções dos participantes implicados na pesquisa. Corroboramos a assertiva de Ludke; André
(1986, p. 34) que “a vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela nos permite a captação
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre
os mais variados tópicos”. Assim sendo, esse dispositivo possibilita realizar um aprofundamento da
problemática a ser investigada.
As participantes desta pesquisa são professoras iniciantes que atuam na primeira etapa da
Educação Básica no município de Rondonópolis - Mato Grosso, as duas relatam seus percursos
formativos no que concerne à formação inicial, bem como se dá a formação continuada nas
unidades de ensino de Educação Infantil da rede municipal de Rondonópolis. Incluem em seus
relatos as exigências de trabalho assentadas na prescrição da BNCC, sem que tivessem tais
discussões na formação inicial, cabendo inseri-las em suas práticas a partir de formação apressada
das redes de ensino. Ressalta-se que as participantes da pesquisa escolheram nomes fictícios para
representá-las, sendo eles, Gardênia e Petúnia.
O QUE REVELAM AS VOZES DAS PROFESSORAS
As principais características da carreira docente são os desafios da prática, pois, o professor
necessita estar sempre em formação, o que requer muito comprometimento. Os desafios e
dificuldades fazem parte de toda a carreira docente, contudo, o período iniciático é considerado um
dos maiores desafios para o professor.
Neste período o professor iniciante é marcado pelos acontecimentos e vivências
profissionais de recém-inserido, assim, nesta ocasião ele se encontra em uma experiência
completamente nova e possui acesso a integridade de sua profissão.
Nesse interim, Costa e Oliveira (2007, p. 28) enfatizam que “a iniciação na docência tem se
revelado como uma etapa importante no processo de aprender a ser professor. Diante de uma
realidade complexa, muitas vezes o professor se desestrutura, pensa em desistir da profissão, sentese como um estranho no ambiente escolar [...]”.
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Neste sentido, Santiago; Siman e Santos (2008) pontuam que grande parte da iniciativa do
poder público em fomentar dispositivos normativos para a formação docente, e de elaborar políticas
e programas de formação está relacionada a conjectura de que a formação inicial não se esgota
devido as transformações sociais, necessidades formativas e mudanças constante na prática docente.
Assim, a formação continuada se faz indispensável na realidade do professor.
No tocante a percepção quanto a formação inicial atender as demandas profissionais
cotidianas, as professoras iniciantes entrevistadas apontam que, apesar de terem obtido
conhecimento geral sobre as ciências humanas durante a formação inicial, este não foi suficiente
para atender suas necessidades em sala.
Por mais que a formação inicial tenha apresentado as teorias que servem de base hoje,
ela não atinge minhas necessidades atuais. Por isso, eu pesquiso, converso com meus
pares, no intuito de esclarecer minhas dúvidas, mas na maioria das vezes ainda me
sinto perdida sem saber ao certo se estou seguindo a direção correta (PETÚNIA,
2019).
As disciplinas ofertadas em minha graduação [...] me auxiliaram em questões de
conhecimento geral do que é e do que se trata cada uma delas, porém a aplicação dela
na educação infantil é totalmente diferente do que imaginei na faculdade, quando você
se pega planejando espaço e tempo, transformações sociais, ética e moral para as
crianças pequenas, você encara um grande desafio. Como apresentar isso de forma que
eles possam compreender? (GARDÊNIA, 2019)

A formação docente é constituída por momentos ininterruptos e complementares durante a
trajetória profissional do professor, pressupondo que o desenvolvimento da profissionalidade
docente é algo importante e necessário. Referente a isso, Nóvoa (1992), expõe que a formação
docente é estabelecida por diferentes processos formativos anteriores a formação acadêmica do
professor e que se estendem no decorrer de seu caminhar profissional.
Nesse sentido, os relatos das professoras entrevistadas apontam para deficiências na
formação continuada frente às demandas ocasionadas pela reestruturação curricular com a advinda
da BNCC.
Não tenho oportunidade de participar da formação ofertada pela rede municipal, pois
possuo duas cadeiras e raramente é realizada formação no período noturno ou aos
finais de semana, que são os momentos que eu tenho disponíveis. Contudo, ao
conversar com meus colegas, ouço que a formação tem abordado os campos de
experiências e como trabalhar com eles. A formação centrada na escola não trouxe
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nenhum novo conhecimento sobre a reestruturação do currículo. Sinto que todos ainda
estão perdidos e buscando estudar e compreender a BNCC e as mudanças que advêm
com ela (PETÚNIA, 2019).
As formações estão sendo organizadas para introduzir a BNCC, apresentando os
campos de experiências. Creio que inicialmente será focada nisso, nesta nova base e
na compreensão da mesma. No que diz respeito a como trabalhar em sala após este
documento estamos estudando mais nas HTPCs, e em estudos individuais, porém, a
sensação ainda é de não sabermos qual caminho seguir e se o que estamos percorrendo
nos levará ao que desejamos (GARDÊNIA, 2019).

Percebe-se que, por mais que exista a oferta de formação que visa auxiliar na compreensão e
reestruturação curricular, a mesma não consegue atingir a todos e não adentra a formação centrada
na escola. Parece não haver articulação entre a formação da rede municipal e a centrada na escola.
Voltando-se para as noções das docentes acerca do ensino de Ciências Humanas na sua
práxis, a partir do excerto a seguir, é possível averiguar que as mesmas compreendem o papel desse
conhecimento na EI e que ambas apresentam dificuldades quanto a aplicação do conhecimento
obtido na formação inicial em sua prática.
Tive muita dificuldade e ainda tenho, busco planejar objetivando o desenvolvimento
da criança como ser social, então, as ações em sala são pautadas em constituição da
identidade, noções de fatos históricos e sua importância, conhecimento sobre os
modos de vida e o respeito perante as diferenças, dentre outros (PETÚNIA, 2019).
Em sala trabalho com crianças muito pequenas [...] uma sala de 1ºagrupamento do 1º
ciclo, ou seja, os bebês. [...] tive muita dificuldade no início e busco sempre estar
estudando para poder planejar da melhor maneira possível. A prática em sala conta
com o auxílio de muitas brincadeiras e atividades dirigidas, apresento inicialmente
vivência em sociedade, noções acerca da constituição de grupos sociais como famílias
e amigos, trabalho o reconhecimento de si, variações temporais: ontem, hoje, horários
e rotinas, como também cantigas, figuras importantes na história (GARDÊNIA, 2019).

No que se refere a percepção das docentes em relação a reformulação do currículo, as
participantes relatam que
Minha compreensão acerca da BNCC é que ela é um caminho para que professores
tenham onde se apoiar para organizar sua prática com o intuído de que as crianças
alcancem certos conhecimentos, a partir dela e com as orientações dela é que será
construído um currículo e cada escola pode apresentar tais conhecimentos de formas
diferentes, levando em consideração a diversidade de cada comunidade escolar. Creio
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que por ser de caráter mandatório o documento separa os campos do conhecimento e
sistematiza-os de forma “fechada” sendo assim os professores devem entende-las da
melhor forma e ver que pontos podem ser realizado em sala (GARDÊNIA, 2019).
Essa reformulação veio com diversas discussões acerca da autonomia docente em
relação ao currículo na Educação Infantil, apesar de a proposta da Base apresentar
caminhos que já seguimos, ela os torna fixos, na minha compreensão. Falar em
habilidades e competências nos remete a tempos anteriores, me faz pensar em uma
educação tecnicista. Então, para mim, a reformulação do currículo instituído pela
BNCC é mais uma forma das políticas públicas cercearem o trabalho docente. Além
disso, essas medidas chegam sem uma proposta e planejamento para a formação
docente, uma vez que, ao modificar o currículo, os professores necessitam de estudos
para compreensão da proposta, encaminhamentos, adequação do planejamento, dentre
outros (PETÚNIA, 2019).

Observa-se que as professoras compreendem que o documento sistematizou o mínimo a ser
proposto e ensinado e que muitas práticas ali contidas já fazem parte do cotidiano escolar. Nas falas
podemos observar as preocupações que cercam as professoras acerca da existência de um
documento que apresenta de forma tão fechada o que se deve ensinar e aprender, para elas a BNCC
pode ser um apoio, porém falta melhor compreensão e estudos aprofundados para aplicá-la em seus
planejamentos e de fato mudar o currículo escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão realizada nesse artigo permite inferir informações importantes no tocante a
formação inicial e continuada dos docentes da Educação Infantil. A partir das falas das professoras
entrevistadas para esta pesquisa, podemos observar que, no que se refere as diretrizes apresentadas
na nova BNCC existe uma noção geral de sua finalidade, porém um conhecimento superficial sobre
seus pressupostos e implicações. Observa-se ainda, um descompasso entre a formação inicial com a
prática docente cotidiana de modo a gerar uma série de dúvidas e questionamentos por parte do
professor que leva a um “caminhar no escuro” desmotivador. Quanto a formação continuada, foi
possível apurar que ela é presente nas políticas públicas educacionais do município em questão,
entretanto não atendem as demandas existentes na prática docente, causando um estado de
constante inquietação acerca dos direcionamentos necessários para conformação do currículo ao
que é regimentado.
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Somado a inquietação gerada pela ainda obscura compreensão acerca das diretrizes, seguese um sentimento de cerceamento do trabalho docente, tendo em vista as determinações
estabelecidas na BNCC. Dessa maneira, compreende-se que, faz-se urgente a revisão não apenas do
currículo escolar, mas principalmente da matriz curricular dos cursos docentes, de modo que
propicie aos profissionais iniciantes os subsídios necessários para uma atuação coerente com o
regimento, contudo sem deixar de atender as necessidades impostas pelo contexto social em que
estão inseridos. Bem como exige aprimoramento das formações continuadas, que embora
existentes, não contemplam o cerne das inquietações profissionais existentes no cotidiano laboral do
professor.
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Resumo
Essa pesquisa em andamento, objetiva examinar as alterações realizadas na nova Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) acerca da Educação Infantil e analisar a percepção que as docentes
licenciadas em Pedagogia que atuam na educação infantil na rede municipal de ensino de Rondonópolis
possuem sobre o processo de formação inicial e continuada, intentando responder às seguintes
questões: que narrativas as egressas da Pedagogia registram acerca de sua formação na licenciatura e as
contribuições para a prática docente na fase inicial da carreira? Os professores egressos da licenciatura,
portanto, iniciantes, recebem formação continuada adequada à nova estrutura presente na BNCC nas
redes em que estão inseridos? E ainda, essa formação é adequada às reais necessidades formativas
destes docentes? Tal investigação teve como enfoque professoras iniciantes da rede municipal de
ensino de Rondonópolis – MT, que atuam na Educação Infantil, com recorte para a maneira como
concebem os conceitos da Área de Ciências Humanas. Para tanto, este trabalho tem como base a
abordagem qualitativa, adotando como instrumentos a entrevista semiestruturada e a análise
documental, cujo objeto centrou-se na BNCC. A partir da pesquisa foi possível evidenciar dados
relevantes acerca da formação inicial e continuada, apontando um descompasso entre ambas, gerando
frustação no processo de ensino e aprendizagem e no seu desenvolvimento profissional. Tal situação é
agravada quando o foco é uma área específica, nesse caso Ciências Humanas, cuja formação inicial é
circunscrita aos aspectos gerais das disciplinas que compõem a ciência em questão. Assim, esta pesquisa
aponta a necessidade de articular a formação inicial e continuada às novas demandas regimentadas,
promovendo a complementação necessária à formação inicial ao mesmo tempo em que atenda as
demandas intrínsecas a atuação laboral do professor.
Palavras-chave: Professor iniciante; Ciências Humanas; Formação inicial; Formação continuada; Base
Nacional Comum Curricular.
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Resumo
O painel objetiva apresentar pesquisas do campo da formação de professores que têm como foco
principal desvelar características sobre o período de inserção profissional na educação básica pública, de
professores egressos de cursos de licenciatura. As similitudes das três pesquisas se assentam a) na
compreensão de que o período de inserção profissional é, ao mesmo tempo, um processo permeado
por inúmeras dificuldades, principalmente aquelas relacionadas ao ensino, sobrepostas de descobertas
de diversas naturezas sobre a profissão; b) na certeza de que pesquisas que tenham como foco esse
período podem fornecer indicadores que auxiliem na reestruturação do currículo de formação; na
organização de processos formativos e na formulação de políticas públicas específicas para professores
ingressantes no magistério. O primeiro artigo expõe pesquisa, de abordagem qualitativa, cujo objetivo
foi conhecer a trajetória de egressos do curso de Pedagogia, formados entre 2012 a 2015, de uma
Universidade Federal mineira, sua inserção na carreira docente e os seus campos de atuação
desenvolvida por meio de questionário on-line e realização de um grupo focal. O segundo estudo expõe
parte de pesquisa que buscou evidenciar diferentes variáveis que compõem o processo de inserção de
professores iniciantes e ingressantes e teve como elemento mediador a categoria trabalho docente, que
se constitui enquanto importante elemento no processo de construção da profissionalidade e da
afirmação da docência como profissão. O terceiro artigo apresenta parte de pesquisa sobre egressos de
cursos de licenciaturas que atuam em região de alta vulnerabilidade. O recorte expõe estudo analítico de
artigos produzidos na última década e publicados em periódicos encontrados nos estratos A1, A2, B1 e
B2 do Qualis/CAPES com a finalidade de realizar análise crítica sobre elementos que caracterizam o
período de inserção profissional, principalmente aqueles relacionados à territórios de alta
vulnerabilidade.
Palavras-chave: Professor iniciante; Inserção profissional; Trabalho docente; Egressos Curso de
Pedagogia.
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INTRODUÇÃO
O curso de Pedagogia no Brasil tem ao longo dos anos sido foco de vários estudos acerca
das formas de organização curricular, ditadas pelas políticas públicas educacionais. Desde a sua
criação sempre esteve imerso em debates e questionamentos. A cada reformulação que lhe é
imposta, os debates voltam à tona. São inúmeros os estudiosos (CRUZ, 2011; LIBÂNEO, 2010;
LIBÂNEO; PIMENTA, 2011; SAVIANI, 2008) que se dedicaram a investigar o curso de
Pedagogia e a formação que tem sido oferecida a seus ingressantes.
Nessa direção se faz necessário a avaliação e o acompanhamento constante do curso de
Pedagogia que vem sendo ofertado nas diferentes instituições de ensino superior, juntamente com
os procedimentos de avaliação dos cursos junto aos órgãos reguladores. Nessa sistemática é
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requerida a participação e o engajamento dos vários atores que atuam nas Instituições de Educação
Superior (BELLONI, 1999; RISTOFF, 2000).
É importante destacar que dentre as várias dimensões avaliadas, o acompanhamento dos
egressos desponta como um fator de impacto no processo avaliativo. O SINAES considera que um
dos objetivos na avaliação dos egressos é verificar como ocorreu a sua inserção profissional e
destacamos que importa ainda conhecer as formas de ingresso, o tempo que decorreu entre a
conclusão do curso e esta inserção e o nível de satisfação com a profissão.
As pesquisas que acompanham as trajetórias de egressos têm se mostrado um recurso
complexo, repleto de dificuldades específicas (DUARTE, 2009), mas ao mesmo tempo rico do
ponto de vista metodológico e conceitual. O estudo com egressos é considerado como uma
estratégia que tem como meta conhecer como os participantes efetivamente se apropriam das
informações, habilidades e ferramentas supostamente oferecidas pelo curso ou programa educativo
(SILVEIRA, 2009). O acompanhamento dos egressos pode ser considerado como um importante
meio para entender a eficácia de um curso ou programa, investigando não apenas o alcance desta
formação, mas igualmente, como ocorre a inserção deste profissional recém-formado no campo
profissional. Os estudos com egressos podem auxiliar na compreensão de como os cursos se
articulam com a sociedade e, ainda, o alcance e as consequências de uma ação formativa.
Entretanto, como afirmamos acima, os estudos com egressos guardam certas dificuldades na
sua realização e institucionalização. Dentre essas dificuldades, Silveira (2009) desta a localização
dos sujeitos; a disponibilidade e o interesse do egresso em colaborar oferecendo informações sobre
sua vida privada; e a escassez de referenciais teóricos e metodológicos de pesquisas com egressos
que possa auxiliar nas investigações. Raros são os estudos que buscam acompanhar os egressos da
graduação (ANDRIOLA, 2014), e mais raros ainda aqueles voltados para o curso de Pedagogia.
No Brasil, para além do que determina o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, as iniciativas de acompanhamento dos egressos ficam a cargo de cada instituição ou
sistema de ensino, ou seja, ações pontuais, a depender do curso ou da instituição. Souza (2005), em
sua dissertação de mestrado, investigou a atuação do pedagogo e, neste movimento, fez uso de
documentos legais, contato com formadores e pedagogos e a atuação prática na escola. A autora
concluiu que o mercado de trabalho do profissional pedagogo se caracteriza como um campo
indefinido, apresentando várias incoerências e inconsistências, o que já vem sendo apontado por
pesquisadores

da

área

(ALBUQUERQUE;

AMARAL;

ARAÚJO;

NUNES,

2017;

ALBUQUERQUE, HAAS, ARAÚJO, 2012). Outro dado relevante, e que decorre de pesquisas
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nacionais indica que o mercado de trabalho não exige atividades e funções específicas para o (a)
pedagogo(a), além de uma formação mais geral e a vivência no campo de atuação, ou seja, a escola.
O Plano Nacional de Educação (PNE), entre suas metas estabelece a de número 17 que
objetiva “valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014). Considerando que
para isto os professores necessitam de uma formação teórica e prática sólida, bem como um plano
de carreira com perspectivas de desenvolvimento e crescimento profissional, a inserção e
acompanhamento dos recém-formados se estabelece como prioridade. Nesta direção, nossa atenção
precisa se voltar tanto para os momentos de inserção destes graduandos no cotidiano da escola ao
longo de sua formação (estágios, PIBID, residência pedagógica) quanto para sua entrada na
profissão e o acompanhamento contínuo da vida profissional.
Essa comunicação visa apresentar os dados de uma pesquisa com egressos do curso de
Pedagogia analisando a inserção na carreira a partir dos seus sujeitos. O acompanhamento de
egressos permite a avaliação do desempenho dos programas de formação inicial de professores e a
efetividade das políticas públicas acerca da formação inicial e contínua dos profissionais da
educação, bem como aspectos sobre o acesso e permanência de egressos no mundo de trabalho.
UM PANORAMA DO CURSO DE PEDAGOGIA
O curso de Pedagogia vem sofrendo mudanças ao longo dos últimos anos, sem deixar,
contudo, de assumir o seu papel perante a sociedade no ensino de crianças na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como oferecer suporte na gestão e planejamento
escolar, como uma ciência da educação. Fazendo uma retrospectiva, verificamos que no Brasil, na
década de 1930, tivemos várias transformações, em âmbitos políticos, econômicas e sociais que
deixaram o mercado de trabalho mais exigente, principalmente no âmbito educacional, trazendo a
formação como uma imposição para que o pedagogo lograsse melhores oportunidades de trabalho.
O Decreto-Lei nº 1.190 de 04 de abril de 1939, projeto de Gustavo Capanema, então
ministro da Educação e da Saúde, criou a Seção de Pedagogia na Faculdade Nacional de Filosofia,
da Universidade do Brasil, que tinha por finalidades, dentre outras, a de preparar candidatos ao
magistério do ensino secundário e normal e preparar trabalhadores intelectuais para o exercício de
atividades técnicas. No início, foram criadas quatro seções, a de filosofia, de ciências, de letras e a
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de pedagogia, entre as quais se distribuíam os cursos regulares de Filosofia, Matemática, Química,
Física, História Natural, Geografia, História, Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e Didática.
O Curso de Pedagogia tinha como objetivo central, a formação de um profissional preparado
para atuar na educação pública, egresso, de preferência, da universidade. O curso surgiu com a
proposta de formar bacharéis e licenciados em várias áreas, inclusive para a área pedagógica. Na
formação dos bacharéis, ficou determinada a duração de três anos, em que os formandos seriam
reconhecidos como “Técnicos em Educação.” Em relação ao licenciado, a formação deveria se
completar com um ano de estudos em didática. Sendo assim, os cursos de Pedagogia aos poucos se
firmavam em sua importância quanto à formação docente, mas, no decorrer do tempo, alterações
curriculares se mostraram necessárias, como foi exposto na publicação do Parecer/CFE nº 251/62
salientando que o curso de Pedagogia deveria ocupar-se da formação do "técnico em Educação" e
do professor de disciplinas pedagógicas do Curso Normal, por meio do bacharelado e da
licenciatura.
Com o Golpe Militar de 1964, muitos educadores foram perseguidos por sua posição
ideológica. Em novembro de 1966 foi publicado o Decreto-Lei n. 53/66 que fixou os princípios e a
organização para as universidades federais na formação do pedagogo. Posteriormente a Reforma
Universitária, de acordo com Catani e Oliveira (2002), gerou mudanças nos cursos de formação de
professores, os quais haveriam de formar técnicos designados “especialistas em educação”. A esses
especialistas eram delegadas as funções de supervisão, orientação, administração, inspeção e
planejamento. Por esse fato, foram sugeridos cursos de curta duração (dois anos), a licenciatura em
quatro anos e a pós-graduação entre dois e quatro anos adicionais. Como afirma Íria Sokolowski,
(2013, p. 87), com essa reforma universitária, o Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer
CFE nº 252/69 que indicavam os conteúdos mínimos e a duração dos cursos de Pedagogia. Tal
parecer dissolveu a diferenciação entre bacharelado e licenciatura, determinando que além da
formação em administração escolar, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão
pedagógica, o curso de Pedagogia o deixaria o professor apto para a docência nas disciplinas
pedagógicas dos cursos de formação de professores. O Parecer CFE n°. 252/1969 com a Resolução
CFE no decreto 02/1969 vigorou até a Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394/1996 ser aprovada.
A partir de então, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, os cursos de formação dos
profissionais da educação que estavam em exercício passaram por mudanças em relação a carreira
docente, dentre elas a estrutura da formação dos profissionais da educação; os níveis da formação
docente e do ditos “especialistas”; a carga horária de trabalho; a valorização do magistério e da
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experiência do docente. Organizaram-se os novos parâmetros e diretrizes curriculares para todos os
níveis e modalidades de ensino da Educação Básica e as diretrizes para os cursos superiores, sendo
o do Curso de Pedagogia um dos últimos a ser construído. Também neste momento da história da
educação brasileira, o Curso de Pedagogia mostra mais uma vez a sua luta pela identidade e
importância enquanto profissão, havendo um aumento de instituições que formavam professores
para a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental.
Esse processo caminha até a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Pedagogia na modalidade de licenciatura, em 2006, que trouxe um intenso
debate para as esferas educacionais, no que tange ao verdadeiro sentido da profissão em seu caráter
e natureza pedagógica. Segundo Libâneo (2006) há certa imprecisão quanto aos conceitos nela
propostos, relacionados ao setor pedagógico em si, não ocasionando soluções para os problemas
que a legislação traz em seu bojo.
O CAMINHO E OS ACHADOS DA PESQUISA
Adotamos nesta investigação a abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) que fez
uso dos procedimentos de análise documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na
análise documental recorremos à legislação que regula o curso de Pedagogia no Brasil e àquelas que
influenciaram seus marcos legais; a pesquisa bibliográfica foi referendada em artigos, dissertações e
teses que perpassam os temas investigados e a pesquisa de campo tomou como sujeitos os 145
egressos que concluíram o curso de Pedagogia na IES entre os anos de 2012 e 2015.
Na coleta de dados, o instrumento utilizado foi um questionário on-line, desenvolvido no
sistema Google Docs, enviado por e-mail. O questionário, contendo questões abertas e fechadas, foi
estruturado em 4 categorias: Perfil; Formação Acadêmica; Atuação Profissional; O Curso de
Pedagogia e a Profissão de Pedagogo. Para o desenvolvimento deste artigo, selecionamos a
categoria “Atuação Profissional” para a discussão da inserção dos egressos no campo. Na análise
dos dados coletados utilizamos a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Acreditamos que esses dados apresentam um diagnóstico da contribuição do processo
formativo oferecido por meio da análise de como esses egresso se inseriram na profissão, o que
realizam, as dificuldades encontradas e seu nível de satisfação com a carreira. Observamos que a
pesquisa nos aponta resultados positivos quanto a empregabilidade de nossos egressos e na área em
que se formaram. Ao investigarmos a inserção desses egressos no mercado de trabalho, constatamos
que 75,7% deles estão trabalhando.
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Quanto ao mercado de trabalho, o grande empregador é a escola de Educação Básica. As
áreas em que estão atuando podem ser visualizadas no gráfico 1, anexo ao texto. O cargo mais
ocupado é o de professor (a), seguido de coordenador (a) pedagógico.
O gráfico demonstra que o principal campo de atuação dos egressos de Pedagogia tem sido a
área educacional, o que pode ser explicado até pela finalidade do curso de Pedagogia que nasceu em
1939 com o propósito de formar professores. Achado similar foi encontrado por Vieira (2010,
p.121) que destacou que “a maioria dos egressos trabalha com educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental”.
De acordo com Libâneo e Pimenta (2011), o curso de Pedagogia surgiu com a finalidade de
formar professores para atuar no Curso Normal e em funções específicas na escola e no sistema
escolar, contudo, esses autores entendem “que os profissionais da educação formados pelo curso de
Pedagogia atuarão nos vários campos sociais da educação” (LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p.36).
Cabrera (2013) desenvolveu um estudo com vistas a investigar qual o trato e o espaço dados aos
espaços não escolares na formação do pedagogo. A autora explicita que o foco do curso ainda está
voltado para a atuação no espaço escolar, na Educação Básica e registra, assim como Libâneo e
Pimenta (2011), a necessidade de capacitar esse profissional para atuar em qualquer local onde
houver uma ação educativa.
A partir dos achados da pesquisa e com base no estudo de Cabrera (2013) podemos concluir
que a atuação dos pedagogos em espaços não escolares ainda é pouco explorada e que o curso de
Pedagogia sofre grandes influências históricas, mas a formação continuada e as especializações
podem contribuir para influenciar as oportunidades de trabalho em outras áreas distintas do campo
escolar e transformar esse cenário, já que para Libâneo (2010) o profissional pedagogo atua em
várias instâncias da prática educativa e seu trabalho não está restrito ao ambiente escolar.
O gráfico 2, anexo, mostra o tipo de organização na qual os egressos exerciam sua atividade
profissional, sendo que 51,4% dos egressos responderam que trabalham em empresa pública e
22,9% em empresa privada. Os demais não responderam ou a questão não se aplicava a sua situação
atual. Notas do censo escolar de 2016 (INEP, 2017) registram que há no Brasil mais 186.000
escolas, ou seja, um quantitativo que também pode justificar a inserção do pedagogo no campo
escolar. Os dados também apontam que o número de escolas públicas de Educação Básica é muito
superior ao número de escolas privadas que representam apenas 21,5% do número de instituições.
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Um indicador importante é a forma como os egressos ingressaram na vida profissional, ou
seja, por meio de concurso, seleção tomando como base o currículo ou mesmo por indicação. As
respostas são apresentadas no gráfico 3, anexo.
Conforme demonstra o gráfico podemos verificar que a forma mais citada de obter o
emprego foi por meio da seleção de currículo, o que significa que as experiências e a formação
registradas no currículo podem contribuir e favorecer a inserção no mercado do trabalho. Nesse
contexto podemos considerar, além do estágio, as atividades extra-curriculares, a participação dos
acadêmicos em projetos de extensão, de iniciação científica e outras como por exemplo Programa
de Educação Tutorial (PET PEDAGOGIA), Programa de Iniciação à Docência – PIBID, etc.
Com relação ao período/época de ingresso no mercado de trabalho, os dados revelaram que
41,4% dos egressos inseriram-se no mercado enquanto ainda estavam cursando Pedagogia; 18,6%
imediatamente após a conclusão do curso; 17,1% até seis meses após a conclusão do curso; 8,6%
ainda não ingressaram no mercado de trabalho; 5,7% começaram a trabalhar no campo mais de um
ano após a conclusão do curso; 4,3% depois de seis meses a um ano e esse mesmo percentual de
egressos deixaram de responder a essa questão. Esses dados revelam a importância da formação
desses profissionais para atendimento da demanda onde está inserida a universidade já que é a única
instituição que oferece o curso de Pedagogia na região.
Dentre os que ingressaram após a formação, considerando o tempo que decorreu entre a
formatura e o início da atividade profissional, constatamos que 67,2% ingressaram no mercado com
menos de um ano; 5,7% dos egressos levaram de 2 a 3 anos e 1,4% levaram de 1 a 4 anos para
ingressar no mercado de trabalho (Gráfico 4, anexo).
Percebemos que 64,3% dos egressos possuem satisfação média com o salário recebido. No
nível de satisfação alto, apenas 8,6% responderam. Em nível baixo, 21,4% e 5,7% que não
responderam. Nesta questão, é preciso considerar a localização da IES, ou seja, o contexto onde a
instituição está inserida, qual público atende e para que localidade forma esses profissionais. A
satisfação com o salário recebido pelos profissionais da área da educação depende, em parte, com a
oferta de trabalho e as condições de vida da localidade onde este profissional está inserido. A IES
investigada forma cerca de 80% de pedagogos que residem na região e que irão atuar neste mesmo
espaço.
Com relação ao nível de satisfação no aspecto social, e conforme o gráfico 5, anexo, 62,9%
considera a satisfação em nível médio, 27,1% em nível alto e apenas 8,6% baixo. Nessa questão,
1,4% não responderam. A satisfação ou a realização no ambiente de trabalho está associada à
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congruência entre o tipo de personalidade e o ambiente (WALSH; HOLLAND, 1992; FELDMAN;
NEWCOMB, 1969) evidenciando certa coerência entre afinidades, habilidades e a função social
considerada pelos participantes com a área escolhida (VALLE, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre estudos dessa natureza é evidente a potencialidade informativa do conhecimento que
toma os egressos e suas trajetórias como fonte. São dados que ilustram a inserção dos formados no
mercado de trabalho; sua apreciação sobre as contribuições do curso de Pedagogia para o seu
desempenho profissional; suas percepções e opiniões sobre o curso realizado em relação às suas
oportunidades de trabalho.
Muitas são as dificuldades para implementar o acompanhamento de egressos, mas os
resultados podem trazer inúmeros benefícios. A primeira dificuldade com o qual certamente se
depara toda iniciativa nessa área refere-se ao contacto com os ex-alunos. Isso se deve a um conjunto
de fatores e, dentre eles, a ausência de preocupação institucional em manter um banco de dados
atualizado sobre a inserção profissional de seus ex-alunos, como também a ausência de utilização
de feed backs, que poderiam trazer informações para o debate acadêmico cotidiano da instituição.
Um desafio que se coloca para os cursos de graduação e, em especial para o curso de
Pedagogia, é de implementar sistemáticas de avaliação que possibilitem um melhor
acompanhamento dos seus egressos e um maior conhecimento do curso e de sua função social. O
que significa desenvolver uma metodologia de avaliação que investigue tanto o que diz respeito ao
público atendido, ou que a ela tem acesso, quanto à trajetória profissional de seus egressos, ou seja,
o lugar social que ocupam após a graduação, tendo em conta as contribuições propiciadas pelos
cursos realizados.
A avaliação sistemática e contínua utilizando egressos pode ser um instrumento fundamental
para se pensar nos cursos de formação de professores e proporcionar uma melhor análise dos
currículos e ações desenvolvidas, além de fornecer aos formuladores de políticas públicas dados
importantes para o desenho de propostas e programas mais consistentes e para uma gestão
pedagógica mais eficaz.
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Resumo
No Brasil, o Curso de Pedagogia estruturou-se em 1939 e desde o primeiro decreto-lei que
regulamentou seu funcionamento estão presentes as dicotomias no campo da formação desse
educador, o que ainda hoje é pauta entre pesquisadores e profissionais do campo. Na esteira desses
estudos, um dos aspectos investigados e que na atualidade vem ganhando destaque nos processos
avaliativos se refere a inserção dos licenciados nesse curso na vida profissional. Com o objetivo de
conhecer a trajetória de egressos do curso de Pedagogia, de uma Universidade Federal mineira, sua
inserção na carreira docente e os seus campos de atuação desenvolvemos uma pesquisa de abordagem
qualitativa utilizando como instrumentos de coleta de dados um questionário on-line e a realização de
um grupo focal. Trabalhamos com uma amostra composta por 70 egressos do Curso de Pedagogia,
formados entre 2012 a 2015. Os resultados obtidos nos permitiram constatar que os pedagogos
egressos, em sua maioria, se inseriram no mercado profissional enquanto ainda cursavam o curso de
Pedagogia tendo como principal campo de atuação a área educacional. Nas escolas o cargo mais
ocupado é o de professor(a), seguido de coordenador(a) pedagógico em órgãos públicos ou empresas
privadas. Ou seja, daqueles que estão trabalhando poucos têm ocupado espaços fora da escola. A
maioria dos egressos relataram que consideram o nível médio de satisfação no aspecto social com a
atividade que desenvolvem onde atuam. Em síntese, o estudo permitiu identificar a necessidade de se
inserir no projeto pedagógico do Curso de Pedagogia ações que promovam uma maior articulação com
a comunidade de forma a considerar a inserção dos licenciados em espaços escolares e não escolares,
nos municípios em seu entorno, atendendo as demandas de formação de profissionais para a educação.
Palavras-chave: Egressos; Curso de Pedagogia; Inserção Profissional.
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O TRABALHO DOCENTE NO PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Fernando Sousa – SEE-DF
Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva – UnB

INTRODUÇÃO
O processo de iniciação à docência se caracteriza enquanto um momento singular que
influencia as fases posteriores da carreira docente, atualmente não existe um consenso em torno dos
marcadores de tempo nos estudos sobre professores iniciantes. No presente estudo estamos
assumindo a temporalidade de até 05 (cinco) anos de carreira para a caracterização e classificação
de professores iniciantes. Outra questão importante a ser lembrada diz respeito a diferenciação entre
ser iniciante e ser ingressante, sendo o professor iniciante aquele que não teve qualquer experiência
anterior com a docência e que entra em um sistema público de ensino, e o ingressante enquanto um
professor que já teve alguma experiência anterior, seja em outra secretaria ou até mesmo na
iniciativa privada. Entendemos que tal diferenciação nos ajuda na compreensão dos diferentes
elementos de sobrevivência e formas de estabelecer o enfrentamento das dificuldades que se
apresentam no processo de inserção.
Lembramos que o recorte metodológico da presente pesquisa abarca professores iniciantes e
ingressantes, efetivo ou contrato-temporário, com até cinco anos de carreira na secretaria de
educação do Distrito Federal.
Curado Silva (2017) por meio de análise de entrevistas e questionários em pesquisa
desenvolvida sobre professores iniciantes e ingressantes, sintetiza significativas diferenças em
relação a primeira experiência em uma rede (iniciantes) e professores que apresentavam experiência
anterior (ingressantes). Assim
Os dilemas e as dificuldades do professor iniciante são causados pela exigência de
atuação, em que a contradição marca a possibilidade do reconhecimento ou da
negação. Entre os aspectos, destacam-se: a relação com o aluno; a dicotomia teoria
prática; a relação com os pares; a condição material de trabalho nas escolas; o
conteúdo, a metodologia e as condições objetivas do trabalho docente, que geram
sentimentos e sensações como angústia, insegurança, fracasso e desmotivação. Desta
forma, há, dialeticamente e contraditoriamente, a possibilidade para que o docente
possa se reafirmar na profissão ou negá-la de forma diferenciada e referendada pela
totalidade histórica. (p 09)
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Ao destacar a condição enquanto professor ingressante outros aspectos se sobressaem a
essas dificuldades
numa rede, num nível ou numa modalidade não iniciante na docência, assume-se que
o profissional carrega elementos de experiência e reelaboração da prática docente. O
momento de instabilidade pessoal e profissional foi vivido anteriormente, e a fase
nova se refere a se adequar a uma nova condição objetiva de trabalho. Também o
segundo estágio da primeira fase da carreira caracteriza-se pelo entusiasmo, e a
experimentação/exploração já foi vivenciada, pois o docente ingressante já se sente
responsável pelo seu trabalho e, agora, na nova rede, busca fazer parte da equipe. (p
09)

Nos últimos anos, embora ainda insuficientes, houve um aumento nas produções a respeito
dos professores iniciantes. Marcelo Garcia (1999), Huberman (2000), Lima (2004), Tardif (2010)
são exemplos de autores que tem se dedicado ao estudo da temática em diferentes perspectivas.
Esse primeiro contato com a prática da docência é permeado por processos que sintetizam
dificuldades e descobertas na atuação de professoras e professores, evidenciadas pela passagem da
condição de “aluno(a)” para a condição de professor(a). Entretanto, além do tempo cronológico é
necessário destacar a condição de trabalho que é permeada de contradições. Essas podem ser
explicadas ao considerarmos as relações entre as condições objetivas e subjetivas que permeiam o
processo de inserção à docência, sejam elas de ordem estrutural e pedagógica das escolas, sejam
pelas condições materiais em relação ao número de professores e de professoras da escola, ou
também por questões ligadas as questões estruturais que por diferentes mediações vão constituindo
professoras e professores.
Nesta perspectiva, destacamos que o processo de inserção de professores iniciantes e
ingressantes está permeado por diferentes variáveis e no presente estudo e eixo de discussão
pretendemos evidenciá-las para contribuir com o debate no campo e principalmente para evidenciar
o trabalho docente que se constitui enquanto importante elemento no processo de construção da
profissionalidade e da afirmação da docência enquanto profissão. Destacamos, então, a importância
da tentativa de trazer para o debate e alicerçar nossa discussão e de estudos posteriores à pergunta
seguinte que se relacionam ao processo de inserção: Quais contradições são evidenciadas no
trabalho docente ao considerar a condição da inserção à docência no contexto do Distrito Federal?
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METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: levantamento bibliográfico, aplicação de 350
questionários, estruturação e aplicação de 50 entrevistas e análise dos dados. As questões das
entrevistas foram estruturadas com base nos eixos temáticos do questionário que abordavam as
informações sobre a identificação, formação acadêmica, escolha profissional, ingresso na carreira,
aprendizagem da docência, dificuldades e descobertas, atuação profissional, espaço escolar,
desenvolvimento profissional e sobre o assumir a profissão, pois tal procedimento metodológico
possibilitou o esclarecimento das temáticas centrais da pesquisa.
Utilizamos para a produção deste artigo, a entrevista semiestruturada considerando, de
acordo com Aguiar e Ozella (2013), como um instrumento rico para compreender os processos do
pensamento, os sentidos e significados. Foram realizadas 50 entrevistas semiestruturada, com 14
perguntas sobre o professor iniciante. Foram entrevistados professores efetivos da Secretaria de
Educação do Distrito Federal (SEDF) que assumiram o concurso referente aos anos de 2010 e 2013,
considerando que esses professores são iniciantes na SEDF.
Para a análise dos dados, utilizamos os núcleos de significação, que de acordo com Aguiar e
Ozella (2013) é um procedimento que busca os sentidos e significados na fala dos professores,
perpassando o significado da palavra e buscando o não dito pelo sujeito. Considerando essa
perspectiva, para construir os núcleos de significação, é necessário fazer uma leitura dos dados
produzidos, evidenciando os conteúdos das falas dos professores. Partindo dessas falas
evidenciadas, que expressam o pensamento e a linguagem dos sujeitos, os denominamos de préindicadores, para em seguida partir para o próximo momento de análise: evidenciar os indicadores.
O próximo momento de análise é a sintetização destes em núcleos de significação. Os
núcleos de significação consistem na interpretação e síntese da totalidade, superando os préindicadores e indicadores, buscando explicitar por meio das palavras, o pensar, o sentir e o agir dos
sujeitos. Consideramos que essa etapa é um momento de buscar as determinações que mediam as
zonas de sentidos, ou seja, buscar o concreto pensado (AGUIAR E OZELLA, 2013).
UMA ANÁLISE DO TRABALHO DOCENTE NA INSERÇÃO PROFISSIONAL
Para Marcelo Garcia (1999) o processo de “aprender a ensinar” é permeado por fases e
marcado por diferentes exigências pessoais, profissionais, organizacionais, contextuais,
psicológicas, específicas e diferenciadas. Para Huberman (2000) os três primeiros anos de docência,
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constituem-se como um período de grande significado e relevância na construção da carreira
docente. Nesse período afloram-se as descobertas e as dificuldades na materialização da teoria e
prática. Lima (2004) reconhece o início de carreira como uma fase identificada por características
marcantes, entre elas aprendizagens intensas e grandes dificuldades e que para superá-las e
continuar na profissão é necessário passar por um verdadeiro processo de sobrevivência. Tardiff e
Raymond (2011) lembram que ao iniciarem a profissão muitas professoras e professoras se veem
como mal preparados, principalmente para enfrentar difíceis condições de trabalho que fazem parte
do trabalho docente. Que tais acontecimentos marcam não só o período de início da carreira como
também se configura como importante fator de influência para toda sua trajetória profissional.
Papi e Martins (2010) discutem que
É no período de iniciação profissional que o professor se defrontará com a realidade
que está posta e com contradições que nem sempre estará apto a superar. Seus
conhecimentos profissionais são colocados em xeque e a postura que assume pode ir
desde uma adaptação e reprodução muitas vezes pouco crítica ao contexto escolar e a
prática nele existente, a uma postura inovadora e autônoma, ciente das possibilidades,
dos desafios e dos conhecimentos profissionais que sustentam sua ação pedagógica.
Quando se fala sobre o período de iniciação profissional há, portanto, uma
aproximação tanto de fatores pessoais quanto de fatores e aspectos profissionais,
estruturais e organizacionais com os quais se defronta o professor. (p. 44).

Os estudos sobre professores iniciantes são apresentados e analisados por perspectivas e
categorias, entre elas a categoria tempo, a ser dividido entre o tempo cronológico e o tempo
determinado pela materialidade do trabalho docente. O tempo cronológico se subdivide entre
objetivo e subjetivo e o segundo considerando as condições concretas e objetivas do ser e estar na
profissão.
A partir deste referencial apresentamos três núcleos de significação que compõem o trabalho
docente no processo de inserção profissional.
Assumindo a profissão, a troca de posição e o choque de realidade
O processo de transição entre a condição aluno e a condição professor configura-se como
uma ruptura que traz inúmeros conflitos na constituição da profissionalidade docente. O que
demonstra a necessidade de desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar docente desses
professores. Entre dificuldades e descobertas esses professores se deparam com os conflitos
presentes na prática, desenvolvem por conta própria formas de solucioná-los, por meio de soluções
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de curto prazo, chamadas de “técnicas de sobrevivência”. Além de mudanças de longo prazo, que
os fazem repensar suas crenças e até mesmo questionarem sobre a capacidade de exercer a
docência.
O assumir a posição de professor e sair da posição de aluno se apresentam enquanto
elementos que constituem o choque de realidade em um verdadeiro momento de provação, que se
materializa principalmente no contato com os alunos, um momento de conflito entre o aprendido, o
esperado e o executado, na efetivação da teoria com a prática. Quando perguntados a respeito do
momento em que se viram e se reconheceram enquanto professores, nossos entrevistados trazem
interessantes depoimentos:
“No primeiro dia em sala de aula todos os meus alunos sentados esperando alguma
coisa de mim e eu tinha que passar tudo àquilo que eu tinha aprendido para eles e aí
bate aquele desespero inicial “como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer?”
Mas ao final do primeiro dia de trabalho, da primeira semana e que você vai vendo o
trabalho sendo construído e você fala eu dei conta, eu consegui, eu sou professor.”
(Professor 04)

O trecho “como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer?” sintetiza o assumir a
profissão, a troca de posição e o choque de realidade. No momento em que fazem essas perguntas,
também entram em conflito com a segurança de suas capacidades formativas em materializar o que
viram na teoria, com o que será exigido na prática. O reconhecer-se em um momento de troca de
posição, se estabelece principalmente no contato com os alunos, quando esses professores se veem
representados neles enquanto uma fase de sua vida escola, mas que agora se encontram em outra
posição, a de seus professores, este se configura geralmente como um primeiro reconhecimento do
exercício da docência e vem sendo apontado por nossos entrevistados, no trecho abaixo destacamos
o momento desse reconhecimento
“Sem dúvida quando estava em sala de aula com mais de 30 alunos na SEEDF pela
primeira vez. Eu havia feito o planejamento para 5 horas, mas a verdade é que os
minutos se arrastavam e o tempo parecia não passar. Fiquei muito nervoso, sem
saber qual seria o resultado dessa aventura. Com o tempo, a confiança em seu
trabalho começa a aparecer juntamente com os resultados e o professor(a) sentese um pouco mais capaz de lidar com as situações cotidianas do “chão de sala de
aula”.(Professor 11)”

Papi e Martins (2010) lembram que o apoio a professoras e professores iniciantes vem sendo
apontando como uma necessidade dentro do objetivo de uma educação de qualidade em alguns
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países europeus e que nestes existem inclusive documentos que privilegiam essa fase de
desenvolvimento profissional.
O processo de iniciação profissional tem se caracterizado assim pelo conflito do “nade ou
afunde”, que diz muito sobre o grau de estruturação e organização da profissão docente em que
iniciantes são jogadas (os) “ao fogo”. Quanto mais novas e novos na profissão maiores são seus
desafios e dificuldades que se articulam a um verdadeiro processo de sobrevivência. Professoras e
professores iniciantes geralmente são destinadas e destinados a locais de maior vulnerabilidade
social, a turmas mais difíceis e a escolas mais afastadas.
Esses são aspectos que tem sido comuns no processo de inserção de professores e
professoras iniciantes, que tornam o momento de iniciação “assustador” e traumático, pouco
colaborando com um processo sólido de construção da profissionalidade docente, como sinalizado
pelo professor 01 em diferentes momentos da entrevista, e em diferentes momentos e contextos de
seu processo de inserção, em uma escola particular e em uma escola pública:
“Por ser um primeiro ano que tive de contato foi um pouco assustador, foi um
choque de realidade muito grande para mim. O que a gente vê no curso de
graduação na teoria é totalmente diferente do que se vive na prática nos desafios da
sala de aula, principalmente uma cidade carente como o Sol Nascente, então foi
um pouquinho assustador, mas no fim a gente sempre gosta de um desafio né?
(Professor 01)

Nono e Mizukami (2006) ao analisarem estudos sobre as dificuldades enfrentadas por
professoras iniciantes apontam que apesar do entusiasmo das professoras com o início da carreira,
em contato com o cotidiano, acabam se sentindo desmotivadas, sendo evidenciado um sentimento
de abandono pela equipe de coordenação frente às dificuldades e contradições aos seus ideais
construídos durante a graduação. Essas situações as fazem repensar sobre a permanência na
profissão, outras dificuldades apontadas também estão relacionadas a materialização da teoria em
prática e da didática.
Assim, sintetizamos que professores e professoras assumem a profissão de diferentes
formas, a depender de sua recepção, apoio nas escola e principalmente de sua condição de gênero.
Para compreender e estabelecer mais mediações a respeito do processo de inserção, destacamos
como indicador partindo da empiria que esses professores também trazem diferentes elementos
pré-profissionais, que acabam proporcionando um grau de conhecimento sobre a docência, mas
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que não são suficientes para amenizar de forma significativa as dificuldades de início da carreira e
suas possibilidades de superação inclusive trazendo marcas sociais.
Elementos pré-profissionais – anteriores ao processo de inserção
Destacamos enquanto elementos pré-profissionais, as experiências que os professores
trazem que são anteriores ao seu processo de inserção, que podem ajudar a amenizar o choque de
realidade enquanto iniciantes. Esses elementos também os aproximam do reconhecimento enquanto
professores e acontecem por exemplo: em as visitas a escolas por meio de pesquisas durante a
formação inicial, pela participação em escolinhas de igreja, tendo como público as crianças
pequenas, entre outras. Essas diferentes experiências possuem um caráter subjetivo, ao mesmo
tempo em que convergem as questões objetivas de preparação para reconhecimento dos professores
iniciantes enquanto sujeitos referendados pela formação em nível superior, mas que carecem de
acompanhamento e sistematização, as diferenciando da docência enquanto ação intencional e de
influências externas sobre o que é ser professor.
“Sim, na igreja. Cuidava de crianças e bebês, ensinando histórias bíblicas e etc. Eu
era um dos mais jovens realizando esse tipo de trabalho e não tinha muita experiência.
Nunca reclamaram de meu trabalho, mas eu não tinha certeza de que era
excelente. Pelo contrário, nunca me senti apto o suficiente.” (Professor 11)

Ter uma experiência anterior ao ingresso na carreira docente também pode trazer uma
melhor compreensão do que realmente é realizado no ambiente escolar, e até mesmo de possíveis
embaraços ocasionados pela condição de gênero, entretanto, são experiências que não se organizam
com uma intencionalidade, baseadas em um constructo social que legitima tal atividade para além
do saber pragmático reconhecido pelo senso comum, o que é destacado pelo no trecho de fala
abaixo:
“Eu fui catequista na igreja numa turma que lá chamam de sementinha que equivale à
educação infantil porque eles têm em torno de 5 e 6 anos de idade. Mas lá não tem
muito questão da responsabilidade, a questão do realmente do pensar pedagógico. É
diferente quando você tem direito à licença, quando você tem políticas públicas,
quando você tem um regimento que orienta suas ações. Você tem também um
comprometimento

social

político

estruturante

para

a

construção

do

conhecimento daquelas crianças dentro da escola é diferente de uma catequese
quando você pega só o viés religioso então tem uma grande diferença.” (Professor
06)
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O sentido de escola e do conhecimento sistematizado para esse professor se apresenta
enquanto instância fundamental do ato educativo, onde a escola não se evidencia como um aparelho
ideológico do Estado por meio da reprodução de um saber, mas de vários saberes que se entrelaçam
na perspectiva da diversidade nela contida, onde o professor por meio dos conhecimentos
proporciona aos seus alunos a possibilidade de desenvolvimento crítico frente a compreensão de
sociedade que está posta. Nesta perspectiva destaca também a importância da formação e da
sistematização presente na escola enquanto organização social pela afirmação da especificidade da
ação docente para além de uma visão pragmatista e estruturada em valores culturais e ideológicos
do senso comum.
Outro elemento pré-profissional que se evidencia enquanto facilitador do processo de
inserção para compreensão da docência se relaciona a vivência na escola pública por meio da
família ou até mesmo a formação em nível, médio, fundamental ou superior.
“O fato de eu ter crescido dentro do ambiente escolar também já me deu toda uma
noção da realidade, do que é uma escola, de como uma escola funciona, então eu
já tinha essa vivência que para mim facilitou o processo de inserção.” (Professor 04)

O conhecimento do funcionamento da escola e das ações nela realizadas se apresenta
enquanto facilitador do processo de inserção, outro aspecto interessante a ser mencionado diz
respeito a escolha da profissão que em diferentes momentos das entrevistas são mediadas pela
brincadeira, em que os professores acabam se interessando pelo brincar de ser professor, ou de se
aproximar ao máximo de atividades de lazer que se aproximam da docência:
A condição do trabalho docente
Os professores apresentam muitas contradições ao serem questionados sobre a satisfação
com a profissão e com as condições de trabalho:
“[...] mas isso tudo é discurso vazio até da sociedade, né, fala em valorização,
valorização, mas na verdade ninguém nos valoriza realmente, né. Tanto que você,
você pode observar, que são tantas interferências que as pessoas têm a pretensão de
saber o que é melhor pra educação, né, ao invés de ouvir quem realmente está aqui e
sabe muito melhor, o que é melhor para a educação, né. Se você me perguntar o que
que é bom, o que seria melhor pro meu aluno, seria melhor pro meu aluno se eu
pudesse, se eu tivesse espaço lá na biblioteca, e eu pudesse trabalhar a leitura com ele
lá na biblioteca, mas a biblioteca é desse tamanhozinho. (...) Se você perguntar pro
professor de educação física que a quadra deveria ser coberta e a quadra não é
coberta”. (Professor 6)
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Percebemos as dificuldades apresentadas pelos professores em relação às condições de
trabalho, estas se interligam com o posicionamento do numa lógica de implementação de políticas
mínimas para as questões sociais, colocando o peso da responsabilidade nas mãos do setor privado,
levando a uma precarização do trabalho docente e da educação. A precarização do trabalho possui
uma relação com “tempo-espaço de trabalho, o número de alunos por turma, a relação que mantém
com o tipo de ensino que deve ser transmitido, as condições e os recursos objetivos disponíveis
(...)”. (FIDALGO, 2009, p. 104-105). A precarização do trabalho assim como as condições em que
o trabalho é desenvolvido levam os professores a um processo de insatisfação na profissão.
São apresentados elementos da intensificação do trabalho docente, “deles (do professor) é
exigido um empenho maior, seja físico (corpo), intelectual (acuidade mente/saberes) ou psíquico
(emocional/afetividade), ou uma combinação desses elementos” (DUARTE, p. 1, 2010). Essa
intensificação pode ser observada pelo aumento de tarefas, no aumento de carga horária que está
associada ao salário que recebem, muitos buscam uma carga horária maior, para a sua própria
sobrevivência, o que gera um desgaste físico e emocional.

Em todos entrevistados aparece

praticamente a afirmação que não são bem remunerados e que por conta disso não se sente
valorizados. Contraditoriamente apontam para o fato de que embora a categoria não seja bem
remunerada, a estabilidade do emprego público e consequentemente o salário “garantido”, concede
a ele o acesso a bens culturais e materiais que antes não eram possíveis de serem alcançados.
Ao pensarmos à docência no Brasil, percebemos que está “se caracteriza como uma
profissão cujas políticas públicas não têm equacionado o problema da desvalorização docente e sua
baixa remuneração” (BRITO, 2012, p. 192). Nesse contexto de valorização a perspectiva imprimida
nas políticas públicas, influencia diretamente a visão que os próprios professores possuem sobre si
mesmos e a motivação ou desmotivação que sentem em relação ao trabalho.
Outro indicador que queremos ressaltar dentro desse núcleo de significação se refere às
condições de trabalho no processo de inserção referente aos aspectos físicos e estruturais de
trabalho indicado pela falta de material, de laboratório, para uma biblioteca precária, para uma
estrutura ruim da escola, entre tantas outras coisas. Essas condições afetam diretamente o
desempenho e a qualidade das aulas e infelizmente é uma realidade das nossas escolas públicas.
Para Hypolito (2012) “a precarização está muito relacionada à condição geral do trabalho e não
necessariamente está ligada ao processo de trabalho propriamente dito, embora o afete diretamente
e, por efeito contrário, seja por ele afetada” (p. 215).

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

973

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Os dados levantados nessa pesquisa se relacionam são estudados por Kuenzer e Caldas
(2009) que apontam o paradoxo existente no trabalho docente de satisfação e euforia com o trabalho
que exercem, ora de frustração e sofrimento advindos dos processos de precarização e
intensificação do trabalho.
faz parte do trabalho não material, que não se objetiva em um produto, mas apenas
presta um serviço, é uma das condições que podem trazer sofrimento e não realização
se não for adequadamente enfrentada, quer pela qualificação dos profissionais, quer
pelas formas de organização coletiva do trabalho. Essa dimensão específica do
trabalho não material, aliada a outras, típicas de todas as formas de assalariamento
(salários baixos, condições precárias, intensificação, estresse, medo de perder o
emprego, autoritarismo e outras), pode causar a síndrome da desistência, que inclui
esgotamento emocional, desenvolvimento de atitudes negativas em relação ao
trabalho, falta de envolvimento pessoal nele e assim por diante ((2009, p. 29)

As condições de trabalho, portanto, se relacionam com a precarização, intensificação,
autointesificação e desvalorização do trabalho docente, sendo estes aspectos indissociáveis, tais
movimentos imprimem um significado social e consequentemente no senso comum, bem como um
sentido subjetivado que incorre a um processo naturalização da inserção docente, causando
estranhamento e sofrimentos aos docentes. Essas categorias podem ser bem exemplificadas nos
núcleos apresentados até agora, e nos demonstram o quanto a profissão docente, e nesse caso a
inserção profissional tem sido negligenciada e adoecido os professores.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Todos os aspectos sobre a inserção estão articulados com o trabalho e suas condições e tem
influência direta na constituição dos docentes. Pois, no contato imediato com a realidade escolar,
não mais no papel de aluno e sim como um profissional, os docentes têm que desenvolver a sua
função que está diretamente relacionada com a reprodução social que resulta no desenvolvimento
da sua individualidade. No entanto, se as condições de trabalho atuam de forma a causar
estranhamento do docente com o seu trabalho estes podem apresentar dificuldade em compreender
a sua função e a sua especificidade. Isto é, a precarização do trabalho contribui para o processo de
alienação dos docentes, fazendo com que as objetivações destes se concentrem no campo do em-si,
no âmbito da reprodução particular e nesse sentido os docentes tem reduzidas as suas possibilidades
de constituir uma individualidade que se perceba como a síntese do desenvolvimento social.

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

974

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Discutir sobre a iniciação docente a partir das condições de trabalho pode contribuir na
qualidade do ensino e da aprendizagem, sendo de suma importância por interferir na maneira em
que a educação vem sendo conduzida há anos por modelos que não valorizam o professor e se
inserem em um contexto de depreciação da profissão docente.
As entrevistas possibilitaram a percepção de como ocorre o trabalho docente no processo de
inserção e de como colocam suas descobertas, dificuldades, conquistas em face do mundo trabalho
ao qual se insere. Nesse ínterim, pensar na profissão na especificidade do professor deve ter
compreensão cada singularidade na constituição da totalidade social, bem como a importância da
totalidade social na constituição das singularidades. Tendo como referência tais sínteses, defende-se
a superação da compreensão de profissionalidade vinculada a constituição do ser docente a partir do
desenvolvimento da individualidade para-si instituída pelo trabalho.
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Resumo
O processo de inserção à docência é marcado por diferentes elementos que influenciam na construção
da profissionalidade docente. Os estudos do campo da formação de professores que tratam sobre essa
temática têm se debruçado a analisar diferentes elementos que marcam esse processo. O presente artigo
faz parte de uma pesquisa que tem como elemento mediador a categoria trabalho docente. Parte-se do
pressuposto que o processo de inserção não se apresenta como algo homogêneo, mas aspectos de
contradição, singularidade e universalidade. Fundamenta-se em estudos sobre desenvolvimento
profissional docente, trabalho docente e em especial sobre a fase de iniciação à docência
(HUBERMAN, 2000; CURADO SILVA, 2018; PAPI E MARTINS, 2010; entre outros). Foram
realizadas entrevistas com cinquenta (50) pedagogos iniciantes/ingressantes da Secretaria de Estado e
Educação do Distrito Federal. Os dados foram sistematizados, organizados e analisados utilizando os
núcleos de significação. A análise dos dados evidenciou que o período inicial da carreira é difícil,
complexo e falta apoio aos iniciantes, no entanto, o elemento do trabalho e suas condições
evidenciaram um agravamento no processo de inserção. Salientamos que meio às dificuldades que
enfrentam, fazem descobertas que as levam a aprendizagens significativas e concretas sobre o ensino,
sendo este um indicador relevante da pesquisa, e pode se transformar em benefício para a fase de
inserção profissional. Existem diferenças no que diz respeito ao apoio, ao choque de realidade, ao
acompanhamento de professores, bem como outros elementos mediadores em um espaço de
contradições e diferenças nas condições de trabalho: a escola.
Palavras-chave: Professor iniciante; Inserção profissional; Trabalho docente.
INSERÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE EM TERRITÓRIOS DE ALTA VULNERABILIDADE:
APROXIMAÇÕES ANALÍTICAS DE ARTIGOS PUBLICADOS NA ÚLTIMA DÉCADA
Magali Aparecida Silvestre – UNIFESP
Jorge Luiz Barcellos da Silva – UNIFESP

INTRODUÇÃO
Esse artigo apresenta parte de investigação que teve como foco egressos de cursos de
licenciaturas que atuam em classes de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em
escolas públicas da rede estadual ou municipal de ensino, e seus respectivos processos de inserção
profissional na docência em territórios de alta vulnerabilidade dos municípios do Alto Tietê
Cabeceiras.
Buscou-se reconhecer como os professores recém formados, iniciantes na profissão, são
incorporados em seu local de trabalho e, nesse sentido, adquire uma grande importância suas
localizações e a compreensão dos significados de suas distribuições territoriais, pois é central
identificar e considerar as espacialidades socialmente construídas. Tratou-se de indagar sobre as
territorialidades construídas no cotidiano das escolas estabelecendo correlações com o viver em
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cidades ou no campo e seus respectivos impactos para quem se prepara para adentrar nessas
escolas.
Nesse contexto, a pesquisa que trata de uma área de estudos com mais de 13.000.000
habitantes, cujas dinâmicas sociais e educacionais necessitam estar associadas às indagações que
levam em conta a dimensão espacial, identificou, perguntou e ponderou a respeito dos percursos (e
seus tensionamentos) que configuram os recém saídos dos cursos de formação de professores e suas
respectivas inserções profissionais docentes.
Assim sendo, a primeira fase da investigação teve como uma das frentes de trabalho
analítico o levantamento de dados e outras informações assentadas nos aspectos locacionais dos
municípios e das escolas. A compreensão das localizações e ordenação territorial dos municípios,
assim como a identificação de quem são os sujeitos que os constituem e como estão distribuídos no
interior dos processos educacionais, podem nos dar pistas sobre as condições objetivas e subjetivas
que determinam as dinâmicas que envolvem os egressos de cursos de licenciaturas caracterizando
seus processos de inserções e atuações profissionais.
Ainda, em sua primeira fase, a pesquisa teve como segunda frente de trabalho a busca por
estudos sobre inserção profissional docente com o objetivo de elaborar um “estado da arte”
(NÓBREGA-THERRIEN;

THERRIEN,

2004;

FERREIRA,

2002;

VOSGERAU;

ROMANOWSKI, 2014) em torno do tema, por meio de mapeamento e análise de artigos
publicados em periódicos encontrados nos extratos A1, A2, B1 e B2, classificados pelos critérios
Qualis/CAPES, com a finalidade de delinear a produção acadêmica desenvolvida na última década
(2010-2019) e identificar elementos que a caracterizam, assim como suas categorias de análise.
O objetivo desse artigo, portanto, é expor resultado desse estudo, apontando, principalmente
a ausência de investigações que correlacionam inserção profissional docente e territórios de alta
vulnerabilidade. Nesse sentido, ressaltamos sua contribuição para o campo da formação de
professores, bem como, para o campo da Didática, posto que a estrutura econômica, social e política
em que a escola está inserida também é fator que influencia a forma como os professores se
ajustam ao início da docência e protagonizam processos de ensino e de aprendizagem. Além disso,
auxilia no reconhecimento da urgência de se implementar políticas educacionais de inserção
profissional que considerem uma formação centrada na escola tendo como ponto de referência a sua
localização territorial.
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ALGUNS ASPECTOS QUE DEMARCAM O TEMA INSERÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE
Inserção profissional de professores, professores em início de carreira, professores
ingressantes, professores iniciantes, egressos de cursos de Pedagogia e ou Licenciaturas, termos
recorrentes que encontramos em estudos e pesquisas que investigam o período em que o licenciado
se insere na profissão e suas vicissitudes.
Curado Silva (2017, p. 15) observa que na literatura há várias expressões que se referem à
“fase de iniciação profissional docente”, entre elas, a expressão choque de transição, iniciação ao
ensino e choque de realidade. No entanto, em complemento à observação da autora, chamamos à
atenção ao fato de que são encontrados em teses, dissertações e artigos, tantos outros termos como
os elencados no início dessa sessão, que indicam, ao menos como enunciado, estudos cujo objeto de
investigação é a “fase de iniciação profissional docente”.
Essa gama de possibilidades para alcunhar o período em que o licenciado inicia, pela
primeira vez, sua atuação como professor, demonstra, por um lado, a extensão e a complexidade do
tema, mas por outro, pode ocasionar distorções de natureza teórico-metodológicas.
É o que se pode constatar em Curado Silva (2017, p. 25), que em uma de suas pesquisas
sobre “iniciação profissional docente”, identificou diferenças consideráveis entre professores
iniciantes – aqueles que pela primeira vez assumem a docência - e professores ingressantes, que já
integraram uma rede de ensino. A autora adverte que:
[...] a condição de que é necessário compreendermos a especificidade da fase inicial,
diferenciando iniciantes/principiantes de professores ingressantes, é no nosso
entendimento, um elemento essencial na construção de uma teorização sobre o
desenvolvimento profissional docente que atenda às especificidades da carreira no
Brasil (2017, p.25)

Em outras palavras, parece-nos fundamental que os pesquisadores situem o objeto de estudo
“fase inicial da docência” de maneira mais rigorosa, fazendo uso de categorias que caracterizem
essa fase e a delimitem como um período singular para o desenvolvimento profissional docente, o
que impõe conhecimentos, procedimentos metodológicos e formas de análise específicos.
Necessário, inclusive, definir, entre os termos citados no início dessa sessão, quais aqueles que
podem ser tratados como sinônimos e aqueles que guardam apenas uma aproximação.
Nessa direção, a pesquisa em tela que teve como foco egressos de cursos de licenciaturas
que atuam em classes de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em escolas
públicas da rede estadual ou municipal de ensino, e seus respectivos processos de inserção
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profissional na docência em territórios de alta vulnerabilidade dos municípios do Alto Tietê
Cabeceiras buscou, de alguma maneira, em sua fase inicial, desvelar como os estudos e pesquisas
vem tratando essa temática tendo como hipótese a existência de um conjunto de investigações
disperso sobre processos de inserção profissional de licenciados iniciantes na docência e a
inexistência de estudos que levem a questão territorial como um dos fatores a serem considerados
na fase inicial da docência.
Cunha, Braccini e Feldkercher (2015) ao avaliarem trabalhos apresentados em três edições
de um congresso internacional, cujas temáticas principais foram professores principiantes e inserção
profissional, diagnosticaram que estudos sobre professores iniciantes em contextos desfavoráveis,
embora apresentados em menor número, vem aparecendo com maior frequência, o que significa
“[...] um sinal dos tempos recentes e indica uma realidade que não pode mais ser ocultada.” (p. 80).
Para as autoras esses estudos são cruciais, pois “ao contrário de outras profissões, ao docente
principiante, muitas vezes, cabe o exercício profissional em contextos complexos e exigentes na sua
dimensão político-social e pedagógica” (p. 80).
Tendo em conta o alerta das autoras sobre a necessidade de estudos que levem em
consideração o contexto em que os professores principiantes iniciam a docência cumpre assinalar
que a preocupação com a relação entre iniciação à docência e o território em que a escola se insere
tem como referencial pesquisa de Érnica e Batista (2012) que explorou a hipótese do efeito de
território sobre as oportunidades educacionais.
Esses pesquisadores assinalam que dois fatores se conjugaram a partir dos anos 1990,
impedindo a adequação dos professores e alunos à nova realidade da escola pública metropolitana:
“a explosão da nova questão social urbana e a universalização do acesso ao ensino fundamental”
(ÉRNICA e BATISTA, 2012, p. 663).
Dessas acepções, pode-se depreender que há necessidade de questionar se profissionais que
atuam em escolas localizadas em territórios de alta vulnerabilidade reconhecem a configuração
territorial em que elas se inserem, assim como, a relação de interdependência com as demais escolas
da rede e suas consequências. Mais ainda, problematizar se os estudos sobre os processos de
inserção profissional de professores em início de carreira têm levado em consideração esses e
outros fatores do contexto em que a escola se insere.
Esse questionamento é reforçado por constatação encontrada em estudo desenvolvido pelo
CENPEC (2011) que, entre outros aspectos, ressalta que “as escolas mantêm relações de
interdependência, dentre as quais se destacam as de concorrência por profissionais e alunos. Nessa
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concorrência, as escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social tendem a estar em
posição de desvantagem” (p.20).
Além disso, a ideia da existência de uma relação dialética entre as condições sociais e
institucionais do trabalho docente e as formas de viver e praticar a docência, desenvolvidas de
forma individual e coletiva pelos professores e que configuram o contexto escolar (AMBROSETI;
ALMEIDA, 2007, p. 4) somada à compreensão de Sacristán (1999, p. 76) de que “o professor não
é um técnico que se limita a aplicar corretamente um conjunto de directivas, mas um profissional
que se interroga sobre o sentido e a pertinência de todas as decisões em matéria educativa”, levou
os pesquisadores que desenvolveram essa pesquisa a se indagarem se o período de “confrontação
inicial com a complexidade da situação profissional” (HUBERMAN, 1995, p. 39) pelo qual passa o
professor no início de sua inserção profissional tem sido investigado e analisado, considerando-se
aspectos que até aqui foram expostos.
Questionar sobre esses fatores se torna mais relevante quando se leva em conta que a
iniciação à docência é uma etapa que contribui sobremaneira para a constituição identitária do
professor e que também pode se tornar um período propenso à sua desistência da profissão, pois
“diante de uma realidade complexa, muitas vezes o professor se desestrutura, pensa em desistir da
profissão, sente-se como um estranho no ambiente escolar, duvida da sua competência e da
importância da formação inicial” (COSTA; OLIVEIRA, 2007, p. 28).
Cunha, Braccini e Feldkercher (2015, p. 80) explicam que “o abandono da profissão é
particularmente alto em escolas interiorizadas e de zonas desfavorecidas, pois os docentes
principiantes esmorecem frente às dificuldades e as inseguranças próprias de sua condição” por
atuarem em ambientes de trabalhos precários e com baixa valorização profissional exigindo-se uma
maturidade profissional que ainda não possuem.
Algumas das inquietações aqui expostas mobilizou o desenvolvimento da pesquisa em tela e
uma consequente necessidade de iniciá-la conhecendo o “estado da questão” (NÓBREGATHERRIEN; THERRIEN, 2004) sobre “a fase inicial da docência”, fato que justifica o trabalho a
ser apresentado.
RECONHECER O TERRITÓRIO DE PESQUISA
Para uma pesquisa detalhada sobre os egressos de cursos de licenciaturas e inserção
profissional na docência em territórios de alta vulnerabilidade dos municípios do Alto Tietê
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Cabeceiras delimitamos a nossa investigação em doze municípios do estado de São Paulo: Mogi
das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Biritiba Mirim,
Salesópolis, Santa Isabel, Guarulhos, Arujá e parte da região leste de São Paulo. Esses municípios
integram a bacia hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras cuja delimitações coincidem com as da
Região Metropolitana de São Paulo, uma área de estudos com mais de 13.000.000 habitantes
(SILVA; PORTO, 2003).
As redes de ensino a que se vinculam as escolas da pesquisa estão situadas nesses
municípios e apresentam características demarcadas por intensa ocupação urbana. A continuidade
da mancha urbana que demarca a região metropolitana de São Paulo, chegando até os municípios da
bacia hidrográfica Alto Tietê Cabeceiras se caracteriza por conter fluxos e relações econômicas
associados a intensa ocupação territorial. Para Silva e Porto (2003) há um movimento da população
de baixa renda que se vê pressionada a ir para as zonas periféricas das cidades. Essa situação,
[...] agrava a degradação ambiental pela expansão desordenada, pela falta de
infraestrutura urbana adequada, gerando os consequentes problemas de ocupação de
áreas de proteção a mananciais e das várzeas, além da necessidade de expansão dos
sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários e de coleta de lixo (p.
132).

Em áreas urbanizadas como essas da bacia do Alto Tietê Cabeceiras, a intensa mobilidade
da população de baixa renda, associada a falta de infraestrutura assim como planejamento urbano e
políticas sociais articuladas em redes, causa impactos de grande monta. Esses municípios
apresentam configurações territoriais que expressam a “distribuição desigual de recursos sociais e
de equipamentos urbanos, especialmente os escolares” (RIBEIRO, 2010, p. 19) e tal situação pode
ser correlacionada às possíveis determinações sobre a formação e inserção profissional docente.
Ao olharmos para estes doze municípios buscamos observar características territoriais
estabelecendo relações com as realidades vivenciadas pelos participantes da pesquisa. Para tanto,
realizamos a coleta e análise de dados em diversas fontes como o IBGE, DATASUS, Fundação
Seade e Instituto Anísio Teixeira. Analisamos neste procedimento dados populacionais,
demográficos, econômicos, de infraestrutura e educacionais que nos possibilitaram, entre outras
construções, delinear a heterogeneidade da região em relação ao seu índice de vulnerabilidade.
O quadro 1, anexo ao texto, demonstra a diversidade da região e possibilita reconhecer que
um mesmo município possui níveis de vulnerabilidade diversos. O município de Itaquaquecetuba é
um exemplo, assim como a cidade de Guarulhos. É nesse contexto diverso e desigual que se
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inserem os professores iniciantes investigados e se constituem as redes de ensino a qual passam a
pertencer. Tal realidade, com já abordado, não é levada em consideração quando são realizadas
pesquisas sobre a inserção profissional de docentes em regiões similares.
RECONHECER O CAMPO DE PESQUISA – APROXIMAÇÕES ANALÍTICAS DOS ARTIGOS
ENCONTRADOS
Tendo como ponto de partida a importância de se estabelecer um análise crítica dos
elementos que caracterizam a iniciação na profissão docente apresentados em artigos acadêmicos,
principalmente aqueles que correlacionam a inserção profissional à territórios de alta
vulnerabilidade, pretendeu-se nessa segunda tarefa da primeira etapa da pesquisa mapear e discutir
parte da produção científica sobre inserção profissional de professores iniciantes, constituindo,
assim um “estado da arte” (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004).
Nesse sentido, o grupo de pesquisadores decidiu obter como fonte para análise artigos
publicados na última década – 2010 até 2019 - em periódicos renomados da área de Educação. O
parâmetro para medir a qualidade dos artigos publicados se assentou na classificação dos periódicos
científicos, em estratos A1, A2, B1 e B2, consolidada pelo Qualis Periódicos Plataforma Sucupira.
A referência para a seleção dos periódicos foram as tabelas geradas no período da Avaliação do
Quadriênio 2013-2016. A escolha pelos estratos A1 e A2 se deveu ao fato de serem considerados de
excelência internacional com forte fator de impacto e pelos periódicos B1 e B2 por se
caracterizarem como de excelência nacional.
Na sequência, por meio da leitura do escopo das revistas científicas, procedeu-se uma préseleção eliminando aquelas que, embora constassem da listagem da área da Educação, teriam pouca
possibilidade de apresentar artigos sobre a temática investigada. Finda essa pré-seleção, a próxima
decisão do grupo balizou a tarefa de reunir artigos sobre o tema. Essa investigação foi realizada por
meio dos seus títulos tendo por base três palavras chaves: inserção profissional, professor iniciante
e início de carreira.
Dessa forma, foram encontrados inicialmente cento e oito (108) artigos, mas somente
setenta e quatro (74) foram considerados. A diferença entre o número de artigos encontrados e os
selecionados para análise se deveu principalmente pelos seguintes fatores: a) artigos em língua
estrangeira e tempo exíguo para tradução; b) artigos publicados fora do período estipulado (20102019); c) artigos cujos títulos continham as palavras chaves designadas, porém seu conteúdo não
guardava relação com o tema inserção profissional. Cumpre assinalar, para esse último fator, a
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preocupação de Mattos (1988): “através do título, travamos conhecimento com a primeira
identidade escritural de uma pessoa, por isso, saibamos reconhecer, valorizar e aprimorar esse
importante indicador pessoal e textual” (p. 779).
O próximo passo foi proceder a leitura e catalogação de todos os setenta e quatro (74)
artigos encontrados. Optou-se pela análise do artigo na íntegra, pois assim como pondera Ferreira
(2002) avaliamos que os resumos prestariam auxílio na integração com a produção acadêmica, mas
não seriam suficientes para consolidar um inventário dessa produção, pois nosso objetivo era buscar
tendências, escolhas metodológicas e teóricas, além de realizar certa catalogação dos resultados
encontrados.
Dada a amplitude dos resultados alcançados, procederemos uma apresentação concisa dessa
fase da pesquisa. Embora o número de periódicos da área da Educação, nos estratos A1 até B2 seja
amplo, a seleção definitiva de apenas setenta e quatro (74) artigos, cuja produção se distribuiu entre
os anos de 2010 a 2019 ofereceu indícios de que o tema inserção profissional/professor iniciante,
ainda é pouco estudado. Entre os anos de 2016 a 2017, verificou-se um maior número de produções,
no entanto, nos anos subsequentes, uma expressiva queda. Ademais, a quantidade de artigos por
estrato revela que os estudos sobre a temática são mais amplamente publicados em estratos com
menor fator de impacto e de circulação nacional: nove (9) artigos estrato A1; dez (10) artigos
estrato A2; trinta e três (33) artigos em revistas B1 e vinte e dois (22) artigos em revistas B2.
Foi possível notar que o objeto de estudo “fase de iniciação profissional docente” é
abordado levando-se em consideração diversas perspectivas.
Dez (10) artigos apresentaram estudos sobre Egressos de cursos de Pedagogia ou
professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Desse total, apenas três
(3) trataram especificamente da Educação Infantil.
Egressos das demais licenciaturas e professores dos anos finais do ensino fundamental e
médio foi tema de estudo indicado em nove (9) artigos. As pesquisas apresentadas trataram das
áreas de Matemática, Física, Educação Física e Química. Chamamos à atenção para a ausência de
discussão sobre inserção de professores das demais áreas de conhecimento. Estudos sobre
professores iniciantes na docência universitária somaram apenas cinco (5) artigos e dentre eles um
tratou sobre inserção profissional na pós-graduação. Seis (6) artigos encontrados versaram sobre
inserção profissional e sua relação com Programas de Iniciação à Docência, como o PIBID e
Bolsa Alfabetização.
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Além das perspectivas elencadas até aqui, foram encontrados artigos que tratam sobre o
tema inserção profissional e professores iniciantes sob a égide das categorias trabalho e carreira (8
artigos) e das políticas públicas, principalmente municipais (8 artigos). Foi encontrado somente um
(1) artigo sobre atendimento educacional especializado.
Quatro (4) deles expuseram resultado de “Estado da Arte” desenvolvido sobre a temática. O
que nos chamou a atenção foi o número elevado de artigos internacionais, treze (13). Dentre eles,
alguns estudos brasileiros sobre realidades estrangeiras (Portugal, Angola) e os demais estudos
desenvolvidos por pesquisadores estrangeiros (Portugal, Costa Rica, Espanha, entre outros países).
Os dez (10) artigos restantes, classificados como outras perspectivas trataram o tema
aprofundando questões como: violência; interculturalidade; gênero; formação na escola. Desse
total, apenas um expôs estudos teóricos sobre a temática, caracterizando-se como um ensaio.
Marcado pela heterogeneidade das perspectivas abordadas, o conjunto de artigos reuniu,
quase em sua totalidade, pesquisas declaradas como de abordagem qualitativa. Para atingir os
objetivos de uma investigação dessa natureza, os procedimentos metodológicos apresentados, em
sua maioria, incluíram entrevistas semiestruturadas, questionários e produção de narrativas.
Mesmo com essa diversidade de evidências dos elementos que caracterizaram os artigos
sobre professores iniciantes e inserção profissional verificamos, de forma surpreendente, que os
autores que constituíram o referencial teórico são comuns à maioria dos estudos. Dentre os autores
estrangeiros destacaram-se Carlos Marcelo Garcia, indicado em quase todas as referências, seguido
de Huberman, José Contreras, Beatrice Ávalos e Maria Assunção Flores. Francisco Imbernón,
referência para a discussão sobre desenvolvimento profissional, vem acompanhado por António
Nóvoa e Maurice Tardif. Na lista de autores nacionais que desenvolvem estudos sobre essa temática
encontramos as pesquisadoras Maria Isabel da Cunha, Marli André, Joana Romanowisk, Emilia
Freitas de Lima e Maria das Graças N. Mizukami.
Os resultados alcançados indicados em cada artigo validam o que a literatura da área vem
apontando sobre essa fase inicial da docência de professores iniciantes: poucos são os artigos que
destacam aspectos relacionados ao campo da didática, das metodologias e do currículo; os que
tratam sobre carreira e trabalho assentam suas críticas à lógica socioeconômica neoliberal e
evidenciam as consequências desse cenário; por fim, alguns salientam a ausência de políticas
públicas voltadas para os professores iniciantes. Não foram encontrados estudos que correlacionam
o preparo do professor principiante e sua inserção em territórios de alta vulnerabilidade.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A apresentação desse trabalho buscou expor, ainda de que forma sucinta, parte de uma
pesquisa desenvolvida cuja problemática principal foi correlacionar a inserção profissional de
professores iniciantes e o território marcado pela vulnerabilidade em que as redes de ensino, suas
escolas e, consequentemente, seus professores se encontram. O que pretendíamos destacar foi, por
um lado, a diversidade assinalada no território analisado, universo da pesquisa, e, por outro a
ausência de artigos que tratam a temática professores iniciantes em contextos desfavoráveis
(CUNHA, BRACCINI E FELDKERCHER, 2015), ou como optamos denominar, em territórios de
alta vulnerabilidade.
Os dois produtos da pesquisa correlacionados nos levam a

considerar duas

problematizações, entre tantas outras que o campo da formação de professores apresenta. A
primeira diz respeito ao fato de que, se há ausência de estudos dessa natureza, pesquisas que optam
em correlacionar os temas, ficam de certa forma, desprovidas de outros referenciais teóricosmetodológicos eficientes. Desse ponto decorre a necessidade de aprofundar as investigações dessa
natureza e incentivar os pesquisadores a adotarem essa perspectiva ao desenvolverem pesquisas
sobre professor iniciante. A segunda, não mesmo importante, corresponde ao fato de que a
desistência da profissão ocorre em maior grau no período de inserção profissional do professor.
Sendo assim, analisar e interpretar as dificuldades e descobertas dos professores iniciantes à luz da
leitura das territorialidades das escolas e das redes de ensino poderá, de certa forma, desvelar
fatores determinantes para essa desistência, assim como, indicar formas de superá-la.
REFERÊNCIAS
AMBROSETTI, N. B.; ALMEIDA, P. C. A. A constituição da profissionalidade docente: tornar-se professora de
educação infantil. 2007. Disponível em http://30reuniao.anped.org. br/trabalhos/GT08-3027--Int.pdf. Acesso em
jan/2017.
ANDRÉ, M.. Políticas de formação continuada e de inserção à docência no Brasil. Educação Unisinos, v. 19, n. 1, p.
34-44, janeiro/abril, 2015.
CENPEC. Educação em Territórios de Alta Vulnerabilidade Social na Metrópole – Síntese das conclusões. São Paulo:
CENPEC, 2011. Disponível em http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/Pesquisa-de-Vulnera
bilidade-internet.pdf. Acesso em 19/03/2015.
COSTA, J. S. da; OLIVEIRA, R. M. M. A. de. A iniciação na docência: analisando experiências de alunos professores
das licenciaturas. Olhar de Professor, Ponta Grossa, 10(2): 23-46, 2007. Disponível em http://www.revistas2.uepg.br/
index.php/olhardeprofessor/article/viewFile/1486/1131. Acesso em 15/10/2016.
CUNHA, M. I. ZANCHET. B. M. b. A. A problemática dos professores iniciantes: tendência e prática investigativa no
espaço universitário. Educação. Porto Alegre, v. 33, n. 3 p. 189-197, set/dez/2010.

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

985

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

CUNHA, M. I.; BRACCINI, M. L.; FELDKERCHER, N.. Inserção Profissional, Políticas e Práticas sobre a iniciação à
docência: avaliando a produção dos congressos internacionais sobre o professorado principiante. Avaliação, Campinas;
Sorocaba, SP, v. 20, n. 1, p. 73-86, mar. 2015.
CURADO SILVA, K. A. P. C.. Professores em Início de Carreira: as dificuldades e descobertas do trabalho docente no
cotidiano das escolas. In: CURADO SILVA, K. A. P. C.; CRUZ, S. P. da S.. O Professor Iniciante: sentidos e
significados do trabalho docente. Jundiaí, SP: Paco, 2017.
ÉRNICA, M.; BATISTA, A. A. G. A Escola, a metrópole e a vizinhança vulnerável. Cadernos de Pesquisa, v.42 n.146,
p.640-666, maio/ago. 2012. Disponível em http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/issue/view/3/showToc.
Acesso em set/2018.
FERREIRA, N. S. de A.. As Pesquisas Denominadas “Estado da Arte”. Educação & Sociedade, ano XXIII, no. 79,
Agosto/2002.
HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A António (Org.). Vidas de
professores. 2. ed. Porto: Porto Ed., 1995. p. 31-61.
MATOS, F. G. O Título de um Trabalho Científico: claro, conciso, concreto e criativo. Ciência e Cultura, v. 40 (8).
Agosto/1988.
NÓBREGA-THERRIEN, S. M.; THERRIEN, J. Os Trabalhos Científicos e o Estado da Questão: reflexões teóricometodológicas. Estudos em Avaliação Educacional, v. 15, n. 30, jul.-dez./2004.
RIBEIRO, L.C.Q. et al. (Org.). Desigualdades urbanas, desigualdades escolares. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010.
SACRISTÁN, J. G. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, A.
(Org.) Profissão professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1999.
SILVA, R. T.; PORTO, M. F. A. Gestão urbana e gestão das águas: caminhos da integração. Revista Estudos
Avançados, São Paulo, v. 17, n. 47, p. 129-145, 2003.
VOSGERAU, D. S. R.; Romanowski, J. P.. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. Rev. Diálogo
Educ., Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, jan./abr. 2014.

ANEXOS
Quadro 1. Índices de vulnerabilidade dos municípios da região do Alto Tietê Cabeceiras

Fonte: Elaborado pelos autores
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Resumo
O artigo apresenta parte de pesquisa teórico-empírica, de abordagem qualitativa, cuja problemática
circunscreveu indagações sobre como egressos dos cursos de licenciaturas que atuam em classes de
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em escolas públicas, vivenciam os primeiros anos
de inserção no magistério. O objetivo principal foi identificar elementos que caracterizam seu preparo para
a iniciação na profissão em territórios de alta vulnerabilidade. O universo de pesquisa é demarcado pelo que
estamos denominando de Região do Alto Tietê/Cabeceiras, parte da Região Metropolitana de São Paulo. O
grupo responsável pela investigação é composto por professores da rede municipal e estadual de ensino,
pesquisadores doutores e mestres, estudantes de graduação e pós-graduação. Com base em autores que
problematizam o termo vulnerabilidade social (ÉRNICA; BATISTA, 2012; COSTA, 2018; CENPEC, 2011)
e inserção profissional (ANDRÉ, 2015; CUNHA, 2010; COSTA; OLIVEIRA, 2007; CURADO SILVA,
2017) a investigação foi organizada em três etapas. O delineamento ora apresentado expõe a primeira etapa
da pesquisa que incluiu um estudo pormenorizado de artigos produzidos na última década, publicados em
periódicos classificados pelos critérios Qualis/CAPES cuja finalidade foi desvelar elementos que
caracterizam a iniciação na profissão docente, principalmente aqueles relacionados ao território em que a
escola se insere. Essa etapa revelou, entre outros aspectos, que os resultados expostos nas publicações
validam o que a literatura da área vem apontando: poucos são os estudos que destacam aspectos
relacionados ao campo da didática, das metodologias e do currículo; os que tratam sobre carreira e trabalho
assentam suas críticas à lógica socioeconômica neoliberal; alguns salientam a ausência de políticas públicas
voltadas para os professores iniciantes. Não foram encontrados estudos que correlacionam o preparo do
professor principiante e sua inserção em territórios de alta vulnerabilidade.
Palavras-chave: Inserção profissional; Egressos de licenciaturas; Vulnerabilidade social; Professor iniciante.
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INTRODUÇÃO
te trabalho reúne algumas discussões oriundas de uma pesquisa de mestrado em andamento.
Trata-se de uma abordagem sobre as políticas e programas de indução a docência na América
Latina, com ênfase nos cenários do Brasil, Chile, México, Peru e República Dominicana. As
reflexões norteadoras do estudo perpassam pelas seguintes questões: De que maneiras é possível
minimizas as tensões e dificuldades vividas no início da carreira?
aprendizagens dos principiantes?

Como potencializar as

(MARCELO; VAILLANT, 2017; GATTI, BARRETTO,

ANDRÉ, 2011).
Os trabalhos realizados pelos autores supracitados demonstram a influência que as políticas
desses países podem exercer como inspiração para outros países. Nesse sentido, analisamos as
perspectivas e distinções entre os programas de indução à docência e as maneiras que estes
contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem da docência. Esse mapeamento se justifica uma
vez que nas últimas décadas os estudos voltados para o desenvolvimento profissional docente vêm
conquistando importantes espaços no cenário das pesquisas educacionais. As discussões pertinentes
ao início da docência tem sido um dos principais assuntos de interesse dos pesquisadores da área.
METODOLOGIA
Este trabalho é de caráter qualitativo e foi construído mediante a leitura de pesquisas
realizadas por Marcelo e Vaillant (2017) e Gatti, Barretto e André (2011) e se insere em um
contexto mais amplo de uma pesquisa de mestrado em andamento. Nesta investigação foram
elaboradas sínteses de programas de indução existentes no Brasil e em alguns países da América
Latina apresentados nos artigos supracitados. A partir desse cenário, optamos em analisar as
perspectivas e distinções entre os programas e as maneiras que estes podem vir a contribuir para o
desenvolvimento e aprendizagem da docência. Com base nos artigos sistematizamos os dados
considerando os objetivos e estratégias formativas adotadas nos programas. Com isso, conseguimos
traçar leituras sobre a existência desses programas e as respectivas maneiras que estes atuam no
cenário da formação e desenvolvimento profissional docente. Construímos algumas categorias para
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evidenciar a proposta de análise do estudo, sendo as seguintes: a) acompanhamento do iniciante;
b)formação dos tutores/mentores; c) existência ou não de legislação; d) tempo/duração.
APORTE TEÓRICO
O processo de desenvolvimento profissional docente é compreendido como um aprendizado
ao longo da vida Mizukami (2002), desse modo requer tempo, tendo em vista que perpassa ciclos
de vida e fases da profissão (GATTI, 2010). Além disso, de acordo com Marcelo e Vaillant (2017)
o aprendizado da docência ocorre desde a pré-formação, formação inicial até a iniciação a docência
e formação continuada.
Conforme pondera Nóvoa (2019), os primeiros anos como professores(as) iniciantes são os
mais decisivos na vida profissional docente, pois marcam, de muitas maneiras, seja a relação dos
professores(as) com os alunos, com os colegas e com a profissão em si. Por tanto, é um dos
períodos mais importante na nossa constituição como professores, na construção de uma identidade
profissional.
Compreende-se que o início da docência ou fase de indução é marcada pela entrada do
campo profissional (escola) após o término da formação inicial (NÓVOA, 2019).
De acordo com Marcelo (2002), um ponto importante a ser considerado é a relação que o
professor(a) iniciante estabelece inicialmente entre os pares na unidade escolar, pois não é tarefa
fácil, tendo em vista que pode haver falta de receptividade por parte dos colegas de profissão, além
da falta de apoio pessoal e institucional. Por isso, cabe ressaltar a responsabilidade da equipe
gestora – diretor(a) e coordenador(a) pedagógico(a) – em acolher, apresentar regras e normas da
escola; acompanhar e orientar o(a) professor(a) novato(a) no planejamento, na gestão do conteúdo,
das aulas e da turma; favorecer a troca de experiências e saberes entre professores(as) iniciantes e
experientes; garantir espaço e tempo para a reflexão individual e coletiva e também possibilitar
formações.
Diante desse contexto de iniciação da docência, as pesquisas têm mostrado a necessidade de
políticas públicas de acompanhamento nessa fase inicial da carreira docente. Nesse aspecto,
destacamos programas de iniciação a docência pela relevância que vêm apontando em algumas
experiências tanto no Brasil como eu outros países da América do Sul.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base nos artigos (MARCELO; VAILLANT, 2017) e (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ,
2011) sintetizamos o panorama de contexto de programas de indução em países da América do Sul
e destacamos os programas vigentes no Brasil. Observa-se que os programas de indução em países
da América do Sul, embora semelhantes no que tange as propostas de acompanhamento para
professores iniciantes, são distintos em virtude da duração concedida para suas práticas, ou até
mesmo, no que se refere aos objetivos de intencionalidade para uma política pública efetiva. A
seguir dispomos em apresentar o enfoque dos programas de indução desenvolvidos em alguns
países da América Latina:
No Brasil as propostas para indução à docência consistem em experiências que estão sendo
realizadas em alguns estados, porém, ainda não existe uma política de estratégia comum no país.
Referente ao tempo de duração, este varia de acordo com os estados, e, os componentes são
diversos de acordo com a experiência.
Já no Chile existe um sistema de indução Nacional e uma lei específica. O programa
acompanha a indução dos primeiros dez meses de docência. O componente de mentoria abrange o
acompanhamento de um profissional experiente e outras atividades de acordo com cada escola, com
papel de destaque do diretor. De acordo com Marcelo (2002) os programas de indução à docência
podem estar centrados em atividades individuais ou coletivas na escola ou na assessoria e apoio
profissional de mentores(as). Nesta vertente, à figura do(a) mentor(a) competiria “assessorar
didática e pessoalmente” cada docente em início na docência: ajudar-lhe a compreender a cultura da
escola; orientá-lo(a) quanto ao currículo, à gestão de sala, dentre outras tarefas (VAILLANT e
MARCELO, 2012, p. 144).
No México há um sistema de indução na lei geral de serviço profissional docente. O
programa acompanha a indução durante dois anos e existe um Tutor selecionado entre os
professores experientes, na qual a tutoria oferecida é presencial ou online.
O Perú atende o regulamento da indução no direito da reforma magistral e desenvolvimento
de regulamento. O programa acompanha a indução durante seis meses, os mentores são
selecionados e treinados para sua função. Neste caso o(a) mentor(a) pode exercer tanto a docência
na universidade, quanto ser membro da equipe gestora ou ainda ser um/uma professor(a) mais
experiente dentre o quadro docente da escola.
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Na Republica Dominicana existe o reconhecimento de indução pelo pacto nacional para a
reforma educativa, no entanto, ainda não transformada em lei ou regulamento. Acompanha o
período de um ano escolar. Professores(as) experientes selecionados e treinados para sua função.
Círculos de aprendizagens e seminários presenciais. Ademais, focalizamos o contexto de programas
de indução à docência no Brasil:
No estado do Ceará a Secretaria Estdual de Educação oferece a cada docente iniciante o
acompanhamento de suas atividades pelos gestores das unidades, compreendendo orientar os
momentos de estudo, de planejamento e ainda o monitoramento das atividades docentes. A
Secretaria Municipal de Educação de Sobral/CE acompanha professores iniciantes durante o
estágio probatório de 03 anos. Os (as) professores (as) participam, obrigatoriamente, de formações
e, além disso, recebem atendimento e orientação individual uma vez por semana.
No estado de São Paulo existe uma iniciativa de formação oferecida pela Secretaria
Municipal de Educação de Jundiaí/SP oferece um curso de capacitação a docentes iniciantes, antes
de assumirem uma sala de aula.
Ainda no estado de São Paulo há iniciativas propostas pela Universidade Federal de São
Carlos-UFSCar por pesquisadoras desenvolvem projetos de acompanhamento ao professor
iniciante. O primeiro programa a ser desenvolvido foi o PMO - Programas de Mentoria Online –
UFSCar (2004-2007) – financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP). Esse programa propôs analisar em cada díade Mentora e professora iniciante os
problemas enfrentados pelas principiantes; oferecer sugestões e encaminhamentos possíveis em
cada caso, com base em teorias e práticas educacionais; apoiar e ajudar na superação de dúvidas,
conflitos, tensões, dificuldades manifestadas; propor e estudar casos em conjunto com as iniciantes;
auxiliar na construção de conhecimentos profissionais; provocar reflexões sobre a prática docente;
ajudar a aprender a filosofia e os valores culturais das escolas em que atuam e a estabelecer um
repertório de comportamentos profissionais esperados pela comunidade escolar. A segunda
experiência foi o PFOM - Programa de Formação Online de Mentores – UFSCar (2012-2016) –
financiado pelo CNPq,- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que
consistia em oportunizar o desenvolvimento profissional docente e aprendizagem de professores
experientes de Educação Infantil e Anos Iniciais para que pudessem atuar presencialmente como
mentores de professores iniciantes desses mesmos níveis de ensino, o que ocorreu como uma etapa
deste processo formativo. Visava também promover processos reflexivos sobre a docência em
situações escolares específicas e auxiliar na identificação de demandas formativas dos professores
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iniciantes e no desenho das ações de mentoria e sua avaliação. Por fim, a iniciativa mais recente
nessa instituição é o PHM - Programa Híbrido de Mentoria – UFSCar (2017-2019), financiado pela
FAPESP,no qual professoras experientes – após receberem uma formação específica para serem
mentoras, acompanham professoras iniciantes por meio da interação via AVA (ambiente virtual de
aprendizagem). Sobre essas iniciativas realizadas na UFSCar observamos que há um diferencial em
relação à outros programas uma vez que o acompanhamento é realizado de forma individualizada,
pois se pauta nas necessidades formativas dos iniciantes – demandas pelos iniciantes e percebidas
pelas mentoras – e tem um currículo flexível.
Em Campo Grande/MS a Secretaria Municipal estabeleceu um programa para professores
(as) iniciantes, no qual a preocupação está em suprir as lacunas da formação inicial e introduzir os
(as) novatos (as) às normatizações e regras do funcionalismo público e às políticas de educação do
município. Prevê, também, o acompanhamento de cada iniciante nos contextos de atuação.
É válido ressaltar que a nível nacional existia o PROFA, um programa desenvolvido pelo
MEC em parceria com municípios (2001-2003) - O Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores foi lançado pelo MEC em 2001, com a proposta de nortear as ações educativas de
alfabetização no Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. O MEC
organizou esse trabalho por apenas dois anos, mas o programa continua através das iniciativas de
Secretarias Municipais de Educação e Governos Estaduais.
Conforme se apresentam os programas de indução à docência possuem características
comuns de acompanhamento de um professor experiente e podem conduzir atividades individuais
ou coletivas na escola, ou na assessoria como apoio da equipe gestora da escola para o
desenvolvimento profissional (MARCELO, 2002). A diversidade de propostas de programa de
indução, como bem focalizam as propostas de programas desenvolvidos pela UFSCar –
Universidade Federal de São Carlos centralizam a ideia dos programas de Mentoria, que podem ser
compreendidos como o apoio planejado e sistemático realizado por um professor experiente
(mentor) dirigido a um professor menos experiente (mentorado), tendo por objetivo facilitar a
indução, a socialização na cultura profissional (em especial, no ensino), no contexto de atuação
(escola) para o fortalecimento da profissão docente. Segundo Reali et al. (2008, p. 87), a mentoria
não tem um movimento unidirecional, isto é, o professor experiente compartilha conhecimentos
sobre a prática docente com o iniciante, enquanto ele próprio se desenvolve profissionalmente.
Desde modo, cada programa de indução apresentado nos estudos analisados representam
uma modalidade de oferta formativa. Esse aspecto é importante, pois de acordo com Marcelo e
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Vaillant (2017) não é viável que exista apenas um ou dois tipos de formação. Afinal, o professor
possui interesses e estilos de aprendizagem diversos, assim como múltiplas crenças e ideias e
enfrenta dificuldades que podem possuir características em comum, mas também singularidades.
Por isso Marcelo e Vaillant (2017) pontuam que não existe uma única modalidade formativa; assim,
não há um formato único de programa de indução à docente que possa ser considerado o mais
eficaz. Também podemos fazer um paralelo com o princípio da institucionalidade. Segundo
Marcelo e Vaillant (2017) é fundamental que sejam criados espaços de formação institucionais. Em
alguns dos programas analisados observamos a institucionalidade presente na existência de políticas
públicas que objetivam a concretização do apoio ao principiante. Em outros verificamos o
compromisso da instituição de ensino superior e de agências de fomento com a realização das
iniciativas de indução/mentoria. Isso é um aspecto importante, pois o desenvolvimento profissional
docente está ligado ao desenvolvimento organizativo das instituições formadoras e precisa ser
reconhecido, prestigiado e promovido pelas instituições.
Os programas de indução/mentoria são importantes espaços formativos para o
desenvolvimento profissional de professores(as) iniciantes, configurando-se também num contexto
propício à formação continuada de professores(as) experientes que acompanham professores(as)
iniciantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, concordamos que é urgente e necessária a constituição coletiva de novos
espaços de experimentação pedagógica e de novas práticas que sejam ambientes propícios à
formação dos professores iniciantes, como um terceiro lugar que tem de ser mais do que a soma das
universidades e das escolas (NÓVOA, 2019). Nesse sentido, os programas que acompanham a
iniciação a docência, são espaços importantes de formação. Como podemos observar nos países da
América Latina alguns programas foram consolidados por lei, regulamentados ou em fase
desenvolvimento para regulamentação, e, possuem distinções em suas fases de acompanhamento.
No Brasil não existe uma lei ou regulamento a nível nacional. Os programas que foram
apresentados, de fato, são estratégias de formação organizadas por alguns estados e municípios. Em
outros casos notamos a articulação da Universidade em proporcionar esse tipo de formação
continuada por meio de programas de mentoria.
O encontro com a literatura nos revela o quão é necessário colocarmos em destaque essas
propostas para que possam inspirar novas políticas públicas para o desenvolvimento profissional
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docente, pois, somente dessa maneira conseguiremos criar novos cenários educacionais para o país.
Além do que, cabe reiterarmos que o desenvolvimento profissional docente é um processo contínuo
que não se finda na formação inicial, portanto é imprescindível uma formação continuada que
acompanhe os professores em suas dificuldades cotidianas.
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Resumo
Este trabalho reúne discussões oriundas de uma pesquisa de mestrado e tem como foco nas políticas e
programas de indução à docência em alguns países da América Latina.
Com base nos referenciais
norteadores do estudo analisamos as perspectivas e distinções entre os programas de indução e as
maneiras que estes contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem da docência. Esse mapeamento
se justifica uma vez que nas últimas décadas os estudos voltados para o desenvolvimento profissional
docente vêm conquistando importantes espaços no cenário das pesquisas educacionais. Em termos
metodológicos foram realizadas leituras de artigos científicos sobre a temática sendo
concomitantemente interpretada a luz do referencial teórico. Os resultados revelaram as variáveis
práticas e propostas de programas de indução a docência, e, de certo modo, apontou possibilidades de
acompanhamento para os professores iniciantes, como também a necessidade de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento profissional docente.
Palavra-chave: Programas de indução a docência; Formação de professores; Professores iniciantes;
Desenvolvimento e aprendizagem da docência; Políticas Públicas Educacionais.
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Resumo
Este painel se insere no eixo temático que trata dos programas e políticas de formação docente e os
desafios de sua implementação, permanência e consolidação na relação com a temática da inserção
profissional. Os trabalhos aqui apresentados traduzem esforços na direção de contribuir para o
adensamento do conceito de inserção profissional a partir de levantamentos teóricos e analise da
contribuição de diferentes programas de formação docente como potencializadores da prática
profissional. Assim, o primeiro texto toma o Programa Residência Pedagógica, desenvolvido pela
Universidade Federal do Estado de São Paulo – UNIFESP, campus Guarulhos como objeto de estudo
na perspectiva de analisar, a partir dos resultados de investigações já concluídas, as suas contribuições
para a prática docente de duas professoras iniciantes, egressas deste programa. O segundo texto trata da
contribuição para a formação inicial e desenvolvimento profissional docente de estudantes de
Pedagogia, possibilitados pela participação em uma Comunidade de Prática formada por ocasião de um
projeto desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação da CAPES. Compondo o
diálogo com diferentes programas, o terceiro texto decorre da experiência de intercambio (Passantía)
entre instituições que formam professores no Brasil e no Uruguai e tem por objetivo apresentar
elementos para que se compreenda como se caracterizam as práticas de inserção profissional docente
compartilhadas no contexto de um projeto que integra quatro diferentes experiências. Os resultados
apresentados nos três textos evidenciam a prática docente como eixo da formação enquanto diferencial
curricular na medida em que oportuniza o trabalho colaborativo entre instituições formadoras e escola
de Educação Básica. Este diferencial agrega valor positivo no processo de inserção profissional na
medida em que os dilemas e tensões são pautados numa perspectiva reflexiva e de aprendizagem
profissional.
Palavras-chave: Programas de Formação Docente; Inserção Profissional; Início de Carreira; Parceria
Universidade-Escola; Indissociabilidade ensino pesquisa extensão.
CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIFESP NO
PROCESSO DE INSERÇÃO DE DUAS EGRESSAS
Isabela Djanina Barbedo – PMMC
Marina Lopes Pedrosa Poladian – CAL

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo analisar como se dá o desenvolvimento da atual
abordagem formativa, o Programa Residência Pedagógica - PRP, iniciativa da Universidade Federal
do Estado de São Paulo - UNIFESP. Subsequente a isso buscou-se analisar a prática de duas
egressas deste programa, a fim de verificar quais os desafios e facilidades como docentes das etapas
da Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos anos iniciais. Este artigo tomou
como base três pesquisas que integraram um projeto maior titulado Inserção Profissional de
Egressos de Programas de Iniciação à Docência desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Desenvolvimento Profissional Docente do Programa de Estudos Pós- Graduados
em Educação Psicologia da Educação da PUCSP1.
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As pesquisas desenvolvidas nesse núcleo revelam os efeitos das políticas públicas na
qualidade da formação inicial e continuada dos professores no seu trabalho na sala de aula e alertam
como urgente a atenção que as políticas devem dar aos novos docentes e ao seu processo de
inserção profissional, confirmando, assim, o apontado por Imbernón (2006) em sua análise dos
relatórios sobre políticas docentes na Europa2 e por Gatti, Barreto e André (2011) e André (2018)
em pesquisa das políticas voltadas ao docente no Brasil.
No Brasil são realizadas ações na esfera do Ensino Superior, por meio do Estágio
Supervisionado e de Programas de Iniciação à Docência, que buscam aproximar universidade e
escola de educação básica na formação inicial dos futuros professores a partir de práticas que
possibilitam aos estudantes transitar entre essas duas esferas formativas e construir conhecimentos e
conceitos específicos da docência e vivenciar a própria profissão.
Nesse sentido, Vaillant (2006) destaca a importância de se repensar a formação inicial e seu
papel fundamental no desenvolvimento profissional dos futuros professores e, como Zeichner
(2010), reforça a necessidade da criação de formas regulares de diálogo, entre escola e
universidade, sobre os conhecimentos teóricos adquiridos no curso de graduação, a análise e a
reflexão das experiências do cotidiano escolar são fundamentais para uma formação comprometida
“com a ideia de que somos trabalhadores do conhecimento.”(ZEICHNER, 2010, p. 545)
É nessa perspectiva que o Programa Residência Pedagógica - PRP promovido pela
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, campos Guarulhos e iniciado em 2006 se constitui
num programa de estágio curricular, ofertado a partir do 5º semestre do curso de pedagogia e tem
como premissa a imersão do licenciando no espaço escolar com objetivo de articular os
conhecimentos teóricos produzidos na universidade com os conhecimentos práticos produzidos na
escola, tendo como base os desafios e as dificuldades da rotina escolar como fontes de aprendizado.
As ações do Programa são organizadas por meio de um acordo de cooperação técnica entre a
UNIFESP e a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, que estabelece o trabalho em
parceria com o professor preceptor (docente da universidade) responsável pela formação e
desenvolvimento dos alunos nas Unidades Curriculares de Prática Pedagógicas e ao longo do
processo de imersão nas escolas, o professor formador (docente com mais experiência, da escola)
tem como função o acompanhamento e orientação e a equipe gestora da Unidade Escolar de
favorecer o acesso e a inserção do residente no espaço escolar. (UNIFESP, 2006, p.31).
Durante a imersão na escola os estudantes participam de todas as atividades escolares e
desenvolvem um projeto de intervenção denominado Plano de Ação Pedagógica – PAP que é
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constantemente supervisionado pelo professor preceptor e o professor formador.

Assim os

licenciados tem a oportunidade de refletir, discutir elaborar e aplicas as ideias e propostas para as
diversas situações do dia-a-dia da escola, tornando a capacidade de refletir e avaliar como
dimensões fundamentais no processo de aprendizagem da docência.
Neste sentido Poladian (2014) destaca que o Programa Residência Pedagógica da UNIFESP
se constitui “em uma experiência-modelo que pode servir de referência para outras instituições e,
inclusive, servir de base para a formulação de políticas públicas de formação de professores” (p.
122). Para tanto, essas políticas devem ter como perspectiva de que a formação inicial tem papel
fundamental no processo de tornar-se professor e professora da escola básica e de que Programas de
iniciação à docência, como o aqui investigado, contribuem para tornar o início da carreira mais
tranquilo.
INSERÇÃO PROFISSIONAL
A inserção profissional configura-se na passagem de aluno do curso de licenciatura para professor,
momento este, em que os egressos dos cursos de licenciatura colocarão em prática os
conhecimentos adquiridos durante a formação inicial.
De acordo com Vaillant e Marcelo Garcia (2012), esse período é vivenciado pelo
professores iniciantes com diversos sentimentos como insegurança e ansiedade e desafios do início
da carreira, como a atuação nas salas de aulas (salas com grande número de alunos, ou com alunos
com diversas dificuldades de aprendizagem) que formam recusadas pelos professores experientes,
adaptação à nova equipe de trabalho, compreensão e organização dos documentos e materiais
pedagógico. Para os autores os professores iniciantes vivenciam o sentimento de serem estrangeiros
em um espaço no qual, ao mesmo tempo, conhecem e desconhecem, transformando-se em um
período complexo em que o professor iniciante ensina ao mesmo tempo que está aprendendo a
ensinar.
Pesquisadores como Lortie, Zeichner e Gore e Gold (apud TARDIF E RAYMOND, 2000),
apontam que o processo de iniciação à docência é dividido em fases nomeadas como exploração,
estabilização e de consolidação.
A primeira fase – exploração – corresponde ao período do primeiro ao terceiro ano de
atuação na docência, em que o professor busca socializar-se com o grupo de professores e realiza o
seu trabalho por meio de tentativas, acertos e erros. Autores como Tardif e Raymond (2000) alertam
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que é nessa fase que acontecem os questionamentos sobre a escolha pela profissão docente e
abandono da carreira. Segundo Gaurnieri (2015) os professores iniciantes relatam como
dificuldades de adaptação e de articulação entre as teorias aprendidas na formação inicial com as
situações do dia a dia das escolas.
Com a passagem dos três primeiros anos incide a fase de estabilização e consolidação, que
se refere ao período de três a setes anos na profissão, em que os professores possuem confiança e
domínio de si, dos aspectos pedagógicos e um melhor equilíbrio profissional.
Para Tardif e Raymond (2000), “[...] é no início da carreira que a estruturação do saber
experiencial é mais forte e importante, estando ligada à experiência de trabalho” (p. 229). Nessa
fase, a tarefa do professor iniciante assume as mesmas responsabilidades e exigências dos
professores experientes, mas sem condição especial para a realização das diversas tarefas como o
planejamento e administração da aula, a motivação dos alunos, o atendimento aos pais, até o
convívio com um grupo de professores diferentes entre si.
Para professores experientes essas tarefas são mais fáceis de resolver, mas para o iniciante se
tornam desafios que, se não trabalhados anteriormente em sua formação, podem causar desânimo,
frustração e isolamento. Esses sentimentos são comuns quando o iniciante começa a atuar em
escolas cujas normas, concepções pedagógicas ou mesmo o uso obrigatório de material didático são
por elas definidos e se distanciam das ideias e conceitos trazidos da formação inicial.
Esse percurso vivenciado pelo professor nos anos iniciais da docência confirma a proposição
de que ser professor vai muito além de se formar em um curso de licenciatura, mas os
conhecimentos produzidos e adquiridos na formação inicial com o tempo cronológico na docência e
os acontecimentos que marcam a trajetória serão determinantes para a apropriação da carreira
profissional.
Nessa perspectiva, a participação em um programa de formação docente que possibilite a
imersão no espaço escolar possibilita ao aluno além de observar e conhecer os conhecimentos
produzidos no espaço escolar, experimentar e conhecer o contexto das instituições de ensino,
realidade e desenvolvimento dos alunos e como se ensina a partir das experiências reais.
Considerando as duas tarefas que devem ser cumpridas pelo professor iniciante: a de ensinar
e a de aprender a ensinar (Feiman-Nemser, 2001, apud Vaillant e Marcelo, 2012) e a de que o
Programa Residência Pedagógica como programa de inserção à prática, ainda no período de
formação inicial, contribui para o cumprimento dessas tarefas, uma vez que no Programa de
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Residência Pedagógica os alunos vivenciam peculiaridades da profissão, das práticas, de situaçõesproblema (e possíveis soluções) inseridos no ambiente da escola, onde importantes interações de
aprendizagem se dão. Podem ainda desenvolver o olhar investigativo e problematizador para a
prática e a busca de soluções que possam ser encontradas na análise e interpretação da realidade,
como mostra os dados coletados junto a egressas do curso e de coordenadora pedagógica e gestora
das escolas e que evidenciam tal qualificação.
AS PESQUISAS E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o objetivo de analisar a prática e os desafios vividos pelas egressas do Programa
Residência Pedagógica da UNIFESP, optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa (Lüdke e
André, 1986) e para a produção dos dados foram utilizadas entrevistas com egressas e com gestora
e coordenadora pedagógica e dez sessões de observação de aulas coletadas nas pesquisas de
Conceição (2018) e Barbedo (2018). Nessas pesquisas também foram analisados a Proposta
Curricular do município; o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas; o Diário de Bordo da
professora e o Plano Pedagógico do Curso de Pedagogia. Ambas as pesquisas se valeram da Análise
de Prosa (André, 1983) como método para o processo de análise dos dados.
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
A professora Lara tem 33 anos, cursou o Ensino Médio na modalidade de Magistério, no
Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e curso de Pedagogia
na UNIFESP. É professora de Educação Infantil concursada na Prefeitura Municipal de Guarulhos e
acumula cargo como professora substituta na Prefeitura Municipal de São Paulo no Ensino
Fundamental I.
A segunda professora, Dora, tem 25 anos. Desde seu ingresso na universidade federal em
2011, também na UNIFESP, dedicou-se integralmente aos estudos sem firmar nenhum tipo de
vínculo profissional. Em seu percurso formativo, teve breve participação no PIBID – 140 horas, que
posteriormente foi interrompida para iniciar na Residência Pedagógica. Logo após a conclusão do
curso de Pedagogia, em 2014, ingressou na rede municipal de São Paulo e atua como professora de
Ensino Fundamental I.
As duas professoras, Lara e Dora, ingressaram em escolas com características semelhantes
em relação à localização e à população de baixa renda atendida. A escola onde Dora ingressou
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apresenta realidade bastante precária, com características frequentemente evidenciadas em estudos:
maior número de vagas docentes ociosas em escolas à margem das regiões centrais, contexto social
vulnerável, turmas com problemas variados, inclusive vagas de caráter provisório frequentemente
disponíveis e oferecidas aos iniciantes até ser preenchida pelos concursados.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Considerando os dados coletados pode-se verificar que os desafios e dificuldades da prática
foram

amenizados

para

essas

iniciantes,

especialmente

em

relação

aos

aspectos

didático/pedagógicos do cotidiano da sala de aula, a relação com a docência pareceu bem marcada
pelas aprendizagens da formação profissional na UNIFESP e proporcionadas pelo Programa
Residência Pedagógica.
Em relação aos desafios relacionados à gestão da sala de aula, as observações da prática das
professoras egressas e seus relatos sugerem que possuem uma boa gestão da sala de aula, a sala
possui um clima agradável e estabelecem um ambiente de interação e cooperação entre os alunos.
Ações como estas confirmam o pensamento de Giovanni (2005) ao pontuar que alunos e
professores são responsáveis pela compreensão do conhecimento em sala de aula e que o trabalho
em parceria entre eles é fundamental.
Outra aprendizagem observada na prática e relatada pela professora é o uso do diário de
campo, documento exigido pela escola e Lara destaca sua importância e a relação com o utilizado
durante a Residência Pedagógica.
Na residência elaboramos o PAP e discutimos muito a importância do registro
reflexivo da nossa prática, assim eu faço esse registro semanalmente com as atividades
e alunos que se destacaram e com as dificuldades e possibilidades para o planejamento
da próxima semana (Professora Lara).

Nesse depoimento observa-se que a professora apropriou-se da ação discutida e trabalhada
no Programa Residência Pedagógica, onde aprendeu a registrar a partir de focos que direcionavam o
planejamento como a observação dos alunos, a identificação das suas necessidades, as estratégias
mais adequadas para o desenvolvimento dos conteúdos, dentre outros.
O diário da professora Lara é organizado com semanário do período de referência,
apontamentos e reflexões sobre as estratégias utilizadas durante a semana, observações referentes
ao desenvolvimento dos alunos e fotos de algumas atividades, confirmando a articulação entre
conhecimento aprendido no Programa com a prática em sala de aula:
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Na Residência a gente tinha que ter tudo bem planejado, as professoras tinham que ver
antes a atividade para dar devolutiva, para saber o que a gente ia fazer, e depois nós
daríamos a devolutiva do que aconteceu, então era muito ali certinho e ficou como um
legado, quanto melhor e mais bem detalhado seu planejamento, mais chances de você
ter sucesso e não se frustrar, porque a gente se frustra o tempo todo (Professora Lara).

Para a professora Dora o planejamento e os registros também são ferramentas importantes
para a prática docente, contudo, ela aponta que ao ingressar na rede de ensino municipal, um pouco
da atitude reflexiva com base no registro da ação, prática comum na Residência, vai sendo reduzida,
em decorrência das exigências da rede de ensino
[...] você tem todo um sistema que exige muitas coisas, não só do professor, mas da
gestão, então você tem que cumprir realmente metas, não que não sejam desejáveis,
que realmente a gente tem que ter muito claro o que se espera, o que a gente quer
alcançar com os alunos... mas muitas vezes você é atropelado, sabe? (Professora
Dora)

Os dados mostram que a construção do planejamento de aula, ainda é uma dificuldade para
Dora, não porque ela não consolidou tal aprendizagem em sua formação inicial, mas sim pelo
espaço, recursos e acompanhamento que lhe são oferecidos na rede de ensino em que atua.
[...] às vezes a gente perde na hora da construção do planejamento, porque, por
exemplo, a rede aqui tem um planejamento muito aberto, pra mim é aberto demais. É
muito ruim ao professor porque ele se sente perdido, ele não sabe o que vai fazer, ele
não sabe se aquilo tá certo, ele não sabe se aquilo vai agradar a gestão, se aquilo vai
agradar a supervisão na hora de vir olhar os planejamentos né? E aí que o professor se
perde e fica com aquele medo de não dar conta... (Professora Dora)

Percebe-se no depoimento da egressa que a dificuldade na construção dessa ferramenta
envolve a abertura que o planejamento tem na rede de ensino em que atua. As sensações descritas
pela professora de sentir-se perdida, insegura e de ter medo de não assumir a contento tal
responsabilidade vem a tona ao se lembrar de como aprendeu a planejar aulas no PRP. A professora
diz: “sinto falta disso, porque eu tinha a sensação de que era tudo muito bem planejado, tudo muito
bem definido.”
É sabido que alguns conhecimentos vão além da prática e teoria, já que são determinados
por contextos históricos, sociais e até mesmo institucionais. Por este motivo, nem sempre há uma
teoria válida para todas as experiências; é necessário que haja uma reelaboração constante para que
seja adequada a cada situação. A este respeito, Nóvoa defende a transformação deliberativa, uma

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

1003

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

vez que “[...] o trabalho docente não se traduz numa mera transposição, pois supõe uma
transformação dos saberes, e obriga a uma deliberação, isto é, a uma resposta a dilemas pessoais,
sociais e culturais” (NÓVOA, 2009, p.14).
Outro aspecto identificado é a avaliação positiva do trabalho realizado pelas egressas, em
que a diretora e coordenadora pedagógica destacam como diferencial o posicionamento das
professoras nas diversas situações reflexo da formação inicial e participação no PRP:
Na escola recebemos recém formados de diversas origens, uma Dora, por exemplo,
que vem de uma universidade federal com o gabarito que tem a UNIFESP, e eu tenho
outras faculdades aí, que fazem curso a distância e tal. Não dá pra negar que há uma
diferença gritante do que traz um e do que traz outro, do tipo de análise que faz [...]
quando a gente faz uma reunião, você percebe na fala delas. É evidente. Não tem
como, fica evidente no discurso de cada uma delas. E eu não estou falando de fala
acadêmica não, estou falando de discurso comum de uma reunião, o quanto que tem
de consistência de uma fala pra outra (Diretora da professora Dora).
Lara ela é uma professora que se destaca pela questão da criticidade, ela não é a única
da UNIFESP e é uma característica que a gente vê que são as formandas de lá, a
questão da criticidade, da facilidade em pensar a educação, são professoras. E a Lara é
uma delas que quando a gente precisa fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que
realmente tenha valorização do aluno, da autonomia, da participação desse aluno, elas
acreditam nessa concepção e elas têm realmente facilidade em contemplar. Assim, um
trabalho com diversidade, qualquer tipo de diversidade: religiosa, étnica, são
professoras que tem um embasamento. Ela consegue executar todo esse conhecimento
de uma forma extremamente rica (Coordenadora da professora Lara).

Percebe-se nos depoimentos que o aspecto da criticidade para trabalhar com as situações da
sala de aula é uma característica identificada no processo formativo das egressas da UNIFESP,
confirmando os apontamentos de Darling-Hammond (2014), ao discutir que professores que
participam de cursos de formação inicial integrados com a prática são considerados, pelos colegas
da escola e membros da equipe gestora, como preparados para o desempenho da função.
CONCLUSÃO
O presente artigo buscou analisar a prática e os desafios vivenciados por professoras
iniciantes egressas do Programa Residência Pedagógica da UNIFESP.
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Constatou-se que as ações desenvolvidas no PRP da UNIFESP mostraram ser um diferencial
para a inserção profissional das egressas e tornou o processo de transição de estudante para
professora mais ameno, uma vez que as experiências durante a formação possibilitaram a elas uma
melhor compreensão da atuação docente e da complexidade do dia a dia da sala de aula, além de
mostrar como encontrar caminhos para a solução de problemas ou dificuldades da ação docente.
Os dados coletados pelas três pesquisas reafirmam a importância de políticas públicas de
acompanhamento e preparação dos futuros professores no processo de inserção profissional. Nesse
ponto, o PRP se insere como um mecanismo de qualificação da formação inicial dos licenciados.
No presente momento, o Ministério de Educação implementa um Programa Nacional de
Residência Pedagógica dentro da nova Política Nacional de Formação de Professores. Trata-se de
um programa de inserção profissional e apresenta algumas ações próximas ao programa da
UNIFESP e espera-se que as contribuições apresentadas nesta investigação e as preocupações que
têm sido discutidas em diversas pesquisas estejam presentes e sejam consideradas a fim de
complementarem e qualificarem essa nova proposta.

Notas de fim
1

A pesquisa teve financiamento do CNPq e foi coordenada pela profa. Dra. Marli André entre os anos de 2015 e 2018

2

Trata-se do Relatório Eurodyce e do Relatório da OCDE sobre a questão docente publicados nos anos seguintes2000.
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Resumo
A inserção profissional corresponde ao início na carreira docente em que o egresso do ensino superior
vivencia a transição de estudante a professor. Esse período é vivenciado pelo professor iniciante com
uma variedade de sentimentos e dificuldades referentes a falta de experiência na gestão da sala de aula.
As pesquisas produzidas nessa temática alertam como urgente a constituição de políticas públicas de
formação inicial e continuada aos professores, que possibilitem a articulação entre os conhecimentos
produzidos na universidade e a escola da educação básica. Nesta pesquisa, foi analisado o programa
público intitulado Programa Residência Pedagógica, desenvolvido pela Universidade Federal do Estado
de São Paulo – UNIFESP, campos Guarulhos. Este artigo tem como objetivo analisar quais as
contribuições do PRP-UNIFESP, investigado por três pesquisas, além de identificar na prática docente,
quais os desafios que ocorreram com duas professoras iniciantes, egressas deste programa. Os dados
foram coletados por meio de entrevista, observação e documento. A análise foi realizada com base na
Análise de Prosa. Os resultados apontam que o Programa Residência Pedagógica preparou as egressas
para a realidade escolar, uma vez que as atividades práticas vivenciadas no Programa proporcionaram
mais segurança no momento do exercício da docência. Conclui-se que a interação entre Universidade e
Escola se tornou um diferencial no processo de formação dessas egressas e que o Programa Residência
Pedagógica possibilitou às alunas o entendimento necessário para compreenderem e superarem os
desafios do início da carreira, o que reafirma a importância de políticas públicas de acompanhamento e
preparação dos futuros professores no processo de inserção profissional, Neste sentido, o Programa
Residência Pedagógica da UNIFESP representa um modelo inovador para a formação docente.
Palavras-chave: Inserção Profissional; Formação Docente; Programa Residência Pedagógica; Egresso;
UNIFESP.
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IMPLICAÇÕES DE UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA DO PROGRAMA OBEDUC NO
SABER-FAZER DE ALUNAS DE PEDAGOGIA
Sara Miranda de Lacerda – CENTRO UNIVERSITÁRIO SUMARÉ
Wanusa Silva – PUC-SP/PMSP
Ana Lúcia Manrique – PUC-SP

INTRODUÇÃO
Uma das falas recorrentes em ambientes de pesquisa e em escolas em geral, é que não há
diálogo entre esses dois grupos. Muito se ouve no sentido de que os estudos desenvolvidos na
universidade não chegam na escola e o conhecimento da prática de sala de aula não chega na
universidade. Indaga-se, então, como promover esse diálogo, como fazer com que esses dois
grandes grupos, digamos assim, possam trabalhar juntos na construção de conhecimento?
A observação de textos e de grupos de estudo e pesquisa traz a reflexão acerca do
movimento dos cursos de formação docente e das pesquisas em torno da formação inicial e
continuada de professores. Há uma distância entre a universidade e a escola, uma resistência de
comunicação e uma sensação de que esses dois grupos circulam em universos diferentes. Lacerda
(2017) e autores trazidos por ela em sua tese consideram que a tentativa de aproximar esses grupos
e a necessidade de considerar os conhecimentos gerados por eles tem sido o motivador de ações e
estudos na área.
Um grupo de estudos e pesquisas que é mencionado por Lacerda (2017) no processo de
compreender o movimento do OBEDUC, é o “grupo de Sábado” (GDS), conduzido na UNICAMP
por Fiorentini e colegas, com a participação de pesquisadores e professores e que também têm
como um dos objetivos integrar estudos e saberes de professores e pesquisadores. Conforme explica
o professor Fiorentini: “Em relação ao GDS, [...], uma das motivações que levaram à formação
desse grupo colaborativo foi a tentativa de reduzir a distância entre a pesquisa acadêmica e a prática
de ensinar e aprender matemática nas escolas” (CRECCI, 2016, p. 37).
O objetivo deste trabalho é identificar contribuições do Observatório da Educação, um
Programa Público, para a aprendizagem da docência, em especial, para ensinar Matemática nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisadores que participaram do OBEDUC entendem que
esse programa favorece a parceria entre universidade e escola e a formação profissional docente.
O Programa Observatório da Educação do MEC/Capes foi implementado com a
intenção de melhorar a formação dos professores, seja iniciante, experiente ou em
formação. Um aspecto potente do Programa é o estímulo à aproximação de
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professores e pesquisadores da Universidade, dentre eles os pós-graduandos, e
professores da Escola Básica em um mesmo ambiente de discussão e com
possibilidades de ações e/ou investigações conjuntas das práticas. A articulação entre
pós-graduação, cursos de licenciatura e escolas de educação básica é um dos objetivos
do Programa, o que confirma o interesse com a formação de professores. Do mesmo
modo, visa contribuir para a formação dos pós-graduandos em nível de mestrado e
doutorado (PASSOS, LACERDA, SILVA, 2019, p. 113-114).

Embora possamos localizar grupos de estudos e pesquisas que se organizaram antes do
programa instituído pelo decreto presidencial em junho de 2006, como é o caso do GDS, por
exemplo, cabe destacar a importância e o diferencial que significa a disponibilização de recursos
públicos para iniciativas desse tipo. Esses recursos possibilitam a efetivação de ações que
favorecem a qualificação e valorização dos professores, viabilizam a participação de estudantes,
professores e pós-graduandos em grupos de estudo e pesquisa. Vale destacar que são
disponibilizadas bolsas e outros recursos financeiros para que esses estudantes e profissionais
possam se deslocar, para que sejam adquiridos materiais de consumo e equipamentos que
viabilizam as pesquisas, os encontros de estudos e a interlocução entre os pares para a ampliação e
divulgação do trabalho.
Tinti (2016), em sua tese de Doutorado, fez um estudo das políticas oficiais de parcerias na
formação de professores, pautado principalmente em Foerste (2005). Ele concluiu, pautado nesses
estudos, que o OBEDUC é uma Parceria Oficial e pode assumir características Dirigidas ou
Colaborativas. Conduzindo seu raciocínio pelos eventos que analisa no OBEDUC, propõe uma
ampliação do conceito de Parceria Oficial em que uma das ramificações seria o que chama de
Parceria Oficial Colaborativa, uma parceria originada por Políticas e Programas governamentais e
em que há, por exemplo, o compartilhamento de decisões acerca do planejamento e
desenvolvimento de ações formativas a serem desencadeadas por meio dessa Parceria.
Nas considerações finais do capítulo de abertura do livro Pesquisa em rede colaborativa –
processos de formação e ensino de matemática, Gama (2017) traça considerações importantes
acerca do “diferencial desse programa Obeduc, que proporcionou o movimento de pesquisa e
formação dos participantes considerando sua complexidade global e local. O financiamento do
projeto possibilitou um processo de aprendizagem longitudinal e de valorização da profissão
docente” (GAMA, 2017, p. 15).
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São muitos os aspectos que emergem da experiência e da vivência com projetos vinculados
aos Programas da CAPES”, entre eles o OBEDUC. Os participantes do OBEDUC concordam e
expõem em diversas publicações que esse grupo se mostrou muito rico para o desenvolvimento de
um espaço formativo pautado na colaboração entre professores, estudantes e pesquisadores em
diferentes momentos da carreira e se apresenta como uma alternativa muito produtiva para a
articulação e para o desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática (TINTI
E MANRIQUE, 2016; RAMOS, 2015).
Mais que isso, esse espaço possibilitou a interlocução entre estudantes, professores e
pesquisadores, inclusive entre os grupos que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e os
que atuam nos anos finais desse segmento, promovendo o compartilhamento de diferentes saberes e
socialização de múltiplos olhares sobre aprender Matemática e, também, sobre ensinar Matemática.
O grupo desenvolveu uma dinâmica que promoveu o diálogo entre a pesquisa e a prática
docente e contribuiu para que fossem implementadas nas escolas e estudadas no grupo atividades
desenvolvidas no próprio grupo como fruto da interlocução entre os participantes. Outro aspecto
forte que se desenvolveu nas práticas desse grupo foi a leitura de textos de estudos que favoreceram
o desenvolvimento profissional no sentido do fortalecimento para encontrar boas soluções em
relação aos desafios do contexto escolar na atualidade.
Por tudo isso, pode-se dizer que o OBEDUC tem favorecido uma parceria efetiva entre
Universidade e Escola, promovendo complementação da formação docente, tanto inicial como em
serviço, voltada para a prática docente e para o enfrentamento dos desafios emergentes do contexto
escolar.
O OBEDUC foi constituído como uma Comunidade de Prática, conforme proposta
dos pesquisadores que dele participavam. As experiências e vivências profissionais
compartilhadas pelos integrantes moviam o grupo, que foi se estabelecendo como um
lugar que possibilitava a potencialização da capacidade reflexiva sobre o que cada um
fazia na sala de aula. O ambiente que se criou nesse grupo permitia que cada um
ouvisse o outro sobre o realizado. [...] A aprendizagem da profissão e, de maneira
específica, a da docência, passou a ser o núcleo do grupo e ela acontecia a cada
conversa, discussão e análises de situações vividas e expressas também nas escritas,
que ajudavam a tornar visível e acessível os embates com a prática (PASSOS;
LACERDA; SILVA, 2019, p. 116).

A organização dos trabalhos da forma como foi feita, tinha por princípio que a
aprendizagem docente e o desenvolvimento profissional resultam, em grande parte, de
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empreendimentos coletivos. Dessa forma, o grupo estava organizado tendo como base uma parceria
entre universidade e escola e, também, foi formado por pessoas com características distintas, com a
participação de estudantes de Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, professores dos anos
iniciais do ensino fundamental e por professores de Matemática que atuavam nos anos finais do
ensino fundamental. Além disso contava com a participação de pesquisadores, mestrandos e
doutorandos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Alguns pesquisadores que participavam dos trabalhos do grupo tiveram o interesse de
estudar, pautados em Wenger (2001), as características de uma Comunidade de Prática, que,
segundo Wenger et al (2002, p. 4), “são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, um
conjunto de problemas, ou uma paixão a respeito de algum tópico, e que aprofundam seu
conhecimento e expertise nesta área interagindo numa forma permanente”.
A constituição de uma Comunidade de Prática se dá pela reunião de pessoas que têm
interesse comum por um determinado tema ou assunto ou estejam buscando um assunto em comum.
Nesses grupos, a diversidade experiências, opiniões e saberes contribui muito para a aquisição de
novos conhecimentos. A participação em Comunidades de Prática proporciona negociação de
significados e resultam em construção de identidade. Dessa forma, os participantes constroem
conhecimento. “As comunidades de prática podem ser concebidas como histórias compartilhadas de
aprendizagem” (WENGER, 2001, p. 115) e, conforme é proposto por este autor, apresentam três
dimensões: compromisso mútuo, empreendimento conjunto e repertório compartilhado.
Em relação ao conhecimento profissional docente, esse tipo de agrupamento é muito
produtivo porque proporciona oportunidades de interação entre os pares e imersão na prática e nos
estudos teóricos. A participação em uma comunidade de prática permite ao professor expor suas
dúvidas, medos e perspectivas sem se preocupar com a aprovação ou críticas de seus pares.
Lave e Wenger (1991) consideram que uma comunidade de prática pode se constituir a
partir de grupos com propostas colaborativas e são excelentes alternativas para a formação
continuada de professores, pois a interação entre os pares contribui para o desenvolvimento mútuo
de saberes e práticas pedagógicas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades desenvolvidas no OBEDUC eram diversificadas e as decisões no grupo eram
tomadas em conjunto entre os participantes. Assim, logo depois do primeiro encontro, em que foi
feito um mapa conceitual sobre o tema “ensinar matemática”, houve a leitura e estudo de dois textos
acadêmicos relacionados à carreira docente. Em seguida, foi proposto que desenvolvessem e
analisassem atividades de sala de aula pautadas na resolução de problemas, para citar algumas.
Desde o início dos trabalhos, os participantes eram convidados, de tempos em tempos, a
refletir e escrever acerca de suas percepções de aprendizado com a participação no grupo. Depois,
essa escrita era compartilhada no grupo, durantes as reuniões, que eram gravadas. As verbalizações
provocadas nessas ocasiões possibilitam que o indivíduo reveja sua ação e sua posição em relação
ao tema em questão. Essa possibilidade de reflexão promove a aprendizagem da docência.
Em um desses momentos, foi feita aos participantes a proposta de escreverem uma narrativa
com o tema “Memorial de aprendizado”, com a ideia de promover a reflexão dos participantes em
relação ao processo vivenciado nos primeiros sete meses de participação no OBEDUC. Trazemos
para este texto alguns recortes da escrita dos estudantes de Pedagogia, que são identificadas como
P1, P2 e P3. Duas dessas estudantes estavam cursando o terceiro semestre de Pedagogia quando
foram convidadas a integrar o grupo. Outra delas estava no quarto semestre em outra instituição.
Todas elas fizeram sua formação inicial em curso presencial de faculdades particulares. As três
participaram do grupo desde o início dos estudos, em junho de 2013. Um dos recursos utilizados
para provocar a reflexão e os relatos foi propor, depois de algum tempo de reuniões, que emitissem
por escrito sua opinião a um amigo que pretendesse participar do grupo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
Em relação à formação docente, considera-se que a inserção de futuros professores em
comunidades de prática colabora para que desenvolvam relacionamentos, projetos e repertório que
contribuem muito para sua formação, pois forma a identidade pela prática social, permite que se
vejam como futuros professores.
Vários depoimentos dos estudantes de Pedagogia reforçam a percepção de que a
participação no OBEDUC proporcionou trocas de experiências que foram muito ricas para a
formação docente, permitindo inclusive o sentimento de inserção profissional.
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Se um amigo me pedisse minha opinião sobre o grupo de pesquisa diria a ele que
participar de um grupo de formação é essencial para a formação contínua do professor,
pois juntos iremos trocar experiências de aprendizado. (P1)
Eu falaria para esse amigo entrar de cabeça, sem medo de se doar, fazer troca de
experiências, e que ele vai aprender muito, porém que estivesse preparado, pois
poderia descobrir que temos sempre algo para melhorar e que temos sempre que nos
reavaliar. (P2)

Dessas narrativas, surgem muitos elementos que permitem verificar a percepção de
aprendizagem da docência. Surge, por exemplo, a constatação de que os textos lidos e as pesquisas
propostas durante as atividades no grupo complementam o conhecimento para a docência.
Antes de fazer o meu memorial, dei uma olhada em tudo que já tinha feito, desde o
meu primeiro encontro, os textos que li, as pesquisas que já realizei, as minhas
atividades entre outras. [...] Ao ver essas atividades, descobri que tive grandes avanços
e que obtive muitos conhecimentos. (P1)

O ambiente proporcionado nessa comunidade de prática induziu à ação de estudos e
reflexão, gerando comprometimento com a profissão e com o grupo. Os trabalhos desenvolvidos no
OBEDUC proporcionaram a prática de refletir acerca do vivido, tanto em relação aos estudos na
faculdade como em relação à própria vivência durante os encontros do grupo.
Esse memorial tenho que diferenciar de outros anteriores, como "memorial destaque",
após a leitura do e-mail referente à tarefa, li por diversas vezes cada tópico, as
informações, o conteúdo solicitado. Não foi nada fácil falar de mim mesma, então
refleti a cada encontro do Grupo Obeduc III, desde o primeiro dia (15/06/2013), estava
tímida, pensava que nunca iria conseguir desenvolver no grupo... (P3)

Uma das ações importantes para a formação inicial de professores é a inserção na prática
profissional. Os estágios têm, entre outras, essa função. No entanto são limitados para isso, pois,
muitas vezes, o professor que recebe esses estagiários em suas salas não consegue promover o
relacionamento que possibilite um trabalho conjunto. O estudante estagiário fica na posição de
acompanhante ou observador. Entendemos que um desenho diferenciado para as atividades de
pesquisa, estágio e iniciação científica podem favorecer o processo de formação.
[...] as atividades de pesquisa, sistematizadas nas iniciações científicas articulam-se
em torno do compromisso da formação inicial de professores que prevê, através de
estágios curriculares e programas como o OBEDUC, a intervenção na realidade
educacional, mediante investigações que tratam da prática e da sistematização dos
conhecimentos educacionais que estão postos (2017, SOUSA, p. 169).
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Os depoimentos trazidos nesse trabalho, gerados pelos relatos dessas estudantes, revela que
elas se sentiram inseridas no grupo e que, portanto, ao acompanharem os trabalhos e reflexões
trazidas pelos colegas já formados, puderam se inserir no contexto da prática docente.
Conhecer as práticas dos professores e colegas do grupo tem me ajudado muito, pois é
através dessas experiências já vividas por eles que me ajuda a refletir sobre minha
futura prática. (P1)

Concordamos com Crecci e Fiorentini (2013) quando afirmam que, em uma comunidade
que assume a investigação como postura e prática social, a prática reflexiva do professor se
aprimora e promove desenvolvimento profissional. No caso da comunidade de prática trazida para
análise neste texto, os trabalhos estimularam a investigação e a reflexão como prática. Além disso,
promoveram a interlocução entre estudantes e profissionais em serviço. Os professores da escola
tiveram oportunidade de compartilhar experiências e conhecimentos entre si e com os estudantes.
Nesse processo, os dois grupos desenvolveram-se profissionalmente.
Foi então que mudei meus pensamentos e atitudes, como distinguir um adjetivo para
mim? Posso afirmar com toda certeza que sou DIFERENTE. Pensava a todo instante
diferenciar a cada encontro do grupo, perder a timidez, observar os demais, a postura
de cada um perante a profissão de ser um professor. [..] . sou diferente, pois aprendi a
observar melhor, aceitar opiniões, críticas e elogios, expor as minhas ideias. (P3)

Outro ponto muito forte nas narrativas é o aspecto da profissionalização docente. As
estudantes relatam como vão tomando consciência da realidade profissional e de seu papel frente a
esse aspecto da profissão.
Quando fui convidada para participar desse grupo não tinha noção da dimensão do
potencial deste trabalho, o quanto que fortaleceria a minha formação como futura
professora, ou seja, uma ótima base para o início da minha carreira profissional. Hoje
tenho uma visão completamente diferente, antes eu pensava de maneira muito
limitada, no ser professora, pensava apenas em alfabetizar “tradicionalmente”, eu
tinha a imagem de alguns professores que eu tive e que eu achei que foram bons
professores, hoje tenho um conceito mais amplo ao qual não é apenas alfabetizar ou
passar apenas o conhecimento, e sim de transformar o alfabetizar pelo gosto as
descobertas do aprender... (P2)
Um dos conceitos que tenho em relação a profissão professor é a PERSEVERANÇA,
devido há vários obstáculos que existem não só na sala de aula, na administração das
escolas, no próprio professor, em casa e até mesmo na sociedade em geral. (P2)
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Em relação à percepção da condição profissional, a convivência no OBEDUC trouxe
contribuições muito importantes no sentido de desfazer falas do senso comum de que esta é uma
profissão difícil e que não vale à pena. O relato de uma das estudantes expõe esse aspecto, que ela
classifica com o subtítulo de “profissão docente”.
PROFISSÃO DOCENTE: As minhas experiências de estudo têm sido maravilhosas,
como alguns colegas mencionaram nas reuniões passadas, parece um mundo “cor de
rosa”. E dentro de mim quero fortalecer este mundo, mesmo sabendo que vou
encontrar um mundo “cinza” na prática, eu acredito que este mundo “cor de rosa” vai
me fortalecer tudo que vier pela frente, pois acredito num futuro em que a educação
vai ter superado todos os obstáculos que existem hoje neste mundo “cinza”. (P2)

Esses recortes colocam em evidência a concepção de que a formação docente e o
desenvolvimento profissional ficam potencializados em empreendimentos coletivos que envolvem a
parceria entre universidade e escola. No caso do OBEDUC, os trabalhos foram desenvolvidos de
forma a minimizar a condução e orientação pelo coordenador, num esforço de estimular a
participação e o envolvimento de todos.
CONCLUSÕES
Corroboramos a concepção de que o desenvolvimento profissional é um processo contínuo
que tem início antes mesmo do ingresso na graduação. Portanto, é indispensável que se propiciem
ambientes que favoreçam a criação de situações em que o desenvolvimento profissional seja
mobilizado através de um ambiente colaborativo de aprendizagem, como foi o caso do OBEDUC.
Chamamos a atenção para o fato de que isto foi fortemente viabilizado pela parceria proporcionada
por políticas públicas, como o Observatório da Educação.
Além disso, conclui-se que a vivência e o desenvolvimento de ações na Comunidade de
Prática contribuem para desenvolvimento profissional docente e promovem aprendizagem da
docência. É importante esclarecer que este grupo foi organizado com o propósito inicial de trabalhar
com professores que ensinam matemática no ensino fundamental. Sendo assim, todas as ações
estavam direta ou indiretamente relacionadas ao processo de aprender matemática e aprender a
ensinar Matemática.

Notas de fim
O Programa foi instituído pelo Decreto Presidencial n. 5803 em junho de 2006 e em parceria com a CAPES e a
SECADI. É previsto pelo edital que Programas de Pós-Graduação Stricto-sensu de Instituição de Ensino Superior
1
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público ou privado podem apresentar projetos de estudos e pesquisas em Educação. A organização prevê núcleos locais
compostos de, pelo menos, um Programa ou núcleos em rede compostos de três ou mais Programas de instituições
distintas.
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Resumo
Este texto trata da contribuição para a formação inicial e desenvolvimento profissional docente de
estudantes de Pedagogia, possibilitados pela participação em uma Comunidade de Prática formada em
um dos núcleos do projeto do Programa Observatório da Educação da CAPES intitulado “Rede
Colaborativa de Práticas na Formação de Professores que ensinam Matemática: múltiplos olhares,
diálogos e contextos”. A observação de textos e de grupos de estudo e pesquisa traz a reflexão acerca
do movimento dos cursos de formação docente e das pesquisas em torno da formação inicial e
continuada de professores. Indaga-se, então, neste texto, como promover o diálogo entre o saber-fazer
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da escola e o conhecimento produzido na Universidade para que esses dois grupos possam trabalhar
juntos na construção de conhecimento profissional docente. Ao observar o desenvolvimento dos
trabalhos e estudos nesse grupo, lança-se a hipótese de que programas públicos contribuem para essa
interlocução. O objetivo deste trabalho é, portanto, identificar contribuições do OBEDUC para a
aprendizagem da docência, em especial, para ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Para isso, analisa-se a concepção de estudantes de Pedagogia ao refletirem e escreverem
narrativas da percepção que têm de sua participação no programa. Os dados foram coletados por meio
de gravações de encontros promovidos no grupo. Os participantes concordam e expõem em diversas
publicações que esse grupo se mostrou muito rico para o desenvolvimento de um espaço formativo
pautado na colaboração entre professores, estudantes e pesquisadores em diferentes momentos da
carreira e se apresenta como uma alternativa muito produtiva para a articulação e para o
desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática.
Palavras-chave: OBEDUC; ensino fundamental; aprendizagem da docência; ensino de Matemática;
Comunidade de Prática.
CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO REGIONAL DE MOBILIDADE EM FORMAÇÃO DOCENTE
PARA A COMPREENSÃO DE PRÁTICAS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E
NO URUGUAI
Douglas da Silva Tinti – UFOP
Bárbara Cristina M. Sicardi Nakayama – UFSCar
Renata Prenstetter Gama – UFSCar

INTRODUÇÃO
Em meados de junho de 2017, foi aberta uma Chamada Pública para a realização de
Passantías pelo Projeto Regional de Mobilidade em Formação Docente – Projeto de apoio ao Setor
Educativo do Mercosul (PASEM) com financiamento da União Europeia e dos países do Mercosul
(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). Estavam habilitadas instituições que oferecem cursos de
Formação Docente nos países membros e associados do Mercosul.
O objetivo da chamada era o de apoiar a realização de Passantías entre docentes e outros
atores educativos, de duas ou mais instituições de formação docente. Recepção e visita a outras
instituições. O valor financiado pelo Mercosul era de USD 16.000 e as instituições participantes
deveriam aportar USD 4.000 (20%) como contrapartida.
Considerando as exigências do Edital, elaboramos uma proposta que foi encaminhada para
avaliação em outubro de 2017. Em meados de novembro de 2017 houve a divulgação de 10 projetos
aprovados e 10 na condição de suplentes. Nossa proposta foi a segunda colocada dentre os projetos
aprovados.
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Após um período considerável de espera pela implementação dos recursos, em meados de
dezembro de 2018 fomos notificados que deveríamos informar os dados bancários para dar início
ao projeto que contou com a participação de 5 instituições de formação de professores e 10
pesquisadores/formadores que atuam nestas instituições. Integram as instituições envolvidas a
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP) e o Centro Regional de Formação de Professores (CeRP) del Litoral em Salto/Uruguai.
Para este Projeto de Passantía em termos de objetivo geral vislumbrou-se desenvolver um
estudo comparativo de políticas e práticas institucionais de iniciação e inserção docente a partir de
diferentes contextos formativos.
Para atingir este objetivo, inicialmente realizou-se um mapeamento de documentos que
subsidiam a formação de professores nos países envolvidos. Na sequência buscou-se identificar
projetos e estudos acerca da iniciação e inserção docente nas instituições que integraram o projeto.
Em decorrência da definição destas etapas foram realizadas duas viagens de Passantía, sendo a
primeira para a UFOP e a segunda para a CeRP del Litoral com o propósito de compartilhar
estudos, práticas e experiências de investigação sobre iniciação e inserção profissional docente nos
dois países.
Pretendemos neste trabalho apresentar elementos para que se compreenda como se
caracterizam as práticas de inserção profissional desenvolvidas no Brasil e no Uruguai
compartilhadas no projeto de Passantía. Nesse sentido, o texto que segue se estrutura na perspectiva
de apresentar num primeiro momento estudos para aclarar conceitos relacionados a temática da
inserção profissional docente e na sequencia discorrer sobre as práticas e experiências formadoras
compartilhadas por ocasião das viagens de Passantía.
CONCEITUANDO INSERÇÃO PROFISSIONAL
A constituição profissional é um movimento complexo, longo, pessoal e dependente de
muitos aspectos que permeiam, não somente a formação inicial e a continuada, mas, também, a
experiência adquirida enquanto aluno, a trajetória de vida do professor, o contexto político e
histórico e, sobretudo, o contexto profissional no qual o professor está inserido. O tornar-se
professor é um processo longo, desenvolvido a partir de elementos teóricos, práticos e pessoais, da
interiorização de conhecimentos aprendidos na formação inicial e na prática. São os diversos
acontecimentos do ambiente escolar e da trajetória pessoal que levam à constituição profissional.
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Além disso, o reconhecer-se como professor é algo posterior ao tornar-se professor, pois está
relacionado à imagem que o professor faz de si, que nem sempre corresponde à imagem que outros
têm dele.
As primeiras experiências em sala de aula, no atual sistema de licenciaturas brasileiro,
acontecem enquanto o aluno está realizando os momentos de prática (estágio obrigatório e
disciplinas de prática de ensino, em alguns casos), porém esse contato com a profissão pode ser
limitado, já que os alunos não são os verdadeiros responsáveis pelo processo ensinoaprendizagem.
“Neste momento, o contato dos estudantes com o campo profissional é exógeno, ou seja, eles ainda
não são efetivamente profissionais” (LIMA, 2006, p. 10). Ainda que seja um momento formativo de
extrema importância para o futuro professor, é somente no exercício da função que o profissional
será capaz de compreender com profundidade as atividades pelas quais um docente é responsável.
A inserção na carreira docente é denominada como o “período de indução” e corresponde
aos primeiros anos de exercício docente autônomo, no qual o professor assume todas as atribuições
profissionais e desenvolve habilidades docentes exigidas, influenciado por questões pessoais e
ambientais. Existe, porém, um desacordo quanto à duração do período de indução, mas “a maior
parte dos investigadores neste domínio faz corresponder o período de indução aos três primeiros
anos de atividade docente (PACHECO; FLORES, 1999, p. 110). Já Vonk (1996, apud VAILLANT
e MARCELO, 2012, p.130) define “a inserção como a transição de docente em formação até chegar
a ser um profissional autônomo. A inserção pode ser entendida melhor como uma parte de um
contínuo no processo de desenvolvimento profissional dos docentes.”
Considerando-se a característica pessoal que influencia o desenvolvimento profissional
docente, talvez o período de inserção docente tenha uma duração variável no sentido que Vonk
propõe, pois o alcance da autonomia profissional depende de elementos escolares e pessoais.
Algumas escolas podem promover um ambiente que auxilie o professor nesse processo, enquanto
outras podem dificultar o processo. Porém, em ambas as situações, a inserção docente é um período
de aprendizagem intensa ao professor iniciante.
PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS FORMADORAS: PROGRAMAS PÚBLICOS, ATIVIDADES
CURRICULARES E EXTENSIONISTAS E OS ESTÁGIOS EM FOCO
Ao longo das Passantías realizadas, tanto no Brasil quanto no Uruguai, as instituições
envolvidas tiveram a oportunidade de compartilharem contextos, práticas e experiências
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formadoras. Esse intercâmbio possibilitou evidenciar pontos de aproximação e diferenciais de cada
instituição e, consequentemente, dos países envolvidos.
Os docentes vinculados à UFSCar puderam socializar o desenvolvimento do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Residência Pedagógica
(PRP). O PIBID e o PRP -UFSCar entendem que a atuação do professor é situada, considerando-se
que essas ações são individuais e ao mesmo tempo coletivas. O ensino deve ser pensado com e não
para as comunidades escolares. Tanto os futuros professores, quanto, os professores que já atuam na
Educação Básica são agentes de transformação e investigadores da sua prática. Assim, o objetivo
central do PIBID e o PRP - UFSCar é articular a prática de ensino e atividades relacionadas a esta
com as questões metodológicas. As ações desenvolvidas com as escolas são feitas através de
oficinas, seminários, projetos interdisciplinares temáticos etc. Há uma preocupação em inserir os
licenciandos em projetos que já estão sendo desenvolvidos nas Escolas, de forma a respeitar as
particularidades e singularidades das mesmas.
No cenário nacional brasileiro, o PIBID e o PRP configuram-se como programas de inserção
profissional, para licenciandos, que oportunizam experiências formativas diferenciadas no ambiente
escolar - futuro lócus de atuação profissional (TINTI, 2012). Desse modo, a partir da socialização
realizada pelos docentes vinculados à UFSCar, os docentes da PUC-SP, UNICID e UFOP puderam
refletir sobre as diferentes contribuições que esse Programa tem possibilitado para a formação dos
futuros professores.
Ao nos referirmos aos cursos de licenciatura temos como pressuposto que um dos elementos
essenciais para a formação do licenciando é compreender que teoria e prática se renovam
mutuamente. Nesse sentido, concordamos com Sousa (2012) quando afirma que o conhecimento de
como saber ensinar se renova e avança à medida que a prática, cotejada pela teoria, se revê e se
inova ao mesmo tempo em que, impulsiona a teoria para as novas sínteses. É no interior desse
movimento que, entendemos estar tanto o futuro professor, quanto aquele que já leciona há algum
tempo, uma vez que ambos podem se tornar, enquanto se formam investigadores permanentes do
ensino.
Uma prática de integração curricular foi escolhida pela docente da UNICID para ser
socializada. É tradição do Curso de Pedagogia da UNICID o desenvolvimento de Projetos de Ação
e de Intervenção Integrados ao Currículo, que – efetivamente – provoquem a imersão dos futuros
professores nas causas profundas e urgentes da Educação no mundo e no Brasil, bem como
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ofereçam oportunidades de reflexão, análise, crítica e propostas de soluções para as problemáticas
abordadas.
Nesse escopo, em 2018 – para exemplificar com uma aplicação mais recente - o Curso
desenvolveu o Projeto Integrado “Gentileza gera gentileza”, cuja constituição e desenvolvimento
atingiram os conteúdos atitudinais da formação docente e abriram um leque de possibilidades para
os futuros professores lidarem com situações voltadas para essa base de conteúdos. Foram
envolvidos todos os estudantes do curso, aproximadamente 2.100 futuros professores.
A docente relatou que se objetivou, de maneira ampla, abordar a temática das relações
éticas, humanas e profissionais na área da Educação, a partir de contextos definidos, de fontes
selecionadas e de materiais de apoio coerentes com a proposta.
No âmbito da UFOP, o docente que integrou o projeto optou por socializar uma experiência
vinculada à extensão universitária, buscando evidenciar as possibilidades formativas que podem
emergir desse contexto. A proposta de extensão socializada objetivava a constituição de um grupo
de professores que ensinam matemática, em diferentes momentos da carreira docente, para a
elaboração conjunta de uma agenda de aprendizagens pautada nas investigações sobre a própria
prática. O projeto contou com a participação de alunos dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em
Matemática, além de um professor da Educação Básica e o coordenador do projeto. Nesse sentido,
o ambiente constituído possibilitou a interação entre os membros do grupo e a escola parceira.
O docente relatou que o grupo que se constituiu para o desenvolvimento da extensão
universitária optou por trabalhar com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma Escola
Estadual, dado que essa era uma demanda da própria escola.
Compondo a pluralidade de possibilidades formativas o Programa de Estudos PósGraduados em Educação: Formação de Formadores – FORMEP da PUC/SP foi apresentado como
um Mestrado Profissional voltado à formação do formador, corroborando com a importância do
desenvolvimento de pesquisas voltadas a esse profissional, destacando o objetivo de contribuir com
os estudos que já foram realizados e evidenciando aspectos levantados nessas pesquisas. De acordo
com a Fundação CAPES (2019)
O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu
voltada para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento,
mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma
demanda do mercado de trabalho, devendo ainda apresentar [...] estrutura curricular
que enfatize a articulação entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia
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pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico; e [...]
O trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da área de
atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e a finalidade do
curso.

Aqui, vale a pena mencionar artigo 18 da Deliberação do CONSUN nº 16/15 (PUC, 2015),
que define este formador como: [...] o profissional que faz a mediação entre os profissionais da
educação, os alunos e o conhecimento, visando a qualificação da ação educativa e suas implicações
no planejamento, na ação pedagógica e na avaliação (PUC, 2015, p. 6).
A partir da fala da docente que integra o projeto de Passantía fica claro que a escolha por
investir na formação de um profissional numa perspectiva investigativa outorga ao mesmo a
responsabilidade por atuar em diversas instâncias e contextos, conforme as acepções descritas por
Vaillant (s/a) e Marcelo Garcia (1999): formador como docente; como pessoa que forma os
docentes; como tutor de práticas; como professor mentor; como assessor de formação e também o
formador na educação não formal.. Esta pluralidade de posições pode potencializar experiências
formadoras na medida em que as mesmas são também pautadas pelo viés acadêmico.
No contexto das experiências formadoras desenvolvidas e vivenciadas na CeRP/Uruguai,
destaca-se o papel da disciplina de Didática que possui as características dos Estágios Curriculares
Supervisionados no Brasil.
Ao longo de 4 anos de formação docente, os estudantes cursam 4 disciplinas de Didática. No
primeiro ano, o foco é uma introdução à Didática (disciplina de natureza teórica). No segundo e
terceiro ano, os estudantes cursam as disciplinas de Didática I e II, sendo estas de natureza teóricoprática. Ao longo delas, os futuros professores são inseridos no contexto escolar, observam,
planejam e desenvolvem algumas regências. Há um acompanhamento dos docentes da disciplina e
da escola. Durante essa inserção, os formadores emitem alguns feedbacks visando auxiliar os
futuros professores nesse processo de aprendizagem da docência.
Um aspecto marcante dessa prática socializada refere-se ao fato de que, no 4º ano da
formação, os professores em formação assumem uma turma durante todo o ano escolar. Ou seja,
fica a encargo dele, o planejamento, a condução das aulas e os processos avaliativos. Trata-se de
uma atribuição que é realizada pelas Secretarias de Educação, sendo uma atividade remunerada.
Contudo, há de se destacar que, no Uruguai, a formação de professores se dá em nível
terciário, diferentemente do Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O início na profissão de docente é reconhecido como um período de socialização com os
novos colegas, estudantes, comunidade, sistema educacional, rede de ensino, normativas e diretrizes
que compreendem o espaço educacional. Acredita-se que esta “entrada” na profissão, ou mesmo,
em outra rede de ensino, seja privada ou pública, traz ao professor novos desafios, exigências
profissionais, modos de fazer e pensar a docência, em virtude do novo contexto em que adentra.
As experiências desenvolvidas por diferentes instituições aqui reladas corroboram integram
diferentes dimensões da prática profissional, articulando cultura, currículo, investigação, política e
demandas pedagógicas. Pautar estas práticas de maneira reflexiva viabiliza o entendimento da
colaboração, a parceria entre instituição formadora e escola de educação Básica e a
indissociabilidade ensino pesquisa e extensão enquanto potência formadora para a constituição e
inserção profissional docente.
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Resumo
O presente texto decorre da experiência de intercambio (Passantía) entre instituições que formam
professores no Brasil e no Uruguai e tem por objetivo apresentar elementos para que se compreenda
como se caracterizam as práticas de inserção profissional docente compartilhadas. Recorremos,
inicialmente a alguns aportes teóricos para buscarmos conceituar a prática de inserção profissional.
Especialmente partir das definições sobre início de carreira e inserção profissional apresentadas por
LIMA (1999), VAILLANT e MARCELO (2012) apresentamos experiências conduzidas por quatro
instituições formadoras que integram diferentes dimensões da prática profissional, articulando cultura,
currículo, investigação, política e demandas pedagógicas. Os resultados da análise nos remetem para o
entendimento da colaboração e parceria entre instituição formadora e escola de Educação Básica e a
indissociabilidade ensino pesquisa e extensão enquanto potencias formadoras para a constituição e
inserção profissional docente.
Palavras-chave: Formação docente; Inserção profissional; Experiências curriculares; Parceria
Universidade-Escola; Passantía.
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Resumo
A docência exercida pelos professores universitários em seus primeiros anos de carreira é marcada pela
complexidade deste trabalho, pelo rito de passagem da condição de aluno para a condição de docente e
por intensas aprendizagem profissionais. Neste painel objetivamos problematizar os processos
formativos de professores universitários iniciantes bem como discutir a socialização profissional destes
docentes, evidenciando perspectivas e tensões. Para tal, nossos textos anseiam: compreender como as
vivências estudantis de jovens professores universitários iniciantes integram suas constituições
docentes; investigar os principais fatores envolvidos no processo de socialização e profissionalização de
docentes ingressantes no magistério superior e; analisar as concepções a respeito dos conhecimentos
necessários para ser docente no ensino superior de professores iniciantes. Apresentamos o relato de
três pesquisas de campo, de abordagem qualitativa, realizadas em universidades federais da região sul e
sudeste do Brasil, que se utilizaram de entrevistas, observações e questionários para a coleta de dados,
que foram trabalhados pela análise de conteúdo. Nossos fundamentos teóricos e analíticos pautam-se
em estudos sobre docência na educação superior, formação docente, iniciação à docência e identidade
docente, de autoria de Cunha (2010), Isaia (2003), Masetto (2003), Pimenta e Almeida (2011), Pimenta e
Anastasiou (2008), Zabalza (2004), Dubar (2005), Huberman (1989), entre outros. Nos resultados
destacamos a complexidade do processo de socialização profissional dos docentes universitários
iniciantes, que envolve aspectos pessoais (vivências, experiência discente, emoções), profissionais
(formação para a docência, identidade docente) e institucionais (estrutura, políticas de formação
docente). Tensionamos a falta da formação pedagógica dos professores universitários iniciantes e a
aprendizagem docente pautada essencialmente em tentativas de acerto e erro de suas práticas.
Perspectivamos que políticas institucionais de formação para a docência possam favorecer o
desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos, da prática reflexiva, da identidade profissional, da
profissionalização e da socialização docente.
Palavras-chave: Formação docente; Magistério Superior; Professor iniciante; Identidade Profissional
Docente; Práticas de ensino.
VIVÊNCIAS ESTUDANTIS E CONSTITUIÇÃO DOCENTE DE JOVENS PROFESSORES
UNIVESRISTÁRIOS INICIANTES
Nadiane Feldkercher – Unoesc

Constituição docente de jovens professores universitários iniciantes
As políticas educacionais brasileiras não exigem formação específica para a docência para
os professores atuantes na educação superior. Muitos profissionais, ao tornarem-se professores
neste nível de ensino aprendem a ser professor durante a própria atuação. Assim Isaia; Maciel e
Bolzan (2010, p. 3) argumentam que a
entrada na docência apresenta como característica marcante a falta de preparação
específica para este nível de ensino. [...] os professores em início da carreira não estão
preparados para atuarem no nível de ensino em que se encontram. Advém daí a
indagação: quem forma ou como se formam estes docentes?

Via de regra, os professores universitários se formam durante a própria prática profissional:
participando (ou não) de cursos específicos para a docência, estudando, conversando com colegas
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professores, em tentativas de acerto e erro de suas práticas e, entre outros, ativando suas vivências
estudantis e modelos e antimodelos de professores.
Nas palavras de Cunha (2010, p. 51), os “docentes se inspiram, principalmente, nas práticas
e valores de seus ex-professores e, com essa condição, vão se tornando professores”. Observamos
aqui que além do conteúdo, as vivências interpessoais que ocorrem em aula e a repercussão das
práticas de ensino também são formativas, também deixam marcas nos estudantes e/ou profissionais
em formação.
Marcelo García (1999) considera que
os estudantes que iniciam um programa de formação já possuem algumas concepções,
conhecimentos e crenças enraizados e interiorizados em relação ao que se espera de
um professor, qual o papel da escola, o que é um bom aluno, como se ensina, etc. (p.
85).

O que Marcelo García (1999) alude à formação inicial do professor que atua na educação
básica também ocorre com os professores que iniciam a docência universitária: ao ingressarem na
carreira do magistério superior, estes já possuem pontos de vistas sobre as práticas docentes
advindos de suas vivências como aluno e de suas observações dos professores que tiveram ao longo
da vida. Claro que muitas destes pontos de vistas precisam ser relativizados, descontruídos e
problematizados.
Autores do campo da pedagogia universitária, como Pimenta e Anastasiou (2002), Zabalza
(2004) e Isaia; Maciel e Bolzan (2010), apontam que as experiências discentes são definidoras dos
fazeres dos docentes universitários. Isaia; Maciel e Bolzan (2010) destacam que as primeiras
concepções acerca da docência são cunhadas pelos professores em suas experiências como
discentes. Zabalza (2004, p. 116) considera que os professores estão propensos a “separar o bom do
mau, ou seja, aquilo em que seus formadores resultam imitáveis e aquilo em que o exemplo deles
deve ser tomado como expressão de algo inaceitável”. Já Pimenta e Anastasiou (2002, p. 79)
explicam que
Os professores, quando chegam à docência na universidade, trazem consigo inúmeras
e variadas experiências do que é ser professor. Experiências que adquiriram como
alunos de diferentes professores ao longo de sua vida escolar. Experiência que lhes
possibilita dizer quais eram bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas não
em didática, isto é, não sabiam ensinar. Formaram modelos ‘positivos’ e ‘negativos’,
nos quais se espelham para reproduzir ou negar. Quais os professores foram
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significativos em suas vidas, isto é, que contribuíram para sua formação pessoal e
profissional.

Estes autores indicam que muitas práticas dos professores universitários são constituídas por
imitações ou negações de práticas de seus ex-professores. As horas que o aluno passa em sala de
aula são expressivas e geram concepções acerca do ser professor, do ensino, da aprendizagem e da
avaliação. Consequentemente, se esse aluno se trona professor carrega consigo essas crenças e nelas
se apoia para suas escolhas docentes. Visualizamos, assim, um perfil de professor que atua por meio
de suposições relativas ao ser, aos saberes e ao fazer docente.
Muitas vezes o que os professores universitários sabem sobre a docência advém de suas
experiências como alunos e do senso comum do que é ser professor (PIMENTA; ANASTASIOU,
2002). Eles sabem sobre o ser professor,
mas na maioria das vezes não se identificam como professores, uma vez que olham o
ser professor e a universidade do ponto de vista do ser aluno. O desafio, então, que se
impõe, é o de colaborar no processo de passagem de professores que se percebem
como ex-alunos da universidade para ver-se como professores nessa instituição. Isto é,
o desafio de construir a sua identidade de professor universitário, para o que os
saberes da experiência não bastam (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 79).

Entre outros, as autoras destacam dois aspectos caros: a construção da identidade docente e
os conhecimentos específicos desta profissão. Sabemos que a identidade docente é construída
continuamente. Aqueles que não tiveram uma formação inicial para o exercício da docência e,
portanto, ainda não se reconhecem professores, terão que, com a entrada na carreira e em meio as
suas práticas, construir progressivamente suas identidades docentes. Ainda encontramos docentes
da educação superior que se identificam em suas profissões de origem, em detrimento ao ser
professor nesta área de conhecimento específica que lecionam. Destacamos, assim, o desafio de
estes professores aderirem à categoria docente, identificando-se profissionalmente como tal.
Outro desafio da docência universitária, como já destacado, é a falta da formação para a
docência, que acarreta na falta de conhecimentos específicos desta profissão. Via de regra, muitos
docentes universitários possuem conhecimentos específicos de sua área de formação de origem, os
quais são os conhecimentos a serem ensinados. Ademais, apontamos que esses profissionais
possuem uma bagagem de conhecimentos experienciais sobre a docência. Porém, faltam lhes
conhecimentos pedagógicos relativos ao para que, por que, como e em que circunstâncias ensinar.
Somente os conteúdos de ensino e as experiências estudantis não formam um professor; este fato
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despreza os conhecimentos específicos da docência e, de certa forma, desprofissionaliza a docência.
Destacamos nossa preocupação com os profissionais que ingressam no magistério superior sem
formação pedagógica.
Levando em conta estes fundamentos, objetivamos compreender como as vivências
estudantis de jovens professores universitários iniciantes integram suas constituições docentes. O
estudo é um recorte de uma pesquisa maior, realizada em nível de doutoramento. O contexto da
pesquisa foi a Universidade Federal de Pelotas e os colaboradores foram seis professores
universitários com até 3 anos de experiência docente, sem formação pedagógica, recém-doutores e
com até 33 anos de idade, os quais são referidos por nomes fictícios. Na pesquisa empírica foram
feitas entrevistas com os professores e observações de aulas de uma de suas turmas de graduação.
Na análise do conteúdo dos dados aqui apresentados abordamos primeiramente a descrição dos
professores enquanto alunos de graduação e, na sequência, as aproximações e os distanciamentos
entre as vivências estudantis dos professores e as dos seus alunos.
Vivências estudantis e constituição docente
Considerando que há pouco tempo os jovens professores iniciantes pesquisados estavam na
condição de estudante, solicitamos que eles se caracterizassem como estudantes. Fabiana contou
que era uma aluna que prestava atenção em aula, fazia anotações em seu caderno, respeitava seus
professores, que nunca foi grosseira com seus professores, que era envergonhada e que, por isso, só
questionava os professores no intervalo. Guilherme relatou que dependendo da disciplina e do
professor ele era um aluno participativo e questionador ou não; disse que não gostava de
professores ditadores, que passavam o conteúdo muito rapidamente, que não percebiam a cara de
desagrado dos alunos ou que chegavam atrasados em aula. Laura descreveu-se como uma aluna
centrada, que respeitava seus professores, que não gostava de professores que cobravam muito e
que mantinha um distanciamento dos seus professores, pois queria ser vista somente como aluna para isso, entre outros, cuidava a roupa que vestia. André falou que era um aluno mediano, que
tinha algumas vivências práticas da sua área de formação junto ao trabalho com seu pai, que logo se
inseriu na pesquisa e sempre foi muito direcionado em seus estudos. Rafaela disse que foi uma
estudante estudiosa, que sempre se dedicou ao máximo a adquirir conhecimentos. Caio contou que
era um aluno que estudava bastante, fazia muitos exercícios, gostava dos seus professores que
utilizavam apenas quadro verde e giz para desenvolver suas aulas e que, como aluno, não tinha a
liberdade de chegar à frente do professor e reivindicar algo.
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Todos disseram que foram bons alunos, alunos dedicados, que se empenhavam em
desenvolver as tarefas que lhes eram solicitadas. Pelos relatos dos professores, pelo tom de suas
falas compreendemos que esse perfil de alunos que foram é, em grande medida, um modelo de
alunos que eles idealizam encontrar em suas salas de aulas.
Concernente ao modelo de alunos que foram está a imagem de um professor respeitado e
que trabalha com alunos motivados às aprendizagens. Ainda, suas lembranças das vivências
discentes revelam modelos e anti modelos de professores que tiveram, os quais, pelo observado em
classe, eles procuram reproduzir ou evitar. Esse dado aproxima-se do que já sinalizaram Pimenta e
Anastasiou (2002) e Zabalza (2004) - que os professores universitários veem nas práticas de exprofessores modelos positivos e negativos de docência, imitáveis ou inaceitáveis.
Alguns dos destaques sobre as aproximações de suas vivências de estudantes com as de seus
alunos podem ser observadas nos seguintes relatos:
Teve um dia que eu fiquei quase uma meia hora conversando com um grupinho que
estava aflito. Eu via que um deles estava muito perdido. Aí eu falei: ‘mais calma!
Olha, você está no quarto semestre, tem tempo [...] Quando eu estava na tua idade
também tinha essa agonia, essa ansiedade. Você acha que resolveu? Resolveu nada’. E
ele falou ‘ah professora, é mesmo? Achei que era coisa só da gente’. [...] (Fabiana).
Não vou me preocupar com falta se o aluno tem nota boa. Eu fiz curso noturno, então
sei como é [...] Gosto de escrever no quadro os conceitos para ajudar, porque a aula é
noturna, ajuda quem está cansado. Eu fui aluno de curso noturno e sei como é. (Diário
de campo - aula do professor Guilherme).
Eu até entendo a pouca participação porque quando o professor provocava minha
turma de graduação, eu sempre ficava rezando para ele não me chamar, que eu não
queria abrir a boca pra falar nada. [...] Eu acho que tem gente que é assim também.
Então, é claro que eu não fico cutucando aqueles mais tímidos, porque eu sei como é
ruim. Eu deixo que a participação seja mais espontânea por parte deles (Laura).
Tinha matérias que eu fazia porque era obrigado a fazer e tinha que saber o conteúdo.
Mas tinha coisas que eu realmente gostava. Dependendo da matéria eu tinha um
comportamento. Acho que é com todo mundo assim (André).
Eu me considerava uma aluna bem dedicada, sempre estudei muito [...] Vejo que
algumas alunas são bem dedicadas e me identifico com elas. Lembro de que quando
eu era aluna eu também me comportava dessa forma (Rafaela).
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Na fala desses professores eles descrevem alguns de seus alunos como aflitos, cansados,
pouco participativos, pouco interessados ou dedicados. Eles também contaram que como alunos
apresentavam as mesmas características: a aluna Fabiana era aflita, o aluno Guilherme ia cansado
para a aula, a aluna Laura era quieta, o aluno André não gostava de algumas disciplinas e a aluna
Rafaela era dedicada. Nesses aspectos os jovens professores iniciantes aproximam-se de seus
alunos, mostram-se iguais e, assim, têm maiores condições de compreendê-los, entender suas
reações em aula. Pelo observado em sala, verificamos que estes professores desenvolvem práticas
sensíveis às características dos seus alunos - o que enfatiza achados de Isaia; Maciel e Bolzan
(2010) ao argumentarem que as primeiras concepções de docência são cunhadas em suas
experiências discentes.
Além disso, estes relatos dos professores mostram que eles “pensam como aluno” quando
planejam ou quando executam algumas de suas práticas de ensino. Isto evidencia que estão em
processo de passagem de suas condições de aluno para suas condições de professores: ainda estão
olhando para o ser professor do ponto de vista do aluno e estão constituindo suas identidades
docentes (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).
Os professores entrevistados também destacaram alguns distanciamentos entre as suas
vivências estudantis e as de seus alunos de graduação. Entre estes distanciamentos destacaram:
Na minha época eu tinha caderno, caneta, eu anotava o que o professor falava. Eu não
chegava com um pen drive [...] e falava: ‘aí professora, me passa teus slides’. Imagina
que eu ia pedir a aula de um professor! [...] O que eu fazia? ‘Professor, eu estou com
dúvidas, tenho interesse nessa matéria. Tem algum livro que o senhor possa me
indicar?’ Nem livros do professor eu pedia (Fabiana).
Meus pais sempre me ensinaram a respeitar o professor. [...] Eu sempre procurei
respeitar muito. Então quando eu me deparo com esse tipo de conduta de aluno eu fico
meio pasma: ‘meu Deus, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Eu nunca
faria isso!’ Vem aqui como se estivesse na sala de casa ou no barzinho [...] e discute o
teu trabalho, tua correção, discutiu a minha planilha, quis ver a planilha de notas para
conferir se a nota da planilha era a nota que estava divulgada (Laura).
No meu segundo ano de graduação, eu peguei bolsa de pesquisa [...] e o professor
pediu para fazer uma revisão bibliográfica. Eu tive que correr atrás: o que é uma
revisão? Como se faz? [...] Aqui se eu não pegar na mão e andar até a metade do
caminho, o aluno não consegue ir até o final. [...] Lá [na minha cidade] e até mesmo
onde eu fiz o doutorado, o pessoal se juntava e discutia em grupo. [...] Eu percebi que
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o povo aqui tem aversão a estudo em grupo, ou não consegue tempo pra isso
(Guilherme).
É bom que eles perguntem [...] Eles estão mais reivindicadores, questionadores do que
na minha época de graduação. Eles tentam amenizar a situação deles. Na minha época
eu não tinha isso, pelo menos eu não chegava no professor e dizia ‘é assim, assim e
assado’ (Caio).

Para Fabiana, Laura e Guilherme este distanciamento lhes causa certo descontentamento
docente. Já o distanciamento apontado por Caio causa-lhe uma certa admiração. Pimenta e
Anastasiou (2002, p. 229) já sinalizaram que “as lembranças que o docente guarda de si, de quando
era um jovem universitário” são fatores que interferem na docência e que, por isso, muitas vezes, o
docente “se decepciona com as manifestações dos alunos”. A impressão que os professores passam
é de que o perfil dos alunos mudou se comparado aos seus tempos de estudantes. Em parte, esse
indicativo pode ser compreendido se considerarmos os projetos de expansão da universidade
pública. A mudança desse perfil implica nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação
desenvolvidos em aula e, consequentemente, impacta os professores em início de carreira.
Ainda, nos quatro relatos, em alguns com mais ênfase, revela-se uma lembrança de
professor como uma autoridade, um profissional a ser respeitado, o qual mantinha certo
distanciamento dos alunos.
CONCLUSÕES
Notamos que suas vivências estudantis se fazem presentes em suas formas de ser e de atuar
como docentes. Pelos relatos dos professores compreendemos que o perfil de alunos que eles foram
é, em grande medida, o modelo de alunos que eles idealizam encontrar em suas salas de aulas. As
aproximações e distanciamentos entre seus perfis discentes e o de seus alunos causam-lhes tanto
descontentamentos quanto admiração. De um lado essas vivências dão suporte para que os
professores entendam melhor os seus alunos de graduação; por outro, elas os intrigam quando
percebem os significativos distanciamentos entre as suas condutas de estudante e as de seus alunos.
Pelo fato de não terem tido nenhuma formação para a docência, os professores pesquisados,
ao ingressarem na docência iniciaram suas constituições docentes, recorrendo, essencialmente, às
suas experiências discente, à modelos e anti modelos de seus ex-professores. Suas vivências
estudantis, sejam positivas ou negativas, têm ajudado os professores a fazerem suas escolhas em
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relação às aulas que desenvolvem. Porém, sinalizamos que esses conhecimentos experienciais não
bastam para a formação docente.
A atuação docente pautada apenas nas experiências discentes pode configurar-se em uma
prática pouco reflexiva. A partir do estudo realizado, compreendemos que, muitas vezes, as crenças
sobre a docência precisam ser problematizadas e, até mesmo, desconstruídas pois apresentam
compreensões limitadas acerca dos processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação requeridos
ao professor universitário. Dessa maneira, entendemos que o início da carreira na educação superior
deve constituir-se também como um momento dedicado à aprendizagem da docência, dando espaço
ao desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos, à constituição identitária e à definição de um
estilo de docência fundamentado, contextualizado e reflexivo.
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Resumo
Por consequência da falta de formação específica para os professores que atuam na educação superior,
muitos profissionais que ingressam nesta carreira aprendem a ser professores a partir da própria atuação.
Alguns destes, incluso, apoiam-se em suas experiências escolares para se constituírem docentes. Neste
estudo objetivamos compreender como as vivências estudantis de jovens professores universitários
iniciantes integram suas constituições docentes. Nossa fundamentação teórica pautou-se em Marcelo García
(1999), Pimenta e Anastasiou (2002), Zabalza (2004), Cunha (2010) e Isaia; Maciel e Bolzan (2010). A
pesquisa contou com a colaboração de seis professores universitários com até 3 anos de experiência
docente, sem formação pedagógica, recém-doutores e com até 33 anos. Foram feitas entrevistas com os
professores e observações de suas aulas. Os dados coletados foram trabalhados por meio da análise de
conteúdo. Observamos que o perfil de alunos que os professores foram é, em grande medida, o modelo de
alunos que eles idealizam encontrar em suas salas de aula. As aproximações e distanciamentos entre seus
perfis discentes e o de seus alunos causam-lhes tanto descontentamentos quanto admiração. As vivências
estudantis se fazem presentes nas formas de ser e de atuar como docentes dos jovens professores
pesquisados. Porém, sinalizamos que esses conhecimentos experienciais não bastam para a formação
docente. A atuação docente pautada apenas nas experiências discentes pode configurar-se em uma prática
pouco reflexiva. Essas crenças sobre a docência precisam ser problematizadas e, até mesmo, desconstruídas
pois apresentam compreensões limitadas acerca dos processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação
requeridos ao professor.
Palavras-chave: Docência universitária; Professor iniciante; Identidade docente; Práticas de ensino.
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RITO DE PASSAGEM DE ESTUDANTE A PROFESSOR UNIVERSITÁRIO –
COMPREENSÕES SOBRE A SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE
Geovana Ferreira Melo – UFU
Naiara Sousa Vilela – E. E. Joaquim Saraiva

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com professores
ingressantes no magistério superior, em uma instituição federal de educação superior, situada na
região do Triângulo Mineiro.
A escassa formação específica para o exercício da docência que os cursos de pós-graduação
strictu sensu proporcionam aos professores é amplamente conhecido e insere-se no antigo problema
da formação do pesquisador versus professor. Esta constatação é recorrente, além disso, a carreira
universitária não contempla dispositivos formais para uma preparação pedagógica prévia dos
docentes. Há poucas iniciativas institucionais para apoio ao desenvolvimento profissional dos
professores, acarretando o que Isaia (2003) apresenta como “solidão pedagógica”, configurada pelo
desamparo dos professores com relação ao abismo entre a formação desses docentes e as exigências
da prática pedagógica. Frente ao exposto, enuncia-se a pergunta principal que norteia esta
investigação: Quais os principais fatores estão envolvidos no processo de socialização profissional e
profissionalização de docentes ingressantes no magistério superior? O objetivo central da pesquisa
consistiu em analisar os principais fatores envolvidos no processo de socialização profissional e
profissionalização de docentes ingressantes no magistério superior.
Para a realização da pesquisa, de abordagem qualitativa, adotou-se o conceito de
socialização profissional vinculado diretamente à concepção de profissionalização docente, como
uma noção que parte de conceber o docente como profissional do ensino. Esta definição tem uma
conotação de continuidade que supera a tradicional justaposição entre formação inicial e o
aperfeiçoamento dos professores; pressupõe uma abordagem da formação de professores que
valoriza o caráter contextual e organizacional; e oferece uma forma de implicação e de resolução de
problemas profissionais a partir de uma perspectiva que supera o caráter tradicionalmente
individualista e pontual das atividades de aperfeiçoamento dos professores, ainda predominantes. A
pesquisa, realizada no período de doze meses, de 1° agosto de 2017 a 30 de julho de 2018,
compreendeu uma análise qualitativa de dados quantitativos extraídos de um questionário, com
itens relativos à formação inicial, profissão, profissionalização, saberes e concepções de prática

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

1033

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

pedagógica, entre outros, respondido por 82 docentes, que ingressaram na Universidade pesquisada,
entre 2013 a 2016.
A prioridade foi investigar o processo de socialização e profissionalização de professores
recém contratados, com até cinco anos de experiência na carreira do magistério superior, no intuito
de apreender os desafios e dilemas da prática pedagógica. Para a construção dos dados da pesquisa
foi utilizado um questionário, que, de acordo com Cervo e Bervian (2007), é a maneira mais
recorrente de se obter informações, uma vez que possibilita constatar com exatidão o que se
pretende no desenvolvimento da pesquisa. O questionário foi elaborado a partir da plataforma
Google Forms, formulado em duas partes a saber: uma com questões de identificação do perfil
(idade, sexo, estado civil, tempo docência, formação, etc.) e, ainda como finalidades básicas:
conhecer o tempo de experiência anterior do recém contratado. A segunda parte, contendo questões
de múltipla escolha e questões abertas (discursivas), teve como finalidades obter informações
referentes à formação inicial, os cursos de pós-graduação strictu sensu, expectativas em relação à
profissão docente e ao novo emprego. Houve a devolutiva de 82 questionários devidamente
preenchidos, correspondendo a 15% do total enviado. As respostas obtidas no questionário foram
tabuladas e agrupadas em categorias de análise, que resultaram em um quadro analítico da pesquisa,
nas seguintes categorias, que emergiram em contato com os dados: formação, socialização
profissional/ingresso na docência, concepções de prática pedagógica, identidade profissional,
desafios da docência, profissionalização docente. Os dados obtidos foram analisados segundo a
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
APORTES TEÓRICOS EM ANÁLISE
A docência tem inúmeros compromissos, dos quais destacamos a necessidade de contribuir,
efetivamente, para que os estudantes sejam instados a superar a razão instrumental, fruto de vários
anos inseridos em uma cultura escolar que privilegia o empirismo e o cientificismo. Fazer rupturas
com essa cultura, implica criar contextos de ensino-aprendizagem que possibilitem a expansão do
pensamento crítico, pautado por uma sólida formação teórica nas humanidades, com a finalidade de
construir processos formativos voltados para a emancipação e autonomia dos estudantes. No
entanto,
Esvaziado ideologicamente de um sentido pedagógico, o trabalho docente no ensino
superior, concretamente um trabalho de formação profissionalizante, via de regra não
tem sido acompanhado e estruturado por uma reflexão mais séria a respeito de suas
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finalidades e das relações entre objetivo, método e conteúdo [...] a negação do
pedagógico prejudica exatamente a socialização, ou seja, a difusão dos
conhecimentos, tão necessária para sua ampliação (SCHEIBE, 1987, p. 149-150).

A profissão docente na universidade, requer ampla e densa formação tendo em vista as
inúmeras exigências que envolvem o fenômeno da educação superior. Pimenta e Almeida
sintetizam três dimensões balizadoras da formação docente:
[...] a dimensão profissional, onde se aninham os elementos definidores da atuação
como incessante construção da identidade profissional, as bases da formação (inicial
ou contínua), as exigências profissionais a serem cumpridas; a dimensão pessoal, onde
há que se desenvolver as relações de envolvimento e os compromissos com a
docência, bem como a compreensão das circunstancias de realização do trabalho e dos
fenômenos que afetam os envolvidos com a profissão e os mecanismos para se lidar
com eles ao longo da carreira; a dimensão organizacional, onde são estabelecidas as
condições de viabilização do trabalho e os padrões a serem atingidos na atuação
profissional (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 26).

Essas dimensões são indissociáveis e essenciais para a profissionalização docente, portanto,
não podem ser negligenciadas. Nesse sentido, é recomendável que as instituições, lócus do trabalho
docente, possam consolidar uma pedagogia universitária que oportunize processos formativos
permanentes, elaborados conforme as necessidades de seus professores, na perspectiva do
desenvolvimento profissional docente, com especial atenção aos professores principiantes, em
processos de socialização e profissionalização docente.
A socialização profissional docente é assumida nesta pesquisa como o processo por meio do
qual o professor passa a fazer parte de um coletivo docente. Partimos da concepção críticointerpretativa que concebe a socialização como processo no qual os indivíduos apreendem papeis
que lhes permitem adaptar-se, passiva ou ativamente, à cultura institucional, podendo também os
professores, constituírem-se em agentes de mudança dos processos socializantes dominantes nas
instituições escolares (MUSSANTI, 2010). Com aporte teórico em Dubar (2005), compreendemos a
socialização profissional como processo interativo e multidirecional, portanto, não pode ser
adquirida, pois se trata de processos de negociações entre sujeitos em contexto. Especialmente por
considerarmos que a instituição universitária, como contexto de trabalho, é uma instituição
complexa, dinâmica e permeada por contradições, dilemas, ou seja, trata-se de um campo de
disputas, em que convivem diferentes concepções e projetos de universidade.
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Nessa dimensão, a identidade é assim entendida por Dubar como contextos de construção,
ruptura e reconstrução, que se expandem por toda a vida e derivam, simultaneamente, de
movimentos de negociação interindividual e de dupla transação: biográfica e relacional (DUBAR,
2005). Para o referido autor, a identidade constitui-se a partir dos vínculos estabelecidos entre duas
dimensões intrínsecas: a identidade para si próprio, interna ao indivíduo, portanto, biográfica e a
identidade para o outro, com enfoque externo, de característica relacional, marcada pela alteridade.
O conceito de formação é concebido em sua complexidade, pois “incorpora uma dimensão
pessoal de desenvolvimento humano global [...] vincula-se com a capacidade, assim como com a
vontade [...]”, conforme propõem Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 27). Com relação à
profissionalização do magistério, seja no nível básico ou superior, cabe destacar que está
diretamente associada ao desenvolvimento profissional docente, à identidade profissional, à
construção e reelaboração dos saberes docentes, que têm como baluarte os processos formativos
contínuos.
DIÁLOGO COM OS DADOS: DILEMAS E DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
O perfil docente compõe-se de uma formação densa, do ponto de vista de conhecimentos
técnicos e específicos de cada área. Entretanto, ao assumirem a docência, os jovens professores não
possuem comumente experiência profissional na área de formação, tampouco, conhecimentos
científicos ligados à docência. São professores que, em função da trajetória formativa e profissional,
enfrentam desafios, principalmente, porque a docência é uma profissão que exige a elaboração de
saberes muito específicos relacionados à prática pedagógica. Essas concepções são reafirmadas
pelos processos formativos na pós-graduação que privilegiam e potencializam a formação de
pesquisadores. Há, portanto, o aprofundamento de temáticas bastante específicas de uma
determinada área do conhecimento.
Do total de professores que respondeu o questionário1, 39 se declararam do gênero
masculino e 43 docentes do gênero feminino. Ao analisarmos a correlação entre o gênero declarado
e as áreas de formação e atuação dos docentes, evidenciamos que ainda é maior o número de
homens nos cursos das áreas das ciências exatas e da terra e das engenharias em geral. Os cursos em

A pesquisa está de acordo com todas as normas do Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos, portanto, para
preservar a identidade dos professores pesquisados, criamos um código alfanumérico, considerando as seguintes
informações obtidas: gênero, titulação/formação, grande área do conhecimento.
1
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que prevalecem o número maior de mulheres estão vinculados às áreas biomédicas, humanas e
sociais aplicadas.
No que se refere aos desafios enfrentados pelos professores principiantes, vale destacar que,
embora reconhecemos que o fato de 16% dos docentes terem cursado o grau licenciatura, uma
formação que, teórica e legalmente, habilita para o exercício do magistério na educação básica,
temos clareza a partir de referências e dados de pesquisa (SOUZA, 2011) que nem sempre, essa
formação assegura a densidade teórico-prática de conteúdos e saberes necessários à docência,
especialmente a superior.
Destacamos o compromisso social, ético e político com a formação de estudantes como um
dos dilemas da prática pedagógica. Especialmente, porque a construção de processos de ensinoaprendizagem pautados na consciência cidadã, justiça social e na paz podem contribuir para a
emancipação dos sujeitos aprendentes e para a idealização de seus projetos de vida. Para além dos
conteúdos específicos contidos em cada ementa das disciplinas assumidas, cada vez mais, a
compreensão sobre as finalidades da docência tem sido alargada. Junges e Behrens (2015, p. 287)
nos lembram que “Numa visão conservadora, o pressuposto era de que o domínio do conteúdo seria
suficiente para o exercício da docência no ensino superior, ou seja, os saberes pedagógicos eram
considerados irrelevantes na constituição e formação do professor universitário”. Historicamente o
domínio do conteúdo específico, de cada área do conhecimento, é que legitimou e, ainda em certos
contextos acadêmicos, legitima as práticas pedagógicas na educação superior.
O ingresso em uma profissão implica o enfrentamento de inúmeros desafios, dentre eles,
principalmente, o sentimento de insegurança, de não ser capaz, de não saber como agir ou reagir
diante das situações dilemáticas. As fragilidades próprias das trajetórias formativas dos docentes,
com relação aos conhecimentos necessários ao exercício profissional do magistério, se avolumam
diante dos enfrentamentos que o cotidiano da docência apresenta. Seus saberes são testados, suas
concepções e crenças podem reverberar em práticas pedagógicas pautadas em uma reprodução,
muitas vezes pouco crítica, das experiências discentes. No entanto, nesse tempo inicial de imersão
na carreira, também poderá ser desencadeada uma postura inovadora e autônoma, em que o
professor tenha consciência dos desafios e das responsabilidades atinentes à docência.
A socialização profissional está diretamente vinculada à identificação com professores
marcantes, que recorrentemente, influenciam em suas decisões pedagógicas, refletindo determinado
modo de ser e estar na profissão docente. Vários professores pesquisados fizeram referência à
importância de professores da graduação e pós-graduação:
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Durante o curso tive vários exemplos de excelentes professores que contribuíram para
minha atuação na docência, contudo, não tive nenhuma formação específica para o
exercício da docência (P12FDE).
Penso que contribuiu muito mais com alguns aspectos sutis, mas não de modo
intencional e direto. Alguns/as professore/as me inspiraram por suas aulas, seus
conhecimentos, relação professor/a-aluno/a (P26FDH).
Tanto para o "sim" quanto para o "não", os cursos contribuíram para minha atuação
profissional na medida em que pude usar os exemplos dos professores que tive nas
graduações para formatar meu jeito de trabalhar, copiando os exemplos que considerei
bons (organização, disciplina, conteúdo etc) e refutando os que considerava negativos
em meus professores (desorganização, não preparar os conteúdos, não dar a eles um
senso de continuidade, explicações lógicas, descaso com chamadas, provas etc)
(P41MDSA).
Em geral, aplico grande parte da didática e da forma de avaliação a que fui submetido
(P69MDSA).

Conforme os registros, fica evidente que os professores principiantes evocam exemplos
vivenciados em suas diferentes trajetórias acadêmicas, o que indica, conforme expressaram, que são
“inspirados” pelos professores que admiravam, principalmente, por suas contribuições e exemplos.
Nesse sentido, fica explícito o “rito de passagem” de aluno a professor, uma vez que as marcas e
crenças das trajetórias formativas recorrentemente são mobilizadas pelos docentes em suas práticas
pedagógicas. De acordo com o dicionário Michaellis (s/d, p. 1), rito de passagem significa “a
cerimônia ou celebração de acontecimento marcante na vida de um indivíduo ou grupo, com o
término de uma fase e começo de outra”.
O Professor P41MDSA ao evidenciar, com clareza, que recorre aos exemplos dos
professores que teve nas graduações, destacou que, tanto os exemplos bons, quanto ruins, foram
formativos. A docente P79FPhDB, assim como outros professores, destacaram o entusiasmo e
paixão dos professores que tiveram como importante contribuição para suas práticas pedagógicas.
Um dos professores afirmou também que “Na graduação tivemos aulas com professores excelentes
que tinham uma metodologia muito atraente e procuro aplicar até hoje em sala” (P14FDB),
corroborando o destaque para a excelência de professores na graduação, principalmente, no que se
refere à metodologias “atraentes”, que, provavelmente, atribuem papel mais ativo aos estudantes,
deslocando o foco do processo ensino-aprendizagem exclusivamente da figura docente.
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Por não terem sido teorizados, nem sistematizados, os saberes docentes, manifestos nos
primeiros anos da carreira, ou seja, no decorrer do processo de socialização profissional, revelam o
conteúdo e a forma circunstanciada de docência, reverberando na prática docente a concretização de
um ideário pedagógico constituído ao longo das trajetórias formativas dos professores. Nesse
sentido, os docentes podem tanto se aproximarem de concepções e práticas educativas
conservadoras, quanto críticas, dependendo de suas experiências formativas, assim como do modo
como atribuem significado ou produzem transformações em suas concepções e crenças
pedagógicas. Do total de professores pesquisados, 78 consideram que a formação pedagógica é
importante e, apenas quatro docentes a consideram desnecessária.
OPINIÕES DOS DOCENTES PESQUISADOS QUANTO ÀS DIFICULDADES
ENFRENTADAS
O processo de inserção na carreira docente, assim como em diferentes áreas profissionais é
marcado por desafios, dilemas, ansiedade e até mesmo sofrimento. Os autores que se dedicam ao
estudo desse processo de ingresso na docência (DUBAR, 2005; HUBERMAN, 1989; MELO; 2018)
são categóricos ao afirmar que se trata de um período de enfrentamentos, dilemático, contraditório,
marcado por inseguranças e instabilidades.
Os professores principiantes, ao serem convidados a apresentar as principais dificuldades na
inserção profissional na docência, apontaram recorrentemente a falta de recursos financeiros e os
problemas com infraestrutura (laboratórios, falta de equipamentos, salas de aula em más condições).
Esses aspectos foram apresentados por onze docentes. Outra dificuldade destacada se refere às
dificuldades de relacionamento com os colegas de profissão, conforme os registros que se seguem
indicaram:
Estou no probatório e sou a professora mais nova da instituição, em termos de tempo.
Então, acabo sendo tratada como professora substituta, ao invés de professora efetiva,
tendo que pegar as disciplinas que ninguém quer ou as que estão vagas, por conta das
licenças dos meus colegas. Sinto-me desmotivada e desvalorizada constantemente
(P27FPhDE).
Problemas de relacionamento com outros professores do mesmo departamento
(P30FDE).
Competição; Falta de ética (P47MPhDE).
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As relações entre colegas de trabalho em vários momentos são muito desrespeitosas.
Isso é desgastante (P79FPhDB).
Preconceito velado com docentes mais jovens (P82FDSA).

Esse descontentamento explicitado pelos docentes principiantes revela que a universidade,
em suas unidades acadêmicas não possui políticas de apoio à inserção profissional dos professores.
Pelo que revelaram, quanto ao descaso e às dificuldades de relacionamento, não há, em grande
medida, sensibilidade por parte dos docentes mais experientes quanto ao necessário acolhimento
aos docentes recém-ingressos. A professora P27FPhDE explicita seu descontentamento com as
situações vividas, claramente marcadas por um tratamento sem isonomia entre os docentes mais
experientes e os principiantes.
A burocracia foi mencionada por oito docentes como fator que dificulta o processo de
inserção profissional, gerando desgastes, principalmente, pela escassez de orientações e
informações aos professores principiantes, conforme destacaram.
A sobrecarga de trabalho docente foi apontada como um dos problemas e dificuldades
enfrentadas, o que contribui para que os docentes ingressantes sintam-se sobrecarregados com as
inúmeras atividades e demandas, não somente no ensino, mas principalmente, nas atividades
relacionadas à pesquisa e produção acadêmica, que, culturalmente, atribuem maior status aos
docentes. Na esteira da expansão das universidades, vem junto a precarização do trabalho docente,
amplamente denunciada em várias pesquisas (MAUÉS; SOUZA, 2016; MANCEBO; MAUÉS;
CHAVES, 2006). Se, de um lado, o professor é considerado como trabalhador de um sistema
produtivo, submerso em nova configuração do trabalho, de outro, o produto do seu trabalho - “força
de trabalho competente” e “tecnologia e conhecimento científico”, fundamentais na dinâmica do
novo funcionamento socioprodutivo, é também afetado, conforme destacam Mancebo, Maués e
Chaves (2006).
CONCLUSÕES
O processo de ingresso no magistério superior e, por conseguinte, de socialização
profissional é marcado por contradições, dilemas e desafios a serem superados. Apontam para o
entendimento da socialização profissional como construção social da realidade, conforme aponta
Dubar (2005) balizado pelos estudos de Berger e Luckmann (1973). Conceber esse processo como
relação histórica entre vivências passadas (nos diferentes grupos sociais - família, escola, dentre
outros) e o presente, marcado por enfrentamentos próprios das práticas profissionais na docência,
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indica a necessidade de constituição e fortalecimento de uma pedagogia universitária pautada no
apoio e no acolhimento dos professores principiantes, em processo de aprendizado profissional da
docência. Nesse sentido, políticas institucionais de formação e profissionalização docente podem
contribuir para consolidar uma cultura de apoio permanente aos docentes principiantes o que,
certamente, irá reverberar no fortalecimento dos compromissos sociais da universidade com a
melhoria da formação dos estudantes universitários.
A análise dos dados indicou que as dificuldades enfrentadas pelos professores principiantes,
ao assumirem a docência na Universidade, estão diretamente vinculadas aos aspectos da formação
docente e de suas fragilidades. As marcas das vivências na condição de estudantes foram
recorrentemente apresentadas pelos docentes pesquisados, indicando forte influência de professores
e orientadores em sua constituição identitária. Se não há sistematização de conhecimentos
profissionais da docência universitária, os docentes principiantes recorrem e evocam suas memórias
na condição de estudantes, na tentativa de resolverem os problemas imediatos que a prática
pedagógica lhes impõe.
Identificamos vários aspectos comuns nos registros dos docentes, dos quais evidenciamos: o
sentimento de incerteza e insegurança nos primeiros anos da carreira, especialmente manifestados
no confronto com a complexidade da relação pedagógica; reconhecimento das fragilidades
formativas, no que se refere à ausência de uma base científica de conhecimentos profissionais para
a atividade docente, o que dificulta o processo de socialização profissional e o desenvolvimento da
identidade docente, além das questões políticas, conjunturais e estruturais presentes na realidade das
universidades. Diante dos resultados obtidos, reafirmamos a necessidade de investimento em uma
formação pedagógica sólida e permanente, que de fato contribuam para os processos de
socialização e profissionalização docente. Nesse sentido, a contribuição institucional para a
formação permanente e para a profissionalização docente poderá ser concretizada se tiver como
ponto de partida as necessidades formativas dos docentes e, ainda, se for pautada em ações
formativas articuladas às teorias educacionais, que considerem, o trabalho coletivo e a valorização
da carreira no magistério superior.
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Resumo
Diante da natureza complexa do trabalho docente, torna-se fundamental problematizar os processos
formativos da docência, especialmente, dos professores ingressantes no magistério superior, por se
tratar de um período marcado por sentimento de insegurança em relação ao enfrentamento da
profissão. Diante do exposto, questionamos: Quais os principais fatores envolvidos no processo de
socialização e profissionalização de docentes ingressantes no magistério superior? A pesquisa
compreende uma análise qualitativa de dados quantitativos extraídos de um questionário, com itens
relativos à formação inicial, profissão, saberes e práticas, entre outros, respondido por 82 docentes,
com até cinco anos de experiência no magistério superior, que ingressaram em uma universidade
federal, situada na Região do Triângulo Mineiro, entre 2013 a 2016. Evidenciamos que os fatores
externos - econômicos, sociais e culturais - e as políticas de formação, ingresso e estatuto profissional,
têm impactos e consequências nas condições de permanência na profissão, apontando para a
necessidade de maior aprofundamento teórico, no sentido de melhor compreensão desses
condicionantes. A análise indica a rede complexa de dilemas que se entrecruzam no processo de
socialização profissional, de constituição identitária, de construção de saberes e na dimensão da
profissionalização docente. A docência é engendrada na interface entre as vivências passadas (nos
diferentes grupos sociais - família, escola, universidade, dentre outros) e o presente. É, pois, assinalada
por enfrentamentos próprios do cotidiano profissional, sendo que o ingresso na profissão é demarcado
pelo rito de passagem da condição de aluno a professor, com marcas e crenças construídas ao longo
dos processos formativos. O fortalecimento da pedagogia universitária, pautada nos compromissos
sociais da universidade com o desenvolvimento humano e em políticas institucionais de formação e
profissionalização docente, poderá favorecer uma cultura de apoio permanente aos professores
ingressantes, em processo de socialização profissional e aprendizado da docência.
Palavras-chave: Professores ingressantes; Magistério Superior; Profissionalização docente; Socialização
Profissional; Identidade Profissional Docente.
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FORMAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR SOBRE OS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS
INICIANTES
Neridiana Fabia Stivanin – Escola Estadual William Richard Schisler

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
O estudo sobre os docentes universitários iniciantes exige inicialmente algumas
considerações sobre as transformações pelas quais as instituições de ensino superior vêm passando
nos últimos tempos, pois essas mudanças incidem significativamente sobre a docência universitária
e também sobre seus agentes. As universidades foram, ao longo do percurso histórico, modificando
paulatinamente suas estruturas, suas orientações educativas e suas projeções sociais. Porém, nas
últimas décadas, o ritmo das mudanças tem se intensificado significativamente, o que se deve, em
grande medida, à inserção da universidade nas dinâmicas sociais da sociedade. Em decorrência
desta inserção, esta instituição educativa passou a vivenciar mais de perto os conflitos e as
demandas que emergem no cenário social, político e econômico em que cada universidade está
inserida.
De acordo com Zabalza (2004, p. 25) “de um bem cultural, a universidade passou a ser um
bem econômico. De um lugar reservado a uns poucos privilegiados, tornou-se um lugar destinado
ao maior número possível de cidadãos”. Para dar conta de se tornar um bem social, essa instituição
teve de abrir suas portas para o maior número possível de cidadãos. A antiga concepção elitista de
educação para alguns, foi sendo desestruturada, e a educação superior foi se tornando objeto
possível de aspiração para camadas mais amplas da população. Para atender a essa nova demanda
de alunos, muitas instituições ampliaram a sua oferta de vagas, foram criadas novas instituições, e,
além disso, foram feitos fortes investimentos na modalidade de educação a distância e na
contratação de um número expressivo de professores, dentre eles professores iniciantes na carreira,
os quais, de acordo com Bozu (2009), têm entre 3 e 5 anos de experiência docente.
Evidentemente que esse processo trouxe consigo alguns impactos para a docência
universitária. Um deles, de acordo com Zabalza (2004), é o ingresso na universidade de alunos cada
vez mais heterogêneos. Esse fato é visível, segundo o autor, tanto em relação aos diferentes níveis
de interesse e motivação pela formação superior, quanto aos níveis de preparação acadêmica e
intelectual com que chegam os alunos. O ingresso de um número considerável de mulheres, de
alunos com faixas etárias bem diferentes e de alunos que já estão no mercado de trabalho também
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são elementos que redimensionam o papel do professor universitário e impelem novas estratégias
formativas no espaço da universidade.
Outro aspecto decorrente deste processo foi a necessária contratação de professores para
atender a demanda expressiva de alunos. Esse aspecto exige reflexões sobre a capacitação desses
novos professores, sobre suas condições de trabalho e também sobre as atividades de ensino e de
pesquisa que passam a desenvolver.
Além disso, a universidade vem se adaptando ao novo conceito de formação contínua. A
essência desse novo conceito está na consideração da formação como processo que ocorre ao longo
de toda a vida das pessoas. Assim, relativiza-se o valor atribuído tradicionalmente à formação
universitária como único caminho de credenciamento profissional. Na percepção de Zabalza (2004)
a universidade desempenha um papel importante no processo de formação, mas não o encerra, já
que, “a formação é iniciada antes de se chegar à universidade, é desenvolvida dentro e fora da sala
de aula, continuando após se ter alcançado o título correspondente, por meio da formação
permanente” (p. 28).
Esse cenário altera de maneira significativa o sentido formativo da universidade.
Atualmente, há um consenso sobre a importância da formação específica para o desenvolvimento
de atividades nos mais diversos espaços de atuação, demanda que se amplia tendo em vista a
dinâmica das exigências e complexidade de cada profissão. Durante o período formativo os alunos
precisam construir os alicerces de sua formação, não como algo que se finda, mas compreendendo
que isso será qualificado continuamente durante a vida profissional. Trata-se de estimular nos
alunos a capacidade de questionamento e a busca de diversas fontes de conhecimento para
responder aos diferentes desafios que cada profissão impõe.
A atualização e a dinamização dos currículos formativos também são aspectos destacáveis
para o estabelecimento da uma nova cultura universitária (ZABALZA, 2004). Entendo, assim como
o autor, que é imperioso revisar constantemente as estruturas fechadas dos currículos de formação,
para que se possam ter maiores possibilidades de trabalhar com temáticas que têm valor para a
academia, mas também para os alunos, já que refletem as necessidades, os contextos e as
peculiaridades dos alunos. Ao mesmo tempo, o autor elucida as atividades formativas
extracurriculares durante a graduação, que podem proporcionar habilidades e competências para a
vida acadêmicas dos alunos e assim eles podem ter a oportunidade de vivenciar “experiências
fortes, isto é, atividades em que ele se envolva pessoalmente não apenas como alguém que aprende

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

1044

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

algo, mas como alguém que vive algo de modo a provocá-lo em todas as dimensões: intelectual,
emocional, etc” (ZABALZA, 2004, p. 65).
Outro aspecto relevante é a revisão das metodologias e das formas de avaliação utilizadas
em sala de aula. O autor destaca que as tradicionais formas de trabalho, baseadas em transmissão e
memorização de conteúdo, já não fazem mais sentido e, por isso, devem ser ressignificadas pelos
professores universitários, a partir de uma postura em que os professores que assumem papeis de
orientadores e facilitadores da aprendizagem, capazes de auxiliar os alunos na organização das
inúmeras informações a que têm acesso atualmente. Trata-se de recolocar a aprendizagem dos
alunos como objeto central dos cursos de graduação, por isso é necessário que os professores
universitários, enquanto orientadores, facilitadores e estimuladores dentro do processo de formação
profissional, privilegiem estratégias que possibilitem não apenas o ensino, mas o ensino e a
aprendizagem dos alunos universitários. Para tanto, de acordo com Masetto (2009, p. 12) no
momento de organização das aulas precisamos trocar a pergunta “o que devo ensinar aos meus
alunos? - por outra mais coerente - o que meus alunos precisam aprender para se tornarem cidadãos
profissionais competentes numa sociedade contemporânea?”.
Neste processo, de acordo com Masetto (2009), está a possibilidade de conceituar a docência
como profissão, para a qual se exige, além do domínio dos conhecimentos, uma postura de busca e
valorização daqueles conhecimentos que ajudam o professor a fundamentar a sua prática
pedagógica para ter condições de ampliá-la e melhorá-la constantemente.
Todas as mudanças que ocorrem constantemente na universidade e as demandas que surgem
dessas mudanças impactam na docência e interferem diretamente no trabalho dos professores
universitários. Concordo com Zabalza (2004) quando aponta que “a docência universitária nestes
últimos tempos complicou-se muito, pois ainda é importante conhecer bem a própria disciplina, mas
já não se pode chegar à classe e despejar o que sabe sobre o conteúdo a ser dado” (p. 31).
Diante da complexidade que envolve a docência universitária, entendo que são cada vez
mais necessários espaços de formação pedagógica como possibilidade de embasar os docentes para
enfrentar os desafios com que se deparam na busca por ensinar seus alunos. Entendo como
necessários espaços de formação onde as rotinas pedagógicas possam ser discutidas e
fundamentadas teoricamente no intuito de construir as pontes entre os professores, os alunos e os
conhecimentos.
A inserção da universidade no cenário descrito, as mudanças nela ocorrida e a complexidade
da docência foram alguns dos aspectos que instigaram a realização desta investigação. Na pesquisa
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aqui relatada me propus a analisar as expressões de um grupo de professores universitários
iniciantes que trabalham em uma Universidade do Sul do País. Na sua condição de docentes
universitários foram instigados a falar sobre os saberes/conhecimentos necessários à docência
universitária.
SABERES E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE:
PERCEPÇÕES DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS INICIANTES
Os professores universitários iniciantes participantes desta pesquisa foram questionados
sobre os saberes e conhecimentos que consideravam necessários ao exercício da docência. Em suas
respostas, enfatizaram que os conhecimentos específicos de suas áreas, apesar de não serem os
únicos, são imperiosos. De acordo com os professores colaboradores da pesquisa, os subsídios
teóricos relativos às áreas de atuação de cada professor devem ser constantemente atualizados a
partir das novas informações construídas ao longo do processo histórico, especialmente aquelas
ligadas às problemáticas atuais de cada profissão. De acordo com um depoimento para ser um bom
professor precisa de estudo, a parte do conhecimento do que realmente o mundo está falando, o
conhecimento sempre atualizado (para situar o aluno) (Professor A).
Esta expressão nos remete à discussão de Masetto (2003, p. 26), quando elucida que a
docência no ensino superior exige que o professor seja competente em “uma determinada área do
conhecimento, que tenha, portanto, domínio dos conhecimentos básicos e os tenha sempre
atualizados através de estudos, pesquisas, participações em eventos de sua área e da realização de
cursos” para que assim, possam ampliar as possibilidades de análise sobre seu campo de atuação,
enquanto professores.
Os entrevistados destacaram, ainda, que o conhecimento efetivo de sua área possibilita ao
professor perceber melhor as relações que existem entre os conteúdos dentro de um curso de
graduação, por exemplo. De acordo com um dos respondentes, é bom saber o assunto, saber
contextualizar aquele assunto, não de uma maneira fria, saber todos os simulacros que envolvem
aquela disciplina e interligar com outras disciplinas (Professor K).
A ideia destacada pelo professor diz respeito à forma de abordagem dos conteúdos
específicos, e remetem as considerações de Masetto (2003, p. 48), para quem a “forma de trabalhar
e tratar um conteúdo ou tema é o que de fato ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las,
organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor, e outras
pessoas”. Nesse sentido, a organização das aulas pode possibilitar as condições necessárias para que
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os alunos compreendam os conhecimentos, e que os possam incorporar aos seus contextos pessoais
e intelectuais, auxiliando na compreensão de sua realidade humana e social com vistas à
possibilidade de inferir sobre ela.
Apesar de reconhecer que lhe falta o como saber passar este conhecimento aos alunos, um
respondente explicou que os estudos que realizou durante o mestrado e o doutorado lhe
proporcionaram um vasto leque de conhecimentos que lhe ajudam a ser professor nesses momentos
iniciais da carreira. Disse que quando tu fazes mestrado e doutorado, falta experiência de tu estares
dentro de sala de aula, mas acho que a partir do momento que tu entra para a sala de aula tu tens
ferramentas de onde buscar aquilo que tu precisa ensinar [...] na experiência que eu tive no
mestrado e doutorado de conhecimento e de capacitação, assim como na área da engenharia, eu
tive mais do que o suficiente, do que eu preciso passar para eles. Mas claro que eu ainda tenho que
crescer (Professor G).
Nos primeiros anos, os professores condicionam muito a sua prática aos saberes do
conteúdo, pois estão construindo a sua forma de ensinar e só dispõem desses saberes para serem
professores. Como explicitam Cunha e Zanchet (2010, p. 191), sua formação privilegiou os saberes
da matéria do ensino, assim “os professores iniciantes se instituem a partir de uma perspectiva
conteudista, acreditando inicialmente, que o domínio do conteúdo é a chave de sua docência”. Em
seus estudos, as autoras evidenciaram que ao mesmo tempo em que os professores universitários
vão se tornando mais competentes e conhecedores de uma determinada área, através do
desenvolvimento de pesquisas e do aprofundamento teórico e específico, falta-lhes uma visão mais
ampla do campo de seu conhecimento, já que “aprofundam a visão formativa pelo olhar da sua
especialidade e diminuem a perspectiva de conjunto e a capacidade de apreender o fenômeno na sua
totalidade” (CUNHA; ZANCHET, 2010, p. 194). No entanto, a visão geral do campo de
conhecimento é fundamental para que o professor possa fazer as relações pertinentes entre os
diversos conteúdos desenvolvidos ao longo do processo de formação universitária de seus alunos.
Os entrevistados mencionaram que, além dos saberes específicos, outros saberes são
necessários, destacando os conhecimentos relacionados às relações humanas. Percebem, nesses
primeiros anos de carreira, que ser professor não é só dominar os conteúdos, só querer ser
professor; é preciso entender o aluno, saber observar comportamentos, ter sensibilidade para
resolver situações peculiares ao contexto da sala de aula no que tange ao relacionamento entre
pessoas. Reconheceram que sua formação não esteve voltada para as questões que envolvem as
relações humanas, mas que, no seu cotidiano com os alunos, elas são necessárias e devem ser
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trabalhadas. Um colaborador considerou que além do conhecimento técnico é preciso saber
conviver com as pessoas, saber respeitar, aceitar; saber lidar com as situações; a inteligência
emocional, a gente mesmo, os problemas [...] os conhecimentos das relações humanas (Professor
M). Essa fala evidencia a necessidade de saberes que os professores utilizam quando estão em sala
de aula na relação humana com os alunos.
Para Tardif (2008, p. 118), o ensino “é uma atividade humana [...] um trabalho baseado em
interações entre pessoas”. O professor é um profissional das relações ou de interações humanas
trabalhando com e para seres humanos, já que são profissionais de ajuda ou de apoio, destinados a
manter, melhorar ou mudar a situação das pessoas. O autor elucida que os conhecimentos das
relações humanas vão sendo construídos pouco a pouco pelo professor nas diversas situações com
que se depara em sua trajetória docente. Trata-se de um conhecimento prático que demanda do
professor, além de conhecimentos científicos, a capacidade de conduzir com sensibilidade as
relações estabelecidas no espaço da sala de aula para o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem, já que, como o autor explica, ensinar é “desencadear um programa de interações
com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à
aprendizagem de conhecimentos e à socialização” (p. 118).
Os saberes e conhecimentos pedagógicos também foram citados como necessários para ser
professor universitário. Os entrevistados reconheceram que existe entre os professores muitos
preconceitos em relação à necessidade desses conhecimentos, e que os conhecimentos específicos
ainda têm maior peso. Entretanto, acreditam que os conhecimentos pedagógicos poderiam ajudá-los
no seu fazer docente, especialmente nas relações com os conteúdos e com os alunos, já que quando
ingressam na universidade se sentem perdidos em relação à sua forma de atuação. Gostariam de
saber trabalhar melhor com seus alunos, mas se perguntam como poderiam fazer isso? Através de
que metodologias? Com que formas e instrumentos de avaliação?
Acho importantíssima essa questão didática que o professor tenha consciência que ele
tem que trabalhar aquele conhecimento com o aluno e que não é simplesmente ir lá
despejar o conteúdo (Professor C).
a formação docente é importante, porque a gente sabe que nem todos os professores
têm uma didática. Eu não sei se eu tenho uma didática boa (Professor D).
Uma coisa que eu sinto falta é essa parte da didática do ensino superior que a gente é
bem falho, entra muito perdido dentro da universidade (Professor N).
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Fica evidente, nas expressões anteriores, a necessidade de conhecimentos de cunho
pedagógico, dos conhecimentos básicos para o ensino. Percebem que ser professor demanda mais
do que conhecer o conteúdo e transmiti-lo aos alunos, demanda fazer com que os alunos o
aprendam, e nessa relação, existem muitas especificidades e particularidades a serem observadas.
Essas questões também são discutidas por Masetto (2003), quando enfatiza que a docência no
ensino superior exige do professor universitário competência na área pedagógica também. Para o
autor essa área é a mais carente quando tratamos do professor universitário. Essa carência se deve
ao fato de que, por um lado, esses professores nunca tiveram possibilidades, durante sua formação,
de entrar em contato com os conhecimentos pedagógicos e, por outro, que, em muitos casos, os
próprios professores não consideram como necessários estes saberes.
Masetto (2003) alerta que para falarmos de profissionais do ensino-aprendizagem devemos
considerar que esse professor domine os conhecimentos da área pedagógica, que envolvem
conhecimentos sobre o processo de ensino e aprendizagem; sobre o currículo, sobre as relações
entre professor e aluno e sobre as tecnologias educacionais.
Os professores perceberam a falta de formação para as questões do ensino, pois não
receberam nenhuma preparação pedagógica para ensinar e, no mesmo sentido, os processos de
seleção também não contemplam nenhuma exigência a este respeito. Um professor relatou que nos
cursos de mestrado e doutorado não se tem uma cadeira voltada para como ensinar e o estágio
docente que te largam não cria uma cultura de gostar da aula (Professor O). É possível observar,
neste contexto, a necessidade de serem dadas oportunidades aos professores universitários em início
de carreira para que possam construir e fortalecer suas bases pedagógicas sobre o ensinar e o
aprender, podendo, assim, ampliar sua capacidade de análise e enfrentamento a partir dos
problemas e dificuldades que encontram em início de carreira.
Para Masetto (2003, p. 27), o objetivo máximo da docência é a aprendizagem dos alunos.
Desse modo, o professor precisa ter clareza sobre “o que significa aprender, quais são seus
princípios básicos, o que se deve aprender naturalmente e como aprender de modo significativo”.
Muitas dessas questões são desconhecidas pelos professores universitários iniciantes. Nesse sentido,
seu estudo pode instigar os professores a refletirem sobre sua tarefa pedagógica em seu processo
inicial da carreira, além de estimulá-los na construção das “bases de sua identidade profissional
docente contemplando a possibilidade do desenvolvimento de um trabalho em conjunto para a
construção das abordagens pedagógicas que precisam construir” (CUNHA; ZANCHET, 2010, p.
193).
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1049

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Ao se referir à necessidade dos conhecimentos pedagógicos, um dos respondentes declarou
que eu acho que na verdade todo professor tinha que ter formação pedagógica [...] ou até como em
algumas escolas técnicas eles obrigam que a pessoa tenha um curso de especialização nessa parte de
didática porque eu acho que isso facilita muito, para que a pessoa geralmente, o pesquisador, o
aluno pesquisador, seja um bom professor porque é uma coisa bem diferente da outra (Professor C).
Essa declaração mostra a relevância que tem a organização de espaços para que os professores
universitários possam, a partir de estratégias formativas, conhecer, reconhecer e refletir sobre os
conhecimentos pedagógicos, ampliando seu leque de ações nos processos de ensinar e aprender. As
autoras Almeida e Pimenta (2009) entendem que o ensino é uma atividade que demanda
conhecimentos e formação específicos para desenvolvê-lo de forma coerente. Além disso, faz-se
necessária a “constante atualização das concepções e das abordagens dos conteúdos, bem como da
forma de ensiná-los em constante articulação com a teoria e a reflexão sobre as práticas
desenvolvidas no intuito de dar sentido àquilo que se pratica” (p. 22).
Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática dos professores, especialmente se
forem trabalhados em decorrência dos problemas que surgem no contexto cotidiano da docência.
Na perspectiva de Pimenta e Anastasiou (2008, p. 89), “as transformações das práticas só se
efetivam à medida que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula,
a da universidade como um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a
realidade”.
APONTAMENTOS CONCLUSIVOS
Ao estudar o período de inserção na docência universitária é possível observar que os
professores, quando ingressam na carreira, desempenham atividades de ensino para as quais não
tiveram formação pedagógica. Iniciam suas atividades em sala de aula, de maneira geral, com
poucos conhecimentos relativos aos processos de ensino e aprendizagem. Assim, o início da
docência traz um sentimento de insegurança em relação ao processo que estão vivenciando tanto em
relação aos alunos como com a convivência com seus colegas, além das exigências que lhes são
impostas pela IES.
As investigações sobre o início na profissão docente assinalam que uma maioria dos
professores ingressantes vive seus primeiros anos de trabalho no ensino como uma experiência
problemática e estressante. Precisam aprender a usar os recursos pessoais de que dispõem para
enfrentar com êxito as situações do ensino. Durante os primeiros anos da carreira se produz um
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processo de reorganização dos conhecimentos aprendidos enquanto estudantes para poder ensinálos, e isso não é tarefa fácil. Os dados encontrados no estudo aqui apresentado afirmam essas
constatações.
Ao falarem sobre sua sala de aula, os entrevistados expressaram que nela se encerram
expectativas e desafios. Ao mesmo tempo em que afirmaram o anseio de fazer algo diferente em
suas aulas para despertar a atenção e o interesse dos alunos, sentem falta de uma formação
pedagógica e de conhecimentos didáticos que os ajude a ensinar. Reconheceram a ausência e ao
mesmo tempo expressaram como necessidade os saberes pedagógicos para exercer a docência.
Entendem que os conhecimentos específicos são relevantes para ensinar, mas não são suficientes,
pois percebem nestes primeiros anos de carreira que para ser professor são necessários
conhecimentos de outras naturezas.
Os professores demonstraram muitas inquietações em relação a sua prática. Percebi que, de
maneira geral, os professores buscam formas individuais e coletivas de se constituírem professores
e resolverem os dilemas próprios desta fase da carreira. Estão em uma fase de muita abertura em
relação às propostas de formação, porque vivem uma situação desafiante e, portanto toda a ajuda é
bem-vinda.
Eles sabem que ser professor exige reflexão e aprimoramento de práticas, exige se
reinventar continuamente, reconhecer os contextos culturais de seus alunos, exige ética e
comprometimento com a formação universitária. Se preocupam com suas práticas. Percebem a falta
de formação pedagógica para ser professor e entendem que ela poderia ser uma possibilidade para
melhorar e ampliar sua forma de atuar.
Entendo que os professores universitários, em especial os que estão em início de carreira,
carecem de oportunidades institucionalmente organizadas para serem ouvidos, orientados e
acompanhados (mais de perto) nos momentos iniciais da carreira docente. Carecem também de
espaços para refletir, discutir e estudar os conhecimentos específicos sobre o processo de ensinar e
aprender na Universidade.
Sugere-se que se proporcione a estes professores possibilidades de aprofundamento teórico e
prático, dinamizados em ações e estratégias que os mobilizem e os ajudem a enfrentar o período
inicial de atuação na carreira docente na Universidade, momento em que vivem um contexto
intenso de aprendizagens em que precisam fazer a transição de alunos a professores e adquirirem
autonomia profissional.
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Outro indicativo encontrado foi a valorização das necessidades específicas do professor
iniciante. Não há como propor qualquer estratégia sem levar em consideração os apontamentos dos
professores sobre as peculiaridades que envolvem o seu fazer docente. Essa deve ser a base para a
construção de atividades de formação e a fonte de qualquer alteração nos modos de desenvolver as
atividades.
Talvez estas oportunidades possam colaborar na construção das bases de uma docência que
se quer mais condizente com o contexto atual de formação universitária e, os professores
universitários iniciantes possam ser protagonistas das transformações necessárias.
As reflexões proporcionadas por essa pesquisa permitem-me afirmar que nos primeiros anos
da carreira docente é preciso dar oportunidades para que os docentes vivam um processo de
construção de saberes e de retroalimentação de suas práticas, adquirindo, assim, consistência para
protagonizarem mudanças necessárias. Permite afirmar também que a formação pedagógica para os
professores do ensino superior que estão no início da carreira é desejável e, para que isso aconteça,
são necessárias iniciativas institucionais que a oportunizem.
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Resumo
Este estudo teve como foco a docência universitária nos primeiros anos de carreira. A fase inicial da
docência é um período de intensas aprendizagens da profissão e se torna um campo profícuo de
investigação. Assim, foi para ela que voltei meu olhar na tentativa de compreender o processo vivido
por docentes universitários iniciantes durante o período de transição de aluno para professor, no intuito
de entender quais suas concepções a respeito dos conhecimentos necessários para ser docente no
ensino superior. A metodologia utilizada caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, baseada em
entrevistas semi-estruturadas com a colaboração de 15 professores universitários com até 5 anos de
docência. Ancorada em um referencial teórico que aborda diferentes aspectos da docência universitária
encontrei em Masetto (2003, 2009), Pimenta e Anastasiou (2008), Cunha e Zanchet (2010), Zabalza
(2004), Bozu (2009), Almeida e Pimenta (2009) entre outros subsídios para analisar e discutir os
achados. Percebi que os docentes entrevistados consideram os seguintes conhecimentos como
necessários para desenvolverem suas funções na universidade: os conhecimentos específicos de suas
áreas, os conhecimentos das relações humanas e os conhecimentos pedagógicos. Estes últimos foram
citados como muito importantes para a sua prática enquanto professores. Percebem a falta de formação
pedagógica para ser professor e entendem que ela poderia ser uma possibilidade para melhorar e
ampliar sua forma de atuar em sala de aula. A partir deste estudo, é possível afirmar que é necessário
que a universidade se preocupe em proporcionar espaços/estratégias de formação no contexto em que
se inserem os docentes iniciantes, pois eles estão em um período de “se transformar” professores e são
receptivos a tais iniciativas.
Palavras-chave: Docentes universitários iniciantes; Formação docente; Inserção profissional.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa de mestrado em
desenvolvimento sobre os egressos do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), formados no período entre os anos de 2010 e 2019. O interesse
por esta temática de estudo tem sua origem na minha trajetória acadêmica e profissional, construída
no interior do campo da Educação Física (EF). Como professora pertencente a esse campo, fui
instigada a pensar, de forma mais sistematizada, sobre a inserção e a trajetória profissional deste
coletivo de professores.
Além do meu interesse pessoal e profissional em investigar os egressos, constata-se que tal
problemática é também objeto de relevância à formulação de políticas educacionais para a educação
superior, como também à formulação de políticas de avaliação institucional pelas universidades.
Nessas formulações, fica evidente a relação simbiótica entre as políticas educacionais e
institucionais.
No âmbito legal, a partir da Lei 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES), criaram-se instrumentos de avaliação institucional para retratar a
qualidade IES, de seus cursos de graduação, e o desempenho de seus estudantes. Para avaliação
externa, os mais recentes instrumentos foram estabelecidos pela Portaria MEC nº 1.382, de 31 de
outubro de 2017, sendo a avaliação dos egressos um de seus indicadores de qualidade,
especificamente, buscando avaliar o perfil profissional do egresso, sua inserção no ambiente
socioeconômico, e a presença de política institucional de acompanhamento dos egressos.
Dessa forma, o monitoramento dos egressos vem tomando importância na agenda das IES
brasileiras, em decorrência, principalmente, das exigências normativas do processo de avaliação
institucional. No caso da UFMG, já existem ações relativas aos egressos, como o Programa Sempre
UFMG, o Perfil UFMG e os Portais de Egressos presentes em algumas unidades acadêmicas. Além
disso, foi criado o Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Egressos que se dedica a estudar esses
sujeitos. Tais ações e a proposta de institucionalização da política de acompanhamento têm como
propósito a retroalimentação interna de informações, que pode trazer contribuições importantes para
o planejamento estratégico institucional, bem como para a formação profissional universitária, além
de orientar a oferta e a reformulação curricular.
Neste sentido, podemos constatar que a pesquisa com egressos tem importância para o
desenvolvimento das universidades, para que possa se pensar diversos aspectos relacionados à
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formação e à qualidade do ensino. Sendo assim, essa preocupação institucional exige, provoca e
induz a realização de pesquisas neste campo.
Além disso, é comum escutarmos reclamações quanto à falta de professores certificados
para aturarem na educação básica. De fato, os dados apresentados pelo Censo da Educação Básica
2018/INEP mostram que nos anos iniciais do ensino fundamental, 63,1% dos docentes possuem
formação em licenciatura da disciplina que lecionam. Entretanto, 22,3% não possuem ensino
superior em nenhuma área do conhecimento. Já nos anos finais, o número de professores formados
em licenciatura da disciplina que ministram cai para 51,7%, mas o número de professores sem
graduação em nenhuma área é também menor se comparado aos anos iniciais, representando 13,4%
dos docentes. No ensino médio, 61,9% dos docentes tem formação em licenciatura na disciplina em
que atuam e apenas 5,4% não possuem curso superior completo.
No contexto da disciplina de EF, que é foco desta pesquisa, os dados do Censo da Educação
Básica 2013/INEP mostram um cenário um pouco mais animador. Do total de professores que
atuam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio, aproximadamente, 67%,
60,7% e 73,4%, respectivamente, possuem formação em licenciatura em EF. Apenas 20% nos anos
iniciais, 15% nos anos finais e 4% no ensino médio, não possuem curso superior completo e atuam
como docentes.
Frente a esses dados alarmantes, o estudo de Pinto (2014) buscou analisar se essa falta de
docentes era consequência de um número insuficientes de professores formados no ensino superior
para exercerem a profissão. Tendo por base os dados de concluintes dos cursos de licenciatura entre
1990-2010, levantados pelo INEP, e a partir de uma estimativa de demanda por professores por
disciplina, o autor mostra que, com exceção da disciplina de Física, existem professores habilitados
em número mais do que suficiente para assumir as turmas existentes. Ou seja, a ausência do número
de professores com formação adequada não está relacionada ao fato de não termos professores com
a habilitação necessária, mas sim devido falta de atratividade da profissão (GATTI et. al.,2009).
Além desses dados, as pesquisas sobre egressos de diversos cursos de licenciatura, apesar de
serem incipientes, denunciam o alto índice de abandono da profissão. Sérgio Kussuda (2012), por
exemplo, na sua dissertação de mestrado, pesquisou o destino profissional de egressos do curso de
licenciatura em Física do Campus de Bauru da Universidade Estadual Paulista (UNESP). A partir
da aplicação de um questionário com 52 egressos, o pesquisador constatou que 40 licenciados
passaram a atuar no magistério após a conclusão do curso, entretanto, deste número, 13 já
abandonaram a carreira.
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Tais apontamentos foram semelhantes aos encontrados por Souto e Paiva (2013) ao
realizarem uma pesquisa com egressos de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de
São João Del-Rei (UFSJ). Do universo dos 42 docentes que estavam em atividade, nove indicaram
que tinham a intenção de abandonar a carreira. Nesse mesmo sentido, a partir de uma pesquisa com
licenciados do curso de Geografia da UFMG e que formaram no período de 2003 a 2013, Simões
Coelho (2017) identificou três perfis distintos de egressos, sendo eles: os que não ingressaram na
docência (34%); os que ingressaram no magistério, mas abandonaram a profissão (23%); e os que
se tornaram professores e permanecem atuando (42%).
No campo dos cursos de EF, o estudo de Santos, Moreira e Brito (2018) traçou o perfil dos
egressos do Curso de Licenciatura da UFPI e contatou que dos 100 sujeitos que responderam o
questionário, 40% estava trabalhando na EF escolar e 30% atuavam como instrutores em academias
de ginásticas, mesmo sendo formados em licenciatura.
Outro estudo sobre o campo é o de Panda e Santos (2013) com egressos da Unicruz/RS
mostrou que apenas 23% dos licenciados estão atuando em áreas totalmente relacionadas ao curso
de formação. Grande parte dos licenciados (47%) estão trabalhando em áreas parcialmente
relacionadas com o curso de EF e 30% atuam em campos que não têm nenhuma relação referente
ao curso feito.
Sendo assim, podemos constatar que as pesquisas mostram o alto índice de abandono da
profissão. Este é mais um ponto que destaca a importância de realizar estudos sobre essa temática a
fim de possibilitar um melhor entendimento sobre as razões para o abandono da profissão, mas
também de identificar algumas estratégias de retenção e de dedicação à docência.
A partir de todo esse contexto, me interessei em compreender melhor os estudantes egressos
do curso de EF da UFMG, na modalidade licenciatura, me perguntando: quais seus perfis sociais e
econômicos? Quais os seus destinos profissionais? Qual o papel da formação inicial na atuação
desses profissionais? Quem são as pessoas que abandonam a carreira e por que elas optam por esse
caminho? Quais estratégias que aqueles que atuam como professores utilizam para permanecer na
profissão?
A partir desses questionamentos, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a trajetória
profissional de egressos do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMG, formados no
período de 2010 a 2019. Além disso, buscarei traçar o perfil socioeconômico dos egressos; verificar
a proporção de licenciados que atuam na docência e que abandonaram a profissão; identificar os
motivos que levaram licenciados a ingressarem e permanecerem na profissão docente; identificar e
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analisar as razões que levaram os licenciados a abandonarem a profissão; verificar a relação entre
abandono da profissão e tempo de inserção profissional; relatar para quais campos de atuação
profissional migraram os formados que não optaram pelo magistério como carreira profissional.
Dessa forma, acredito que esta pesquisa contribuirá para ampliar as discussões sobre a formação
inicial e a trajetória profissional dos professores de EF, no sentido de compreender as possíveis
relações entre esses dois aspectos.
DIÁLOGOS COM A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A temática sobre egressos tem se mostrado ser transversal, ou seja, se relaciona e está
presente em diferentes focos de estudos sobre a docência e a formação de professores. Dessa
maneira, no referencial teórico, optamos por realizar diálogos com a produção acadêmica sobre a
carreira docente, focalizando nos seus meandros que tratam da atratividade da profissão, sobre a
inserção profissional dos professores, sobre os professores iniciantes e sobre os aspectos
relacionados à profissão docente tais como a retenção, o abandono e a rotatividade da/na carreira.
Diversos estudos têm apontado para a pouca atratividade da profissão. Segundo um estudo
realizado por Gatti et al. (2009), os jovens se sentem pouco atraídos pela profissão devido a
algumas características da carreira docente, dentre elas estão:
[...] a massificação do ensino, a feminização no magistério, as transformações sociais,
as condições de trabalho, o baixo salário, a formação docente, as políticas de
formação, a precarização e a flexibilização do trabalho docente, a violência nas
escolas, a emergência de outros tipos de trabalho com horários parciais (GATTI et al.
2009, p.12)

Paralelamente a esse fator, a inserção profissional dos professores iniciantes tem se
mostrado ser uma fase da carreira docente bem específica, pois, neste momento, os sujeitos
experienciam dois estágios distintos: o da “sobrevivência” e o da “descoberta”, ou seja, os docentes
vivenciam o “choque do real” e encaram a complexidade da profissão e ao mesmo tempo
demonstram o entusiasmo inicial. Sendo sentido o segundo estágio permite que os professores
superem o primeiro (HUBERMAN, 1992).
Devido a essas características e por ausência de políticas públicas consistentes e suficientes
de apoio aos professores iniciantes, muitas pesquisas têm constatado que os índices de abandono da
profissão, nessa fase, principalmente, são altos (CASSETTARI et. al, 2014). No campo específico
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da EF, as pesquisas de Salles, Farias e Nascimento (2015), por exemplo, constatou que 42% dos
licenciados não tinham o interesse de atuar na área e 12% já haviam abandonado a profissão.
Neste sentido, a profissão docente se configura como uma carreira complexa, repleta de
desafios e com poucos fatores que garantem sua atratividade e permanência. Este quadro é
preocupante, pois temos um alto índice de abandono da profissão, principalmente nos anos iniciais
da carreira, como já foi mencionado anteriormente. Sendo assim, é fundamental identificarmos,
analisarmos e compreendermos a trajetória profissional dos licenciados que estão sendo formados
para atuarem no campo da educação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Baseando-nos em Creswell e Clark (2015) assumimos em nossa pesquisa os procedimentos
metodológicos mistos que combinam os métodos predeterminados das pesquisas quantitativas com
métodos emergentes das qualitativas. Para a produção dos dados, trabalharemos com a pesquisa tipo
web survey e produziremos um questionário online utilizando a plataforma do Google Forms.
Os sujeitos da pesquisa serão os egressos do curso de licenciatura em Educação Física da
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG que se formaram no
período entre 2010/1 e 2019/2. A escolha por licenciados do curso de EF se deu a partir da
constatação de que poucas pesquisas têm sido realizadas sobre esse curso de formação e em
especial o da UFMG . Além disso, o período escolhido foi determinado a partir da reforma
curricular realizada no ano de 2006. Sendo assim, os alunos formados a partir do primeiro semestre
de 2010 teriam passado pelo processo de implementação do novo (e atual) currículo de formação
inicial. Isto se torna um fator importante, pois, dessa maneira, podemos procurar estabelecer
relações críveis com este documento e identificar possíveis fatores que interferiram na trajetória
profissional dos egressos.
Devido à natureza das perguntas do questionário a ser aplicado, serão utilizadas duas formas
distintas de análise de dados, as respostas às questões fechadas serão apresentadas e analisadas por
meio da estatística simples e descritiva e por meio de correlação de variáveis. Já as respostas às
questões abertas serão analisadas por meio do método de análise de conteúdo.
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CONCLUSÕES
Os estudos que tem a temática dos egressos como objeto central de investigação podem
contribuir para uma melhor compreensão dos processos de inserção profissional de professores
iniciantes; sofisticar nossa compreensão sobre o real contexto do abandono da profissão docente no
Brasil e qualificar ações políticas de formação inicial e continuada de professores que favoreçam o
desenvolvimento profissional dos docentes.
Mais especificamente, os achados desta pesquisa podem contribuir para uma melhor
compreensão do destino profissional dos docentes formados pela UFMG, fomentando, dessa forma,
ações institucionais que incrementem as políticas de formação de professores já existentes na
própria instituição.
Para isso, entendemos ser necessário o incremento das pesquisas sobre egressos dos cursos
de licenciatura da UFMG. Segundo levantamento bibliográfico realizado pelo Grupo de Estudos e
Pesquisas Sobre Egressos foram identificados apenas 40 trabalhos entre período de 1979 a 2019 –
deste universo apenas quatro teses e sete dissertações. Fato que revela a escassez da produção de
conhecimento nesse campo no interior de uma instituição tida como de excelência acadêmica.
Soma-se a isso, o fato de que neste universo de pesquisas encontradas na UFMG não
identificamos nenhum trabalho de pesquisa que teve como objeto de investigação a realidade e o
destino profissional de licenciados em EF formados pela própria instituição. Neste contexto, como
pensar políticas de formação continuada sem informações mínimas sobre quem são esses sujeitos,
suas condições de trabalhos, suas demandas de formação, de como avaliam sua formação inicial?
Tal realidade afirma a relevância política e acadêmica do nosso estudo, seja para produzir
elementos de realidade que balizem a produção de políticas institucionais na UFMG, seja para uma
melhor compreensão dos desafios e dilemas da profissão docente em EF no Brasil.
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SOUTO, R. M. A.; PAIVA, P. H. A. A. A pouca atratividade da carreira docente: um estudo sobre o exercício da
profissão entre egressos de uma Licenciatura em Matemática. ProPosições, v. 24, n. 1, p. 201-224, 6 jan. 2013.

Resumo
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento cujo objetivo geral é
analisar a trajetória profissional de egressos do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMG,
formados no período de 2010 a 2019. As questões que buscamos responder são: quais os perfis sociais
e econômicos dos licenciados? Quais suas trajetórias profissionais? Qual o papel da formação inicial na
atuação desses profissionais? Quem são as pessoas que abandonam a carreira e por que elas optam por
esse caminho? Quais estratégias que aqueles que atuam como professores utilizam para permanecer na
profissão? Para tanto, dialogamos com a produção acadêmica sobre a formação docente, a carreira
docente, focalizando nos seus meandros que tratam da atratividade da profissão, sobre a inserção
profissional dos professores, sobre os professores iniciantes e sobre os aspectos relacionados à
profissão docente tais como a retenção, o abandono e a rotatividade da/na carreira. A abordagem
metodológica escolhida foi dos métodos mistos e da pesquisa web survey. A produção dos dados será
feita a partir do envio do questionário aos participantes. Serão utilizadas duas formas distintas de análise
de dados, as respostas às questões fechadas serão apresentadas e analisadas por meio da estatística
simples e descritiva e por meio de correlação de variáveis. Já as respostas às questões abertas serão
analisadas por meio do método de análise de conteúdo. Até o momento, realizamos as análises das
produções acadêmicas sobre a temática que nos mostram as percepções sobre a formação inicial a
partir da lente dos licenciados; a identificação dos perfis socioeconômicos e da trajetória profissional
desses sujeitos; a baixa atratividade da profissão; a realidade do alto índice do abandono da profissão; as
estratégias de permanência na carreira.
Palavras-chave: Formação docente; carreira docente; egressos; professores de educação física.
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UM CAMINHO QUE SE FAZ CAMINHANDO: RELATO
DOS PRIMEIROS PASSOS NA DOCÊNCIA
Ana Claudia de Macena Freitas D’Estillac Leal – CPII
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INTRODUÇÃO
Recém-formada em Pedagogia, iniciei a docência em 2019 em uma turma de 3° ano dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública federal da cidade do Rio de Janeiro.
Inseguranças fizeram parte neste primeiro momento, mas o desejo de fazer o melhor e a vontade de
aprender superaram as incertezas. Desta forma, busquei conhecimento por meio do Programa de
Residência Docente (PRD) em uma instituição pública federal da cidade do Rio de Janeiro. O PRD
é um curso de Pós-Graduação lato sensu, no qual cada aluno tem seu orientador que é um professor
da sua área com mais experiência docente. As trocas entre professor-orientador e professor-aluno
possibilitam uma formação com o foco no ensino-aprendizagem nas questões do cotidiano escolar e
aplicação de metodologias e estratégias pedagógicas na instituição de atuação do professor
residente, que favoreçam a aprendizagem.
O presente trabalho relata a experiência da formação docente de uma professora nos seus
primeiros passos na carreira, bem como, traz narrativas de vivências em sala de aula da professora
pesquisadora de sua própria prática. A proposta de intervenção pedagógica aqui relatada faz parte
do trabalho de conclusão de curso do PRD e encontra-se em processo de análise de dados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na perspectiva de construção da docência, o pensamento de Nóvoa (2009) se faz presente ao
tratar a formação do professor como construída dentro da profissão. Expõe a ideia de a formação ter
a prática, com referencial ao trabalho escolar, centrada no aluno e em estudos de casos concretos,
buscando um olhar para dentro da profissão com base na cultura profissional, em que os professores
mais experientes têm o papel central na formação dos mais novos. Salienta a necessidade de dedicar
atenção à identidade docente que é construída tanto de forma coletiva, valorizando o exercício
coletivo da profissão (consolidação de parcerias), quanto individual (autorreflexão e autoanálise).
Nóvoa (2009) caracteriza este profissional como responsável social; detentor de papel
importante de intervenção no espaço público da Educação. Assim, identifica cinco traços da
formação do professor, que são: “conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em
equipe e compromisso social” (NÓVOA, 2009, p. 9). Afirma, sobretudo, que a profissão docente
deve ser construída dentro da própria profissão, tendo como base a combinação do conhecimento
científico, pedagógico e técnico, ancorados na prática docente, através de professores mais
experientes.
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Essa perspectiva, vai ao encontro da visão de Canário (2001) ao tratar da escola como lugar
onde professores aprendem. O PRD, bem como a prática docente dentro da escola a qual relatarei
mais a frente, mostraram-se como um lugar potente de formação docente em equipe no contexto de
exercício do trabalho. O autor acrescenta que é no contexto profissional, nos processos de
mobilização em confronto de saberes, onde manifestam-se as competências. O conhecimento
emerge nas trocas de saberes entre docentes em formação e professores mais experientes na prática
e no contexto escolar.
O exercício da prática profissional nas escolas é atravessado pelos fatores individuais e pelos
fatores organizacionais. Esta relação permite pensar o funcionamento do trabalho escolar como um
processo de aprendizagem coletiva que emerge da articulação das trocas das competências
individuais. Canário (2001), admite a formação de professores como um processo de socialização
profissional, encarando a escola enquanto lugar fundamental de aprendizagem profissional, o que
vai além de simplesmente vê-la como lugar de aplicação da teoria.
Tardif (2002) ainda propõe que aprender a ensinar é um saber progressivo e adquirido por
meio da experiência profissional (o que aprende com os colegas de profissão) e pessoal do professor
(o que aprende de modo individual). Não nasce um professor de um dia para o outro. Não se faz um
professor no dia da formatura. Ser professor é uma construção feita diariamente, quando se encontra
com seus pares, com os alunos e com demais profissionais. O professor deve construir-se e
reconstruir-se a cada encontro, a cada aula.
A escola deve ser um lugar de formação docente, no qual se buscam forças de
transformação. Como nos diz Nóvoa (2017), “é necessário construir um novo arranjo institucional,
dentro das universidades, mas com fortes ligações externas para cuidar da formação de
professores”. Assim a escola se apresenta como um novo lugar para a formação de professores,
instaurado na fronteira entre a universidade e a Escola Básica. O espaço universitário encontra-se
no lugar decisivo, mas deve se completar com a prática, permitindo que cada um possa construir
sua posição profissional fazendo-se professor e aprendendo a sentir-se como professor. Tendo em
vista que “não é possível formar professores sem a presença de outros professores e sem a vivência
das inscrições escolares” (NÓVOA, 2017).
Sendo assim, acreditando que a formação docente se faz continuamente, sobretudo, dentro
do próprio ofício do professor, exponho, brevemente, minhas narrativas sobre meu percurso pessoal
de formação docente dentro da prática e formação, nestes primeiros passos. No lugar de professora
observadora, investigadora e comprometida com sua própria formação e de seus alunos, será
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apresentada a intervenção pedagógica realizada na turma de 3° ano do Ensino Fundamental, tendo
em vista a formação docente por meio da práxis.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No ano letivo de 2019, estive como professora em uma turma de 3° ano dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Nesta ocasião, eu, professora recém-formada e demais professores fazíamos
reuniões semanais de planejamento por área e reuniões bimestrais de planejamento integrado com
professores de todas as áreas. Em tais reuniões havia abertura para todos os professores exporem
suas ideias, propostas e planejarem juntos as atividades da série e áreas.
O tema, discutido e decidido em conjuntos pelos docentes, que guiou o segundo trimestre,
foi “Povos indígenas - Um povo sem memória é gente sem história: encontro de culturas!” e a
leitura do livro “Diário de Pilar na Amazônia” (SILVA, 2011) acompanhou a turma durante o
trimestre. A leitura deste livro era feita pela docente em partes, um pouco a cada aula. A cada
reunião semanal de planejamentos das disciplinas (Língua Portuguesa, Oficina da Palavra, História
e Geografia) eu e mais quatro professoras da série, desenvolvemos e planejamos atividades que
cumprissem o currículo escolar e permeassem o tema trimestral.
Na turma a qual eu lecionava observei que alguns alunos demonstravam pouco interesse em
escrever, resultando em textos curtos e repetitivos. Assim, uma questão se colocava: como despertar
o interesse pela escrita e possibilitar sua ampliação com estes alunos? Levei este questionamento ao
grupo de docentes, que trouxeram suas inquietações também. Notei que ao propor uma atividade de
escrita livre, que planejamos para toda a série, estes mesmos alunos mostraram entusiasmo ao
escreverem sobre si mesmo. A maior parte da turma optou em escrever sobre si mesmo, como
personagem principal, criando histórias e/ou relatos pessoais.
Observei, na prática docente, que um dos desafios era estimular e levar os alunos a
ampliarem sua capacidade de escrita. Foi perceptível que os alunos tinham necessidade de um
espaço onde pudessem expor suas novidades, falas, experiências e reações. No Ensino Fundamental
este espaço perde prioridade, enquanto o volume de conteúdo e a hipervalorizarão da escrita e a
leitura, bem como das operações matemáticas ocupam este lugar, deixando de lado o lugar de fala e
escuta cotidiana. Em contrapartida é notável que as crianças são ansiosas por espaço de fala e
sedentas para serem ouvidas.
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Assim, inspirados no livro “Diário de Pilar na Amazônia” (SILVA, 2011), foi apresenta à
turma a proposta de elaboração de um diário da turma. Ao analisar os interesses, as demandas e as
necessidades pedagógicas da turma, objetivou-se mergulhar em uma viagem no cotidiano das
crianças, por meio da escrita dele. Apresento a seguir as etapas realizadas nas 3 turmas do 3° ano.
No entanto, as professoras tinham autonomia para fazer alterações se preciso fosse. Vale
acrescentar que cada aula tem duração de cinquenta minutos. Etapa 1 (duas aulas): Exploração do
gênero textual diário a partir da leitura do livro “Diário de Pilar na Amazônia” (SILVA, 2011), e
conversa sobre as especificidades e as funções sociais. Também foi lido o livro “A vida selvagem –
Diário de uma aventura” (RUEDA, 2015) que é mais curto e possibilitou de forma mais objetiva
identificar a estrutura escrita do diário. De modo individual, foi proposto a turma: Estamos lendo o
livro "Diário de Pilar na Amazônia", que conta várias aventuras que Pilar vive com seus amigos.
Agora é a sua vez! Como em um diário pessoal, escreva uma aventura que você já viveu. Não
esqueça de colocar como você se sentiu e o que pensou sobre o acontecimento. Assim, como
atividade em sala de aula, cada aluno escreveu sua aventura, destacando como observou o fato
ocorrido. Foi oferecido espaço para quem quisesse ler seu escrito para a turma. Etapa 2 (uma aula):
Lançar a proposta da produção textual do diário da turma a partir de escritos individuais. Criar um
nome para o diário da turma. Cada aluno levará o diário para casa e fará uma escrita pessoal a
partir de narrativas do cotidiano. Etapa 3 (início de cada aula): A cada retorno do diário, o aluno
poderá ler, mostrar ou contar para a turma o que escreveu. Etapa 4 (uma aula): Confeccionar a capa
do diário de forma coletiva. Etapa 5 (uma aula): Aplicação de questionário avaliativo sobre a
atividade desenvolvida. Etapa 6: Análise dos dados coletados no diário de campo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As turmas do 3° ano tinham intimidade com o livro Diário de Pilar na Amazônia, então foi
nosso gancho para apresentar a proposta, além disso, o livro “A vida selvagem – Diário de uma
aventura” fez parte dos livros da roda de leitura (projeto pelo qual os alunos levam um livro por
semana para casa). Assim, os dois títulos foram usados como ponto de partida para a apresentação
do gênero literário.
Na turma de 3° ano a qual lecionei, a proposta de escrita do diário ficou dividida, alguns
vibraram positivamente, enquanto outros queixaram da necessidade de escrever. Conversamos e
acordamos que cada aluno ficaria de 3 a 4 dias com o diário em casa e poderia escrever e desenhar
o quanto desejasse, sem a obrigatoriedade de mínimo ou máximo de linhas. Além das orientações
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oferecidas em sala, junto com o diário, o aluno levou uma folha com orientações sobre a escrita
deste gênero literário e uma notificação na agenda escolar informando à família sobre a atividade a
ser realizada.
Lancei a proposta de criar um nome para o diário da turma. Surgiram vários nomes, de tal
modo, listei-os no quadro e abrimos uma votação para eleger o nome do diário. O nome escolhido
pela maioria foi “Diário dos Bananas de Pijamas”. A escolha do nome foi significativa para que os
alunos criassem intimidade e identificação com o diário, o que de fato ocorreu. A turma não o
referenciava como o diário da turma e sim como “Diário dos Bananas de Pijamas”.
Iniciamos a atividade e, A cada retorno do diário era feita a leitura e a mostra de desenhos e
colagens. Alguns queriam ler, já outros tinham vergonha, mas a própria turma encorajava e aos
poucos foi se desenvolvendo, com a minha mediação, uma postura respeitosa em relação a escrita e
leitura dos colegas. Na turma em questão, apenas um aluno não demonstrou interesse em ler. De
início ouvir certo desconforto acerca de determinado fato que o colega escreveu e leu, porém a
mediação foi feita para que o respeito se mantivesse. No momento da criação escrita não houve uma
intervenção de correção gramatical. A ideia era que eles ficassem livres para escrever. Possíveis
apontamentos e necessidade de intervenção de cunho gramatical podem ser feitos em outro
momento.
Conforme as semanas foram se passando, os próprios alunos se perguntavam e me cobravam
o sorteio do diário da turma; alguns ansiosos para levar o diário para casa, outros temiam levar pelo
fato da necessidade de escrever. Neste momento esclareci que eles iriam escrever algo que eles
tinham feito e/ou pensado. Nessa etapa do desenvolvimento é necessário que ampliem a escrita, no
entanto, sentem dificuldade em saber o que escrever. A escrita do diário auxiliou nesse sentido, pois
o conteúdo da escrita está dado, o aluno vai exercitar em como colocar aquele fato, aquele ocorrido
e seus pensamentos sobre o acontecimento no papel. Desta forma, o conteúdo da narrativa já
possuíam, levando-os a se ocuparem com a articulação e forma da escrita.
CONCLUSÕES
Ainda de forma preliminar pode-se apontar que o envolvimento da turma, com a criação de
um nome para o diário, e, portanto, identificação com a produção escrita, dedicação na escrita e
mostrando interesse em escutar as vivências dos colegas de turma de forma respeitosa. Neste
sentido, serão analisadas as autoavaliações respondidas pelos alunos para assim verificar como foi a
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proposta de atividade a partir da visão dos alunos, seguindo os seguintes critérios: “o que você
gostou?”; “o que não foi legal?” e “o que poderia ser diferente?”.
Do ponto de vista da formação docente, na escola referenciada, foi possível a experiência
singular de dialogar, compartilhar, dividir e somar aprendizagens entre os docentes. Tem-se a
prática de trabalhar com projetos trimestrais com planejamento das atividades das turmas do ano e
fazer o planejamento semanal das aulas em conjunto com os professores do mesmo ano e
disciplinas. A cada reunião de planejamento semanal, trocamos ideias, dividimos inseguranças
dando suporte uns aos outros. A relação entre professor-orientador e professor-aluno no PRD
desencadeou pesquisas, descobrimentos e criação de modos outros da prática docente.
Corroborando a exposição de Nóvoa (2009), ter professores experientes ao lado de professores
iniciantes, poderá possibilitar uma formação ímpar por meio do cotidiano escolar.
Ao longo dos dias, das aulas e encontros com os alunos, fui descobrindo e aprendendo,
através da própria relação com eles, como ser professor. São eles mesmos que nos ensinam a como
nos relacionarmos com cada um deles. Os alunos nos mostram quais cuidados precisam e que
caminho seguir. Um caminho contínuo que se faz caminhando. Vale esclarecer que tornar-se/fazerse/construir-se/ser professor vai além das aprendizagens da formação técnica. Está, também e
sobretudo, no cotidiano da escola.
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Resumo
O presente trabalho se propõe a relatar sobre a docência e sua prática formativa na Educação Básica.
Tal proposta se mostrou significativa a partir da experiência no Programa de Residência Docente de
uma instituição pública federal, bem como vivências dos primeiros passos na docência em uma turma
do 3° ano do Ensino Fundamental em uma escola pública federal da cidade do Rio de Janeiro. Apoia-se
nas referências de Nóvoa, Canário e Tardif para dialogar com a noção de formação docente construída
também por meio da práxis junto a professores mais experientes. É apresentado o relato de uma
proposta intervenção pedagógica com narrativas de vivências em sala de aula da professora
pesquisadora de sua própria prática e em diálogo com seus pares. Ao observar a turma do 3° ano dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pode-se perceber que alguns alunos demonstravam pouco
interesse em escrever, resultando em textos curtos e repetitivos. Deste modo, como despertar o
interesse pela escrita autêntica? Inspirados no livro “Diário de Pilar na Amazônia”, do qual a turma fez
a leitura no segundo trimestre de 2019, objetivou-se mergulhar em uma viagem no cotidiano das
crianças. Por meio da escrita de suas vivências e experiências do dia a dia, os alunos foram convidados a
criarem e escreverem o diário da turma. Ao longo dos dias, das aulas e encontros com os alunos, fui
descobrindo e aprendendo, através da própria relação com eles, como é ser professor. Tornar-se/fazerse/construir-se/ser professor vai além das aprendizagens da universidade. Está, também e sobretudo,
no cotidiano da escola.
Palavras-chave: Formação docente; Práxis; Diálogo; Cotidiano escolar.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é realizar uma breve exposição acerca das discussões iniciais,
oriundas de pesquisa de mestrado ainda em andamento, sobre as relações entre o letramento docente
e o mundo do trabalho, a partir de uma perspectiva marxista. Assim, busca-se, por meio dessa
temática, resgatar o protagonismo do professor como agente de mudanças sociais, de modo mais
abrangente, e de mudanças no seu contexto de atuação, de forma mais imediata.
Por meio de revisão de literatura, dois pontos de vista serão abordados acerca do mundo do
trabalho docente, a saber: o professor como trabalhador assalariado, porém não proletário e a
proletarização do professor. Considera-se que o levantamento dessas questões pode ampliar a visão
a respeito das contradições que permeiam o campo de atuação do professor.
Por fim, após a contextualização do que seja o mundo do trabalho docente, passar-se-á a
relacioná-lo à questão do letramento como instrumento eficaz no exercício do protagonismo desse
profissional, e, consequentemente, como meio de insurgência ante o cenário político que se
vivencia atualmente.
AS BALIZAS DO TRABALHO DOCENTE
De acordo com Saviani (2007, p.153), o trabalho é o que determina a essência humana, uma
vez que pode ser definido como o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função de suas
necessidades. Assim, o trabalho é uma ação intencional, a qual é realizada visando à sobrevivência
humana e que teve por consequência a criação do mundo humano, isto é, o mundo da cultura
(SAVIANI, 1991).
Neste sentido, trabalho e educação sempre estiveram associados, uma vez que, para Saviani
(2007), enquanto trabalhava, isto é, enquanto interferia nos elementos naturais com o objetivo de
prover para si e para os outros tudo aquilo que lhes careciam, o homem adquiria experiência sobre o
que experimentava e produzia. Não obstante isso, à proporção que ocorriam as mudanças sociais do
trabalho, com a histórica divisão entre proprietários e não proprietários, ocorria, igualmente, a
divisão na educação (SAVIANI, 2007).
Uma vez entendidas a natureza humana e a natureza da educação, ambas intermediadas pelo
trabalho enquanto relação homem-natureza, cumpre, doravante, entender as propriedades do
trabalho docente. Deste modo, pretende-se desvelar as diferentes percepções a respeito do trabalho
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do professor, o qual também carrega em si as consequências das mudanças históricas acerca da
divisão do trabalho.
Com a advento da segunda ordem de mediações, de acordo com Antunes (2009), isto é, com
a emergência do sistema capitalista, ocorre uma mudança no sentido do trabalho, o qual foi
considerado por Marx (2013) não mais como a relação homem-natureza, mas como sendo
necessariamente produtivo, ou seja, produtor de mais-valor. Neste sentido, é que Frigotto (2009)
avalia que o professor que trabalha em uma escola privada é um trabalhador produtivo, pois permite
que o capitalista (dono da escola) se enriqueça devido ao acúmulo de capital, algo que não acontece
com um professor que trabalha em um escola pública, fazendo com que o docente que atue nesse
contexto seja um trabalhador explorado, porém improdutivo, de acordo com a visão marxista. O
autor (2009) enfatiza, ainda, que o fato de ser um trabalhador explorado não o torna
necessariamente um trabalhador proletário. É no sentido de marcar essa diferença que Lessa (2007)
afirma:
Enquanto o proletário [...] insere na matéria natural as propriedades necessárias para
atender as demandas geradas pela reprodução social, o professor atua na relação com o
aluno pela prestação de um serviço: transmissão de conhecimento. (LESSA, 2007, p.
173).

Portanto, diferentemente do trabalhador proletário, que pauta suas atividades em sua relação
com a natureza com vistas à modificação dela para o atendimento das demandas do sistema, o
trabalho do professor, por outro lado, pauta-se nas relações sociais, isto é, na relação professoraluno, cuja finalidade é a transmissão do conhecimento acumulado pela humanidade, ou seja, é a
socialização do saber. Por conseguinte, a natureza do trabalho docente é substancialmente social e
de caráter não material (SAVIANI, 1991), haja vista existir uma simultaneidade entre o ato de
produção e o produto em si (por exemplo, a ocorrência de uma aula).
Lessa (2007) enfatiza, além disso, as condições inferiores de trabalho do proletário ante o
trabalhador docente. Assim, o fato de o trabalho do professor revelar-se caracteristicamente douto,
pois vincula-se predominantemente à escola, faz com que este profissional assalariado e explorado,
todavia, desfrute de uma vida com mais bem-estar que o trabalhador proletário, não obstante
exercer uma função menos urgente e impactante socioeconomicamente do que o operário exerce.
Apesar do exposto, percebe-se uma mudança de ponto de vista a respeito do trabalho
docente, pois com as dinâmicas ocorridas nas últimas décadas, de acordo com Antunes (2009,
p.195), a classe trabalhadora não se restringe mais apenas aos “trabalhadores manuais diretos”.
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Neste sentido, Bertoldo e Santos (2012, p.101) avaliam que existe, desde o final da década
de 1960, uma crise estrutural do capital, a qual é marcada por “precipitações cada vez mais
frequentes e contínuas”, o que resulta em desemprego, afrouxamento das leis, precarização das
condições de trabalho etc. As autoras enfatizam que a categoria dos professores igualmente foi
atingida por esse fenômeno, resultando, como consequência, em situações precárias de trabalho,
com tendências ao rebaixamento salarial e, para piorar, incidindo negativamente na saúde dos
docentes.
Assim, com as crises sistemáticas, há a necessidade de mudanças na educação dos
trabalhadores “como sujeitos da produção”, consoante Almeida e Brzezinski (2018, p.108), com o
objetivo de recriarem formas de aumento do lucro do capital:
A crise [...] também é propícia ao capital para reinventar sua dominação educacional,
impondo aos trabalhadores modelos de aprendizagem e objetivos educacionais
centrados nas demandas do capital e do mercado (ALMEIDA E BRZEZINSKI, 2018,
p.108).

Os autores avaliam, ainda, que as propostas de formação dos trabalhadores “apresentam-se
como um manual de defesa do capital” (ALMEIDA E BRZEZINSKI, 2018, p.123), isto é, a
educação está a serviço da lógica do mercado e não da formação humana integral. Por conseguinte,
a natureza da práxis docente, a saber, a mediação da relação entre os próprios homens, em que uma
consciência atua sobre a outra para a formação da personalidade do aluno, conforme afirma
Bertoldo e Santos (2012), perde autonomia de atuação e passa, mais evidentemente, a ser mero
instrumento da expansão capitalista.
LETRAMENTO DOCENTE
O contexto de atuação do professor, não obstante as divergências já apresentadas – se
trabalhador assalariado ou se trabalhador proletário – é um contexto de desmonte. Mesmo para
autores como Frigotto (2009) –o qual afirma que o professor pode ser um trabalhador produtivo ou
improdutivo, mas nunca um proletário – existe um cenário que promove sua exploração. É nesse
sentido, que a ênfase no letramento docente se faz urgente, haja vista o letramento permitir o uso
mais consciente do uso da língua (ROSSO et al, 2011).
O termo letramento, de acordo com Magda Soares (2009), surge da necessidade de uma
palavra que designasse não apenas os atos de ler e escrever, isto é, que se relacionasse com a
alfabetização, mas que, além disso, subentendesse a capacidade de exercer as práticas sociais de uso
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da escrita. A despeito da diferença conceitual entre os dois termos, Kleiman (2005) assevera que
ambos têm seus sentidos intrincados, porquanto para que um sujeito seja considerado plenamente
letrado é necessário (mas não suficiente) que antes ele tenha sido alfabetizado. Assim, de acordo
com a autora, a alfabetização tem características específicas – é uma prática, um conjunto de
saberes e um processo –, as quais são diferentes do letramento, mas constitui-se como parte
integrante dele (KLEIMAN, 2005).
Interessa, outrossim, reiterar as diferentes concepções que o termo letramento carrega
consigo. Street (1984) denomina de modelo autônomo aquele ainda dominante nos sistemas de
educação formal, o qual advoga uma pretensa neutralidade ao buscar o desenvolvimento de
habilidades individuais dos sujeitos, as quais teriam o poder de proporcionar-lhes mobilidade social
e econômica. Assim, o letramento autônomo é diretamente associado ao sistema econômico
neoliberal vigente. Como alternativa a esse modelo, Street (1984) apresenta o modelo ideológico de
letramento no qual:
...as práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas, e,
como tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo social
dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida. (STREET,1984, apud
KLEIMAN, 2003, p.21).

Neste sentido, considerando o caráter crítico assumido pelo letramento ideológico,
considera-se que este modelo é o que melhor se adequa ao perfil do profissional docente, uma vez
que a escola, local imediato de atuação do professor, faz parte de uma realidade histórica
determinada socialmente (SAVIANI, 2012). Sendo assim, ao se pensar na atual conjuntura política
pela qual o país atravessa, com riscos reais contra a, já frágil, democracia vigente, o letramento
docente pode servir como instrumento eficaz na luta por uma educação, e por conseguinte, uma
sociedade com mais autonomia e justiça social, pois, de acordo com Rosso (et al, 2011), o
letramento docente significa:
...uma condição necessária aos professores (sempre em formação), que se coloca como
uma condição de realizar uma leitura de mundo e uma leitura de escola, como uma
relação de texto e contexto fundamental para a transformação da educação. Esta
leitura do mundo e da escola pode-se converter em atos políticos, por meio dos quais
os professores passarão a se responsabilizar pela mudança nas relações educacionais
no interior da escola, nas políticas públicas educacionais, como também nas práticas
sociais injustas. (ROSSO, et al 2011, p. 123-124).
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Deste modo, o letramento docente converge, necessariamente, para o tema do protagonismo
do professor, porquanto as práticas letradas constituir-se-iam, pois, consoante Rosso (et al, 2011),
em recurso significativo para o posicionamento do professor enquanto profissional que diz a sua
palavra, capaz de apreciar criticamente os desafios de sua prática, isto é, não ser mero coadjuvante
de sua atuação. Embora em alguns aspectos os princípios defendidos por Street (1984) sobre o
letramento ideológico não convirjam com o pensamento freireano, é inegável que ambos os autores
defendem uma visão crítica do contexto. Assim, as ideias defendidas por Paulo Freire, ao longo de
sua trajetória, vêm a calhar com a defesa do letramento docente.
Para este pensador “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do
educador, igualmente sujeito no processo” (FREIRE, 2003, p.26, grifo nosso). Neste sentido, o
educador, que também se porta como sujeito no processo de ensino e aprendizagem, há de ser um
pesquisador, ou nas palavras de Freire (2003), há de desenvolver a “curiosidade epistemológica”,
isto é, aquela que o aproxima dos objetos cognoscíveis, e, assim como seus educandos, construir e
reconstruir seus saberes. Este movimento só se efetiva plenamente, segundo o autor, quando o
professor o aplica, ou o relaciona ao quadro social, econômico, político etc., em que se insere, dito
de outro modo, quando a busca pelo conhecimento deixa de ser mecânica e passa a ser
contextualizada.
Em última análise, o letramento docente exige, de acordo com Rosso (et al 2011, p.124,
apud FREIRE, 1980), que o professor adquira e compreenda os diferentes conhecimentos inerentes
à sua prática aliados a uma consciência crítica, de modo que estejam aptos a desvendar a realidade
e, a partir dessa compreensão, empreender a mudança necessária tanto para escola como também
para a sociedade.
CONCLUSÕES
Tomando por base o objetivo deste trabalho de estabelecer as relações entre o mundo do
trabalho do professor e o letramento docente, realizou-se, numa primeira etapa, a construção
histórica, porém breve, das características do trabalho docente, partindo de uma perspectiva
marxista. Duas condições foram levantadas a respeito do professor enquanto trabalhador: a primeira
como trabalhador assalariado e a segunda como trabalhador proletarizado. Em ambos os casos,
apesar da relevância da natureza da práxis docente como mediadora entre os próprios homens
(BERTOLDO; SANTOS, 2012), independente da condição assumida para o docente, ele é
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percebido ainda como um trabalhador explorado, o qual vem perdendo autonomia de atuação. Essa
situação é notória, seja dito de passagem, quando se considera os últimos desmontes sofridos pela
educação brasileira, como os cortes orçamentários, recorrentes ataques aos professores – emanados,
inclusive, por autoridades do governo – e perda de direitos conquistados historicamente.
Em razão do cenário exposto, considera-se o letramento docente, tendo em conta sua
perspectiva ideológica (STREET, 1984), uma arma importante no movimento de insurgência em
favor da educação brasileira, como um todo, e na defesa do protagonismo docente, em específico.
Isso se deve ao fato do letramento docente “exigir que os sujeitos educados sejam capazes de
mobilizar seus repertórios individuais para atender às solicitações e desafios postos pelo mundo
social” (ROSSO et al, 2011, p. 6). Isso porque, de acordo com Rosso (et al, 2011), é necessário que
o professor esteja apto a não só fazer a leitura crítica da escola em que atua, mas também do mundo
em que ambos se inserem.
Em última análise, tal qual asseverava Paulo Freire (1986, p.17), a leitura da palavra deve
ser a leitura da “palavramundo”, isto é, a leitura da palavra não pode significar a ruptura da leitura
do mundo e vice-versa. E assim deve ser a formação –sempre contínua – do professor, de modo que
a identidade de sua práxis esteja sob a égide de um conhecimento que garanta a sua própria
emancipação e a do seu aluno, o qual, por sua vez, igualmente atuará como agente de socialização
do saber.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar as discussões iniciais, oriundas de pesquisa de dissertação de
mestrado em andamento, acerca do letramento docente e do mundo do trabalho, a partir de uma
perspectiva marxista, com vistas a desvelar a natureza da práxis do professor e resgatar seu
protagonismo. O método utilizado foi a revisão de literatura em duas frentes: uma para tratar sobre a
natureza do trabalho e do trabalho docente, com apoio em Antunes (2009), Frigotto (2009), Marx
(2013), Saviani (1991, 2007), dentre outros; outra para discorrer sobre o letramento docente, baseado
em Street (1984), Freire (1983, 2003), Soares (2009) e outros. A análise do corpus permite apontar que:
1) a natureza do trabalho docente é marcada pelo caráter social de mediação entre os homens; 2) o
contexto de atuação do professor, não obstante as divergências entre trabalhador proletário e
trabalhador assalariado é de desmonte. Nessa circunstância, o professor é concebido como um
trabalhador produtivo ou improdutivo, e até mesmo proletarizado– existe um cenário que promove sua
exploração; 3) o modelo de letramento ideológico, ao invés do autônomo, é o mais coerente no
contexto do trabalho docente, pois considera a situação em que as práticas letradas se inserem,
compreendendo a escola como parte de uma realidade histórica determinada historicamente; 4) o
letramento, além de constituir-se como leitura do mundo e da escola, é uma capacidade de intervenção
crítica nessas esferas; 5) o resgate do protagonismo docente pode se dar por meio do letramento
ideológico ressignificado pelas ideias de Paulo Freire. Por fim, ao se refletir sobre a atual conjuntura
política pela qual o país atravessa, com riscos reais contra a, já frágil, democracia vigente, defende-se
que o letramento docente pode servir como instrumento eficaz na luta por uma educação, e por
conseguinte, uma sociedade com mais autonomia e justiça social.
Palavras-chave: Letramento docente; Letramento ideológico; Trabalho docente; Mundo do trabalho.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho integra uma pesquisa, em fase final de análise, realizada no ano de 2015
pelo Grupo Atividade Docente e Subjetividade, (GADS), da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, (PUC-SP), cujo objetivo foi apreender a dimensão subjetiva dos processos educacionais
em uma escola da rede municipal de São Paulo. O GADS levantou, junto aos educadores e
educadoras desta escola, temáticas de interesse para reflexão coletiva em momentos de formação
continuada, são elas: Autoconhecimento Docente, Direitos Humanos na Escola, Desafios da Equipe
Gestora, e Educação na Perspectiva Inclusiva. Neste trabalho, apresentamos um recorte desse
conjunto: a análise de um núcleo de significação, produzido no procedimento analítico dos Núcleos
de Significação (AGUIAR; OZELLA, 2006) apreendido nos grupos sobre Autoconhecimento
Docente. Este núcleo é composto pelas significações de docentes acerca das condições objetivas de
seu trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O trabalho docente, na atualidade, tem sido desvalorizado e precarizado, carente de
reconhecimento, recursos físicos e financeiros que dêem condições para o seu desenvolvimento,
como aponta Libâneo (2015). O autor destaca a tensão provocada por esse contexto e seu impacto
na construção da identidade docente, cada vez mais fragilizada. Quem quer tornar-se ou permanecer
professor nesse contexto?
Cabe salientar que identidades não são permanentes, mas estão em processo de constante
transformação, em movimento de desconstrução e reconstrução. Soares, Menezes e Freire (2016)
indicam que, ao objetivarem seu percurso, os docentes revelam-se a si mesmos como profissionais
que desejam ser, como se constituem dentro de seu processo histórico e como reconfiguram este
caminho a partir destas experiências vividas. Segundo os autores, no autoconhecimento as
fronteiras entre passado e futuro são superadas a partir da análise do presente, de modo que o vivido
e o devir explicam e transformam o aqui e agora.
Patto (1989) aprofunda essa justificativa ao considerar a importância de o docente buscar
compreender as diversas dimensões de sua função educadora não apenas para uma nova
compreensão de si mesmo, mas compreendê-la em sua relação com os alunos e no fomento da
educação crítica. Segundo ela, reconhecer suas potências e fragilidades, entraves e modos de
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atuação frente ao conhecimento, auxilia o educador na identificação destas características em seus
alunos e potencializa sua prática educadora.
Elaborar e repensar a função do professor em determinado contexto educativo, com base em
suas experiências individuais e coletivas, orienta a construção de novas identidades e o
reconhecimento dessas singularidades. Dessa maneira, os coloca, enquanto coletivo, em outro
patamar de compreensão sobre o fazer docente e sobre o seu papel profissional, na medida em que
acrescenta novas mediações para este saber imediato, advindo da prática.
Zamperetti, Souza e Rossi (2017) sugerem que os espaços coletivos de discussão formativa,
ajudam a articular melhor estes saberes individuais e coletivos sobre ser professor e sobre a
educação atual. Para Libâneo (2015, p.73), estes espaços são processos de formação continuada
comprometidos com a construção de uma identidade docente bem delineada, composta pelo
“conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que definem e orientam a especificidade
do trabalho de professor”.
Assumindo esta perspectiva, concebemos o humano como um sujeito histórico e social, que
“[...] só pode ser compreendido em sua inserção num mundo social.” (BOCK, 1999, p.23). Em vista
disso, o processo de aproximação com a subjetividade, aqui chamado de buscar o
autoconhecimento, não se trata de uma imersão em si, por meio de ações reflexivas introspectivas
na qual cada docente busca conhecer seus aspectos íntimos, relegados a sua singularidade isolada.
Trata-se de uma proposta de autoconhecimento que necessariamente parte da totalidade, ou seja,
para o docente conhecer a si mesmo, é preciso considerar as múltiplas determinações que o
constituem naquela determinada escola e naquele determinado momento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Guiados pelos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico e dialético, o
grupo promoveu 3 encontros sobre o tema gerador do autoconhecimento docente. As reflexões e
discussões realizadas nos encontros com estes educadores foram tomadas como informações de
pesquisa: gravadas, transcritas, e analisadas por meio do procedimento dos Núcleos de Significação
(AGUIAR; OZELLA, 2006).
Este procedimento analítico toma como objeto a palavra com significado e busca apreender
as significações por elas expressas, possibilitando, aproximações com o real (AGUIAR;
MACHADO; SOARES, 2015). Este processo de análise é marcado por três momentos: o
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levantamento dos pré-indicadores, que são aglutinados em indicadores, articulados nos núcleos de
significação. Os núcleos devem revelar os sentidos e significados, superando os pré-indicadores e
indicadores (AGUIAR; OZELLA, 2006). Estes momentos da análise constituem um só processo
“de idas e vindas que implica tanto um fazer/refazer contínuo do inventário de pré-indicadores
como um fazer/refazer contínuo de indicadores e núcleos de significação” (AGUIAR; MACHADO;
SOARES, 2015, p. 63).
Como resultado da análise de todo o material dos encontros, foram apreendidos 6 núcleos de
significação. A seguir, apresentamos 1 destes núcleos constituídos pelas significações de docentes
acerca das condições objetivas de seu trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este núcleo foi sistematizado a partir de três indicadores.
O primeiro indicador deste núcleo, “Autoridade em transformação: liderança como
característica da atuação docente”, aponta que para “ser professor”, entende-se que é necessário
possuir um perfil de liderança. Algumas falas indicam que parte desses docentes se consideram
líderes antes mesmo de serem professores, com função de líder e de docente misturadas. A
liderança é vista aqui, como uma característica inata da personalidade, um dom composto por um
conjunto de atributos hereditários:
“(...) Nossa, olha, a [nome da participante] ajuda a professora, então, eu exercia uma certa
autoridade na escola, essa liderança. Eu já tinha muito embutido essa ideia de ser professora.”
No entanto, ao se referirem à época em que eram alunos, não identificam esta habilidade de
liderança em seus professores, pois apresentam-nos como autoritários ou muito rígidos,
características que transbordavam para as instituições de ensino:
“Ela tinha um jeitão autoritário, muito rigorosa.”
“(...) eu saí do [instituição de ensino] que na época tinha uma rigidez bastante forte, quase
militar, aquela coisa da fila, hino, os pais assinavam o caderno todo dia.”
Os docentes expressam as transformações históricas acerca do conceito de “autoridade” na
educação. Vigotski explica este movimento quando afirma que “os significados das palavras se
desenvolvem” (2000, p.399, grifo do autor), uma vez que são produtos de relações sociais
históricas. Assim, apontam o perfil docente descrito ora com atributos de gestão empresarial, na
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qual a liderança aparece como modelo de autoridade, ora em confusão com autoritarismo, como
apontado na fala abaixo:
“Eu sempre era a professora e engraçado que o jeito da professora era o jeito que eu agia
com os meus ‘alunos’ em casa. Eu achava o máximo. Autoritária, exigente, e hoje, graças a Deus,
eu sou bem diferente disso.”
A liderança é um valor no campo da administração e dos recursos humanos. Com o avanço
neoliberal, este e outros termos são importados para a educação e passam a integrá-la junto com a
suposta “ineficiência do Estado”, que faz da educação um nicho lucrativo para o mercado. Como
Souza e Oliveira sintetizam: “Inclui-se todo o processo educacional na esfera do mercado e
generalizam-se os procedimentos e valores típicos do capitalismo competitivo na gestão dos
sistemas e das instituições educacionais” (2003, p. 874).
É preciso diferenciar o autoritarismo da autoridade docente. O autoritarismo, como modo de
relação arbitrária entre quem manda e quem obedece, baliza as relações entre professor e aluno na
“concepção bancária de educação”, dado que “Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma
doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das
manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da ignorância(...)”
(FREIRE, 1987, p.33). A autoridade, por outro lado, se faz necessária ao docente, uma vez que está
relacionada ao saber. Freire (1996) explica que necessariamente o educador deve saber mais do
educando. O saber docente não pressupõe o não saber do aprendiz, este último traz em si saberes
diversos das leituras que faz da realidade, cabe ao docente auxiliar os alunos a ampliarem suas
possibilidades de ler a realidade. É na relação dialógica no processo de ensino-aprendizagem que a
educação do mestre se faz libertadora.
O segundo indicador destacado “Entre os desafios da carreira e o gostar da educação”,
aponta que muitos docentes afirmam gostar da profissão, se identificam e sentem-se satisfeitos, mas
que o ingresso na profissão pode ter sido, inclusive, por um ideal sobre o que significa ser
professor:
“(...) pode ser idealismo, eu gostei do que eu fiz, gosto até hoje, eu fecho com chave de ouro,
porque eu gosto. Eu gosto do que eu faço. Eu não queria ser outra pessoa, não queria ter outra
profissão.”
Ao escolher uma profissão os sujeitos buscam atender às suas necessidades, como
explicadas por Aguiar (2006, p. 6):
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estão entendidas como um estado de carência do indivíduo, que o mobiliza e que leva
a sua ativação com vistas a sua satisfação, dependendo, é claro, de suas condições de
existência. As necessidades, desse modo, jamais podem ser compreendidas como
naturais e a-históricas, mas engendradas no e pelo movimento histórico, social e
político.

As necessidades não são sempre claras para o sujeito, são carregadas de emoção e não são
necessariamente intencionais. Na escolha da profissão de professor fica evidente na fala desses
docentes que eles têm a necessidade de contribuir para melhorar a sociedade, como uma ideologia.
No entanto, ao entrarem em contato com a realidade objetiva da escola, de uma escola que não é
genérica e muito menos neutra, agora como profissionais da educação e não mais como alunos,
percebem a complexidade da vida em sociedade e também na escola. Libâneo (1984, p.155), ao se
referir às ciências que buscam explicar o ato educativo diz que: “os reducionismos pecam por isolar
um aspecto da totalidade do ato educativo e, em cima desse aspecto parcial, discutir o objeto da
educação”, essa forma parcial de conceber a educação era partilhada pelos professores, sobretudo,
antes de ingressarem na carreira.
Há falas em que os professores afirmam que gostam da profissão, apesar das adversidades.
Apontam assim para a contradição entre o prestígio social da profissão, do professor como um herói
que muda o mundo e ao mesmo tempo o desprestígio de um profissional que é mal remunerado e
com condições ruins de trabalho. Vejamos:
“(...) Gosto do que eu faço? Gosto. Adoro o que eu faço. Se eu fosse fazer outra faculdade,
eu faria novamente (...), mas só que eu estou cansada. (...) Eu me sinto muito cansada, né?”
Em decorrência das condições desfavoráveis de trabalho, muitos professores expressam o
sentimento de desistir da docência, estão em dúvida sobre o que fazer no futuro, é o que expressam
as falas do terceiro indicador, “Condições de trabalho e perspectivas futuras na profissão docente”:
“(...) agora é uma grande dúvida assim, se realmente isso é o que eu quero pra mim,
continuar trabalhando como professor, continuar na área de educação ou não. Eu não tenho ainda
uma certeza com relação a isso. Então, o futuro é uma dúvida.”
Percebe-se que a intenção de desistir da docência é por consequência das condições de
trabalho e desprestígio social, pois muitos pretendem continuar na área educação:
“(...) Eu pretendo algo mais (...). Eu acho que eu posso ser mais útil em outros setores. Eu
me sinto muito mais motivada fazendo outras coisas dentro da escola (...)”
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Os professores gostam de trabalhar com a educação, mas sentem as dificuldades diante das
condições de trabalho e também da formação. Assim, geralmente isolados, ficam em dúvida em
relação ao seu próprio futuro enquanto profissionais. Esta situação de “mal-estar”, segundo
Cortesão (2011), tende a agravar-se enquanto a organização social e educativa acompanharem
servilmente a lógica, a evolução e a crise econômica do modo de produção vigente.
CONCLUSÕES
Avolumam-se as discussões, estudos e políticas públicas que abordam a formação
continuada de professores. No entanto, muitas vezes, a centralidade da formação está ou nos alunos,
ou nos currículos, ficando os docentes em posição marginal nestes diálogos. O que os educadores
têm a dizer sobre a educação?
A escolha pela docência é um processo marcado, entre outras coisas, por idealizações sobre
o que é ser professor. Ao iniciarem o trabalho na escola, estes docentes confrontam estas ideais com
a realidade que determina as condições objetivas do trabalho pedagógico. Neste processo, a não
possibilidade de fazer “a diferença”, é um elemento que contribui com o desencantamento pelo
trabalho pedagógico. Embora sejam reconhecidas as intempéries da educação, o grupo reafirma a
escolha em permanecer na educação, ainda que em outros setores.
Os conteúdos elaborados e analisados no processo de autoconhecimento empreendido nesta
pesquisa, revelaram mediações fundamentais para a compreensão da realidade escolar. Ao falarem
da escolha pela profissão, dos sentidos da educação e da docência, das experiências da época de
alunos, e sobre o que é ensinar, estes docentes estão falando de si, mas localizados em um contexto
que é histórico e social, falam também de outros, e falam da educação. Ao aproximarem-se desta
realidade, os docentes podem conhecer as múltiplas dimensões que constituem o processo
educacional, e identificar as possibilidades de superação.
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Resumo
Este relato integra uma pesquisa maior realizada pelo Grupo Atividade Docente e Subjetividade,
(GADS), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, (PUC-SP), cujo objetivo foi apreender a
dimensão subjetiva dos processos educacionais em uma escola da rede municipal de São Paulo.
Embasados nos princípios teórico-metodológicos do materialismo histórico e dialético, foram
organizados encontros de formação continuada a partir do tema gerador autoconhecimento docente,
indicado por interesse dos educadores. As informações produzidas nesse grupo foram analisadas pelo
procedimento dos Núcleos de Significação. Neste trabalho, apresentamos um desses núcleos
compostos pelas significações de docentes acerca das condições objetivas de seu trabalho. Foram
organizados três indicadores: 1)“Autoridade em transformação: liderança como característica da
atuação docente”; 2) “Entre os desafios da carreira e o gostar da educação”; 3)“Condições de trabalho e
perspectivas futuras na profissão docente”. As análises preliminares indicam que embora sejam
reconhecidas as intempéries do contexto educacional, o grupo reafirma, mesmo diante de dúvidas, a
escolha em permanecer na educação.
Palavras-chave: Formação docente; autoconhecimento docente; Núcleos de Significação; Psicologia
Sócio-Histórica.
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Resumo
Neste painel apresentamos e discutimos pesquisas que se relacionam aos desafios encontrados na
formação de professores e no desenvolvimento do trabalho docente e apontamos perspectivas de
superação destes. Em Provocações à didática e ao conceito de inovação pedagógica na formação de professores a autora
se propõe a identificar elementos que apontem perspectivas pedagógicas inovadoras, sob a ótica de
licenciandos e de professores da educação básica. Partindo da necessidade de (re)aproximação com a
escola, a autora utiliza registros individuais e entrevistas com docentes da escola básica, considerados
inovadores pelos licenciandos. Como perspectiva, aponta o reconhecimento político e social de que a
escola é o principal locus de formação humana e a urgência de refletirmos coletivamente sobre outras
formas de se pensar e se fazer escola. Em Aprender a ser docente. La experiencia reflexiva de Carolina, refletese sobre os processos de construção dos saberes docentes e o significado da formação inicial e da
prática cotidiana com crianças e jovens na escola. Para tanto, parte-se da experiência narrada por uma
professora de História, entendendo a narrativa como um instrumento de reflexão compartilhada que
possa criar as possibilidades de produzir, construir conhecimentos e na confiança de que a mudança e a
transformação nos sistemas de ensino é possível na medida em que a capacidade dos professores de
entender o ensino é fortalecida, discutindo problemas educacionais. Em Formação e trabalho docente:
desafios da profissão no início da carreira, discute-se parte dos resultados de uma pesquisa que teve por
finalidade identificar e analisar os motivos que levaram professores iniciantes a abandonarem a
profissão. Para tanto, foram entrevistados cinco professores que atuaram na docência por um período
de até cinco anos. Advoga-se que esta questão, em especial, merece atenção porque o início da docência
é apontado tanto pela literatura nacional quanto pela literatura estrangeira como uma fase difícil,
geralmente caracterizada pelos sentimentos de solidão e isolamento. Os dados apresentados apontam
indícios de que os impactos das condições de trabalho encontradas corroboraram para a decisão de
abandono do magistério.
Palavras-chave: Didática. Inovação pedagógica. Saberes docentes. Trabalho docente. Abandono do
magistério.
PROVOCAÇÕES À DIDÁTICA E AO CONCEITO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Sandra Maciel de Almeida – UFF

ENTREMEANDO TEORIAS E METODOLOGIAS INTRODUZIMOS A DISCUSSÃO
Os espaços formativos são cenários propícios à potencialização de atitudes transgressoras
(HERNÁNDEZ, 1998) tendo em vista o volume e o teor das relações que neles se instituem,
atravessadas por pressões políticas e sociais nem sempre condizentes com as demandas dos/as
estudantes e das professoras e professores.
No caso específico dos cursos de licenciatura oferecidos pelas universidades públicas esses
fatores são acrescidos das sérias consequências acarretadas por políticas públicas fragmentadas,
descontínuas, inconstantes e, muitas vezes, incoerentes que alimentam o desprestígio social do
próprio magistério ocasionando evasão de estudantes matriculados nos cursos de licenciatura,
desinteresse pela sua conclusão e abandono da profissão. Se, de um lado, um quadro complexo
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como este pode gerar estagnação, de outro, é propício à criação de percursos formativos que
produzam rupturas e gerem transgressões em razão dos desafios suscitados frente à natureza
político-epistemológica dos próprios cursos que, em linhas gerais, têm a responsabilidade de formar
os professores da educação básica do nosso país.
Movidas por este entendimento e inspiradas por estudos do campo (CANDAU, 2012;
GATTI, 2013; GAUTHIER, 1998; NÓVOA, 2015, entre outros), em 2017, professoras de Didática
da Faculdade de Educação de uma Universidade Federal do Sudeste constituíram o Núcleo de
Didática e Formação de Professores. Atualmente, composto por 10 professoras que trabalham nesta
área e, semestralmente, ministram aulas para cerca de 400 alunos matriculados em mais de 20
cursos de licenciatura.
Desde 2017, se reúnem mensalmente para discutir, definir e avaliar questões da área,
compartilhar os modos como pensam, organizam e implementam suas práticas. Foi em uma das
reuniões que tivemos a oportunidade de trocar informações acerca do trabalho realizado nas turmas
das licenciaturas, cujo enfoque está pautado pela compreensão da ideia de que a formação de
professores requer o reconhecimento e a valorização dos saberes docentes e dos conhecimentos
profissionais (TARDIF, 2014 e SCHULMAN, 1987) como fundamentos deste processo.
Na ocasião destacamos que não menos importante é a adoção contínua de encaminhamentos
alinhados com princípios democráticos que contemplem a horizontalidade e a afetividade nas
relações; o entendimento da escola e da universidade como espaços legítimos de produção de
conhecimentos, de formação docente e de potencialização da emancipação humana.
As avaliações qualitativas realizadas com os alunos durante e ao final da disciplina nos
levam a perceber que a adoção desta perspectiva, em certa medida, transgride em sentidos variados
quando comparada aos processos formativos aos quais boa parte dos licenciados e seus formadores
estiveram vinculados no decorrer do período de escolarização. Consideramos que ao imergir neste
trabalho e serem incitados a refletir e a agir com/sobre ele é possível que os futuros professores
passem a constituir aprendizagens profissionais afinadas com os princípios elencados e desse modo
sejam inspirados a refletir coletivamente sobre outras formas de se pensar e se fazer escola.
Ao mesmo tempo em que nos move, esta suposição provoca outros questionamentos: até
que ponto este trabalho tem contribuído com a revisão das concepções dos licenciandos em torno da
ideia de escola e de formação de professores? Em que medida, o teor abordado e o encaminhamento
adotado têm favorecido a constituição de conhecimentos profissionais que transgridem com
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enfoques conservadores? Transgredir com esses enfoques significa estabelecer uma aproximação
com a ideia de inovação pedagógica?
Para as perguntas formuladas ainda não temos respostas contundentes, no entanto, tecemos
alguns comentários acerca do conceito de inovação pedagógica. Isso porque, embora não seja
extensa a produção sobre o tema, o pouco que se difundiu até o momento não expressa com clareza
o entendimento dos autores sobre o assunto, dando a entender que se trata de um conceito
autoexplicativo ou somente alinhado ao uso das tecnologias digitais.
Em oposição a este entendimento, o conceito de inovação pedagógica com o qual nos
afinamos ultrapassa a ideia de que o uso de aparatos tecnológicos em si representa inovação, pois
compreendemos que os sujeitos inovam, sobretudo em relação às suas atitudes, e não aos objetos
(VASCONCELLOS e SANTIAGO, 2018).
A estes esclarecimentos acrescentamos o reconhecimento da diferença como valor e a
qualidade das relações sociais que se constroem com os alunos como preponderante. Instigadas por
esta perspectiva organizamos a disciplina e propusemos aos alunos de Didática, que se debruçassem
sobre os estudos sugeridos e realizassem atividades que pudessem provocá-los a pensar uma escola
transgressora ou inovadora, como definido por Cunha (2016).
Neste artigo discutimos e problematizamos uma dessas atividades que constituiu numa
entrevista com docentes da escola básica, considerados inovadores pelos licenciandos e análise dos
depoimentos com base na literatura. Os estudantes, organizados em grupos de 4 a 5 alunos,
entrevistaram 13 professores/as das escolas básicas nas quais a atividade ocorreu. As entrevistas
foram filmadas e editadas pelos alunos partícipes, posteriormente apresentadas durante as aulas,
seguidas de debate sobre o conceito de inovação pedagógica, provocado pelos depoimentos dos
entrevistados. Dentre os 13 vídeos produzidos e exibidos em aula, selecionamos trechos dos
esclarecimentos de 5 professores da escola básica.
Para que pudéssemos analisar seus depoimentos, tornamos a assistir os vídeos e nos
dedicamos a transcrever as informações compartilhadas. A proposta foi que fizessem entrevistas
abertas e que, ao entrevistar tivessem escuta para o que os professores tinham a dizer, sem induzir
respostas, mas, que, de fato, demostrassem interesse e curiosidade para o que os professores tinham
a dizer sobre seus trabalhos.
Ao revisitar as entrevistas, um semestre depois (maio de 2019), foram feitas transcrições de
todo material, que foi analisado e categorizado. Dentre as categorias que emergiram da análise,
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destaca-se Inovação Pedagógica como o macro-tema e os subtemas: escuta, dialogicidade,
criatividade e autonomia docente.
É com base nesse material que nossa investigação foi realizada, tomando por base os estudos
sobre o desenvolvimento de pesquisas qualitativas (MATTOS, 2011). Dito isso, esclarecemos que
nosso intuito é identificar elementos que apontem perspectivas pedagógicas inovadoras, sob a ótica
de licenciandos e de professores da escola básica.
FORMAR PARA A INOVAÇÃO OU FORMAR INOVANDO?
Na realização do seu trabalho, os professores empregam frequentemente
[...] seus conhecimentos pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os
programas e livros didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias
ensinadas, fiam-se em sua experiência e retêm certos elementos de sua formação
profissional (TARDIF, 2014, p. 64).

Acontece, porém, que eles nem sempre têm consciência da natureza dos saberes que
empregam ou dos motivos que os levaram a adotá-los. Agem como se suas ações caminhassem de
maneira espontânea/autônoma, de forma “natural”, sem a necessidade de elaborar explicações para
justificá-las. Essa
[...] inconsciência não é necessariamente produto de uma recusa, de mecanismos de
defesa, como os descreve a psicanálise. Em geral, é um ‘inconsciente prático’,
segundo a fórmula de Piaget, produto de um esquecimento progressivo a mercê da
formação de rotinas, ou de um desconhecimento de sempre, um simples efeito da
impossibilidade e da inutilidade de estarmos permanentemente conscientes de nossos
atos e de nossas motivações (PERRENOUD, 2001, p. 161)

Embora muitas vezes inconscientes, os saberes mobilizados pelos professores foram
modelados durante sua história de vida e de socialização (pré-profissional e profissional) e como
estão enraizados acreditam que fazem parte de sua personalidade e por esse motivo são
considerados “inatos” ou “naturais”. Essa naturalização e essa personalização do saber profissional
são tão fortes que resultam em práticas as quais, muitas vezes, reproduzem os papéis e as rotinas
institucionalizadas da escola (TARDIF, 2014, p. 78).
Isto porque, os saberes ligados à experiência começam a ser constituídos a partir do ingresso
no magistério e é justamente nesse “[...] início da carreira que [sua] estruturação [...] é mais forte e
importante” (Ibid., p. 86), pois em função de sua experiência, pouco a pouco passam a ter certeza
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acerca daquilo que desenvolvem no meio escolar e assim começam a se sentir integrados e
capacitados para exercer seu trabalho. Comumente, ao se defrontarem com as adversidades, julgam
a formação inicial e indicam que há “[...] uma defasagem, uma distância crítica” entre os saberes
adquiridos na formação e os problemas que precisam enfrentar. Nesse processo, novos
entendimentos relacionados ao exercício da docência são tecidos (TARDIF, 2014; NÓVOA, 2015)
e, na maior parte das vezes isso ocorre porque
[...] os saberes ligados ao trabalho são temporais, pois são construídos e dominados
progressivamente durante um período de aprendizagem variável, de acordo com cada
ocupação”, portanto, é na implementação do trabalho que tais adversidades emergem e
fazem com que os professores mobilizem conhecimentos específicos na tentativa de
superá-las, exigindo que [...] desenvolvam, progressivamente, saberes gerados e
baseados no próprio processo de trabalho (TARDIF, 2014, p. 58).

Para que dificuldades dessa natureza sejam minimizadas, estudiosos do assunto têm
apontado a necessidade de envolver os futuros professores em estudos e situações que os levem a
compreender [...] a centralidade do conhecimento do objeto no que diz respeito ao ensino e às
consequências da falta desse conhecimento, [...] precisam aprender sobre os conceitos centrais e a
organização de princípios de um conteúdo (SHULMAN, GROSSMAN e WILSON, 1989, p. 28).

Os resultados de algumas das pesquisas (GAUTHIER, 1998; TARDIF, 2014; TERRIEN,
1993) realizadas a propósito da mobilização dos saberes adquiridos na história de vida
(principalmente da vida escolar) dos professores, coadunam com as informações reveladas pelas
investigações que desenvolvemos a respeito de prováveis relações entre as experiências escolares e
a atuação profissional de professoras iniciantes (MACIEL, JAEHN e VASCONCELLOS, 2018;
VASCONCELLOS, OLIVEIRA e MENEZES, 2016).
Frequentemente os professores empregam práticas inspiradas em situações que derivam de
suas experiências acadêmicas, escolares ou das suas histórias de vida (TARDIF, 2014). Ao
empregá-las, as “reatualizam” e “reutilizam” como forma de enfrentar as situações advindas dos
contextos nos quais estão imersos, sem que para isso seja necessário ter consciência dessa
retomada. Esta retomada, por sua vez, tem relação com o fato de que antes mesmo de começar a
atuar os docentes convivem, como alunos, com seu ambiente de trabalho por um longo período de
tempo, proporcionando a construção de
[...] uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de
certezas sobre a prática docente que ajuda a compor um conjunto de saberes pré-
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profissionais [...] que serão mobilizados e utilizados [...] no exercício do magistério
(TARDIF, 2014, p. 68-69).

Assim, ao retornarem às escolas, “os professores em formação tendem a prestar mais
atenção nos fenômenos da sala de aula em relação aos quais eles possuem expectativas ou
representações fortes” (Ibid., p. 70) que foram tecidas durante essa trajetória. Por esse motivo,
acreditamos que a atenção dos formadores deve estar voltada para esse aspecto e, nesse sentido,
precisam implementar práticas que também enfoquem aquilo que foi ignorado, na tentativa de
favorecer a superação das crenças que carregam consigo e a ampliação do seu repertório de saberes.
Reflexões como estas têm influenciado nossas ações como pesquisadoras e como
formadoras de professores, nos levando a avaliar nossas práticas, seja de modo individual; nas
reuniões do Núcleo ou com estudantes. Este processo de reflexão nos levou a perceber a
necessidade de integrar os licenciandos ao espaço escolar de forma mais efetiva e por uma via que
não fosse somente pelo estágio obrigatório.
Para tanto, pouco a pouco as professoras de Didática foram criando espaço para esta
articulação e atualmente 4 das 10 responsáveis por esta disciplina, ao elaborar seus respectivos
planos de curso passaram a incorporar a (re)aproximação com a escola como parte dos estudos e
das atividades que desenvolvem com seus alunos, conforme explicitaremos no tópico seguinte.
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS
BÁSICAS
A aproximação com o espaço da escola básica tem sido uma demanda constante dos
licenciandos durante as aulas de Didática. Os estudantes são enfáticos ao afirmar que não se sentem
preparados para lecionar, que existe uma distância entre a escola real e o que aprendem ao longo do
curso de formação de professores. Suas demandas por uma formação mais próxima da realidade das
escolas têm eco nas pesquisas que se dedicam a estudar a formação docente, como afirmam Cruz e
Campelo (2016, p. 96)
Ao tratar da formação inicial dos professores para a educação básica, muitos estudos
têm constatado uma distância entre o processo de formação inicial dos professores e a
realidade encontrada nas escolas, que diz respeito à lacuna entre a teoria estudada nas
universidades e a prática desenvolvida no ambiente profissional (COCHRAN e
LYTLE, 1999; ROLDÃO, 2007; ZEICHNER, 2010).
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A escuta das demandas dos licenciandos, provocou as professoras de Didática a buscar
estratégias que contribuíssem para a reflexão/ação sobre o espaço escolar, como local privilegiado
para a problematização de questões que envolvem a profissão. Assim, as aulas de campo realizadas
nas escolas têm servido de insumo para discussões sobre ser professor e as angústias que giram no
seu entorno. Ainda que permeada por dúvidas temos percebido em nossas aulas, que a maioria dos
estudantes deseja ser professor e vê a (re)aproximação com a escola como parte importante da sua
formação.
Para ampliar esse contato com a escola básica, no primeiro semestre de 2018, além da
(re)aproximação proposta, solicitamos aos licenciandos que entrevistassem os professores que, em
seus pontos de vista, apresentassem práticas pedagógicas que considerassem inovadoras.
Ainda sem discussão teórica prévia sobre este conceito, tomamos tal iniciativa por termos a
intenção de provocar reflexões iniciais, baseadas nas concepções dos licenciandos e dos professores
da educação básica visando sua revisão e a composição de conhecimentos a propósito do assunto.
Desse modo, foi possível fomentar discussões e avançar nos processos subsequentes da disciplina,
em especial, nos estudos e oficinas realizadas com eles sobre planejamento didático. Assim sendo,
ao retornar da escola, tomamos por referência o entrecruzamento entre o ponto de vista dos
professores, as concepções dos licenciandos e a literatura que discute inovação pedagógica (FINO,
2008; CUNHA, 2016).
Destaca-se que, embora o interesse fosse entrevistar professores que os estudantes
considerassem que desenvolviam práticas inovadoras, as perguntas versaram especificamente sobre
as práticas. Não foi perguntado o que é inovação, mas como os professores e professoras
entrevistados trabalham, como são suas aulas, suas escolhas pedagógicas. Essa escolha foi
fundamental para que as respostas não ficassem restritas a tentativa de conceituar inovação, mas
sim, ouvir o que tinham a dizer sobre suas práticas.
O principal tema abordado pelos professores entrevistados foi a importância da escuta do
aluno como caminho para o aprendizado da docência. Ao falar sobre esta questão, a professora
Maria, por exemplo, que atua na Educação Infantil, nos fornece informações que ilustram este
entendimento: “É uma prática sempre reflexiva, a gente se torna e se faz professora a cada dia e a
cada momento, estudando e ouvindo o outro”. Sobre esse aprendizado, Andreia, outra professora da
Educação Infantil, faz uma afirmação que complementa a compreensão anterior. Nas suas palavras,
O que a criança diz importa, a curiosidade dela importa, esse é o contributo da
infância. É o olhar diferenciado de alguém que está vendo o mundo pela primeira vez,
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que desconhece isso que a gente já tá muito acostumado a ver. Então, esse é um
princípio fortemente defendido aqui na educação infantil, a questão da escuta. É o que
a criança diz e os interesses da criança que vão fazer a linha de direção do nosso
trabalho (PROFESSORA ANDREIA).

Como destaca Cunha (2016, p. 97) os professores e professoras entrevistados, buscam por
meio da escuta atenta as demandas dos estudantes, “[...] a autoria e o protagonismo dos alunos
numa perspectiva emancipatória”. O professor Richard, que leciona Filosofia no Ensino Médio,
destaca a importância de instigar os alunos a se ouvirem mutuamente:
Como professor eu estimulo que meus alunos ouçam os outros. Isso é muito difícil,
em última instância, eu não posso forçar ninguém a ouvir o outro. Eu só posso tentar
criar estímulos para isso. Um desses estímulos precisa ser: eu mesmo como professor
preciso estimular isso cotidianamente e dar esse exemplo de que o aluno pode falar e
ser ouvido. Se ele se sente ouvido, ele vai ficar mais predisposto a ouvir também
(PROFESSOR RICHARD).

Não temos como assegurar que o exemplo do professor seja suficiente para que uma conduta
sensível a escuta do outro reverbere de modo efetivo entre os alunos. De todo modo, compactuamos
com o entendimento dos professores entrevistados, sobre a relevância deste assunto e advertimos
que consideramos urgente a adoção de práticas que provoquem rupturas com o predomínio do falar
para o outro, em decorrência do desenvolvimento de processos que vislumbrem escutar a escuta do
outro. A esse respeito, Freire (1996) acrescenta:
Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos
outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a
ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que
aprendemos a ferir com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro,
fala com ele (1996, p. 43).

Para Paulo Freire, a escuta do aluno é um aprendizado necessário à docência e, embora não
tenhamos uma trajetória escolar predominantemente pautada por este enfoque “[...] não é difícil
perceber como há umas tantas qualidades que a escuta legítima demanda do seu sujeito. Qualidades
que vão sendo constituídas na prática democrática de escutar” (1996, p. 45).
Ouvir nossos alunos e alunas e criar espaço para que se ouçam é, antes de mais nada, parte
importante de um exercício que tende a provocar aprendizagens sobre a democracia, por meio de
processos que em si, podem ser democráticos. Entretanto, no dia a dia, temos percebido o
predomínio da imposição de uma maneira de pensar sobre outra na qual, independentemente do
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ponto de vista que se defende, não existe o interesse de ouvir quem pensa ou discursa de outra
maneira que não a minha (FREIRE, 1996). O problema, é que a manutenção dessa postura alimenta
a opressão, silencia vozes, fortalece desigualdades e injustiças sociais e põe em risco a construção
de um projeto de sociedade – e de escola – que se pretende democrática. Desse modo, um tema tão
caro e relevante a qualquer sociedade, em nosso país, tem sido suprimido pela retórica conservadora
que
[...] tem buscado espalhar o medo e a insegurança através de discursos moralizantes,
como forma de abrir caminho para o conservadorismo político, devassar as
possibilidades de avanço social e democrático, construídas nos últimos quinze anos,
no Brasil (MACIEL, JAEHN e VASCONCELLOS 2018, p. 1505).

Essa tentativa de ação, via ampliação do discurso conservador, que visa anular a discussão
crítica do espaço da sala de aula, se choca com o desejo dos estudantes de compreender a
complexidade desse momento político e com o papel da própria escola, como afirma o professor de
História do Ensino Médio, Augusto:
O que tem acontecido muito atualmente, por exemplo com esse clima de instabilidade
política que a gente vive é, muitas vezes, os alunos chegarem com questões sobre
como funciona a política, como é a democracia na prática, o que é fascismo. Questões
desse tipo que eu acho que eu, professor, não tenho como ignorar (PROFESSOR
AUGUSTO).

Para desenvolver atitudes comprometidas com o respeito pelo outro, a professora da
Educação

Infantil, Adriane, ressalta que o planejamento escolar é um desafio da

contemporaneidade, tendo em vista que a organização prévia do docente é essencial. Para que faça
sentido, segundo ela, é necessário considerar que “no dia a dia, as crianças vão conduzindo o nosso
trabalho”.
Mesmo sendo uma prática comum, o planejamento e a organização do trabalho docente
ainda têm sido pensados, prioritariamente, a partir de um ideal de criança distante da criança real
(FAGUNDES, 2011). Para os docentes que fizeram parte desta pesquisa, é justamente a
proximidade com os jovens e as crianças presentes nas escolas nas quais os futuros professores
trabalharão que será possível estabelecer laços de afeto e diálogo que nos incitam a perceber as
diferentes nuances que emergem em sala de aula. O que os professores e professoras entrevistados
evidenciam em suas falas é que, para além de uma questão de método ou de planejamento didático
inovação pedagógica passa pela autonomia docente, dialogicidade, criatividade e escuta do outro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aproximação com o espaço da escola tem sido uma demanda constante dos licenciandos,
que afirmam que existe uma grande distância entre a escola real e o que aprendem sobre a escola na
universidade. Discussões que coadunam com esta perspectiva têm nos instigado e nos provocaram a
rever e alterar nossas práticas como formadoras de professores, responsáveis pela disciplina de
Didática.
Por meio de registros individuais e de entrevistas com docentes da educação básica,
suscitadas pela (re)aproximação com a escola identificamos elementos das práticas pedagógicas
investigadas que revelam a tentativa, por parte dos professores e professoras, de provocar
descontinuidades de uma prática tradicional de ensino. Destaca-se que a busca por uma prática
pedagógica inovadora passa pelo reconhecimento político e social de que a escola é o principal
locus de formação de professores e pela urgência de refletirmos coletivamente - universidade e
escola - sobre outras formas de se pensar e se fazer escola, mas também sobre outras formas de se
pensar e se fazer formação docente.
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Resumo
Identificar elementos que apontem perspectivas pedagógicas inovadoras, sob a ótica de licenciandos e
de professores da educação básica é o objetivo deste estudo que resulta das reflexões realizadas pela
equipe docente do Núcleo de Didática e Formação de Professores da Universidade Federal Fluminense
e das avaliações qualitativas realizadas com alunos de Didática desta universidade. A adoção de práticas
transgressoras é elemento essencial da dinâmica acadêmica, cuja produção de conhecimento exige
postura investigativa na busca por metodologias pouco usuais e respostas para perguntas, muitas vezes,
ainda sem solução. No caso das universidades públicas, além dos aspectos mencionados, alunos,
professores, gestores e servidores têm convivido com pressões decorrentes da propagação de ideias
distorcidas que buscam deslegitimar sua própria história e negar suas contribuições. Isso nos provocou
a propor uma (re)aproximação com a escola, o que gerou registros individuais e entrevistas com
docentes da escola básica, considerados inovadores pelos licenciandos em sala de aula. Na contramão
da vinculação do conceito de inovação pedagógica à inserção de aparatos tecnológicos, os licenciandos
e professores participantes expressaram preocupações com a construção de uma sociedade mais justa,
calcada em aspectos como autonomia docente, dialogicidade, compromisso e criatividade. O que os
professores e professoras da escola básica entrevistados pelos licenciados durante o estudo evidenciam
em suas falas é que, para além de uma questão de método ou de planejamento didático inovação
pedagógica passa pela autonomia docente, dialogicidade, criatividade e escuta do outro. O
reconhecimento político e social de que a escola é o principal locus de formação humana e a urgência de
refletirmos coletivamente sobre outras formas de se pensar e se fazer escola são perspectivas de nossas
discussões.
Palavras-chave: Didática. Inovação pedagógica.
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APRENDER A SER DOCENTE. LA EXPERIENCIA REFLEXIVA DE CAROLINA
Patricia Hermosilla – Salazar Universidad de Chile

INTRODUCCIÓN
La experiencia es el centro de interés de este estudio. Se trata de una oportunidad para
comprender, desde la vivencia que relata cada profesor y profesora, los procesos de construcción de
su saber y explorar el significado de la formación inicial y la práctica cotidiana con niños y jóvenes
en la escuela. Nuestra actitud ha sido la de aprender de sus experiencias educativas.
Atendiendo a estas prioridades, la indagación fue planteada desde una perspectiva
epistemológica interpretativa (GADAMER, 2003, 2004 y 2007) que busca en la singularidad de la
experiencia relatada una comprensión idiosincrática y compleja (HUBERMAN, THOMPSON y
WEILAND, 1997) del significado que dan los propios sujetos a sus saberes. En consonancia con
esta aproximación utilizamos en este estudio una metodología biográfico-narrativa que, según
BOLÍVAR (2002), «expresa el deseo de volver a las experiencias significativas que encontramos en
la vida diaria, no como un rechazo a la ciencia, sino más bien como un método que puede tratar
preocupaciones que normalmente quedan excluidas de la ciencia normal».
Como sostiene Jackson (1998), es probable que no haya un solo ámbito de la vida humana
en el que los relatos no cumplan un rol preponderante. Las prácticas educativas no son una
excepción, y de hecho es Cifali (2005, p. 191) quien sostiene que los relatos son una dimensión
privilegiada para la teorización de las prácticas. Es por ello que en esta investigación abordamos la
narrativa en al menos tres sentidos: como fenómeno que se investiga (el relato como objeto de
estudio), como método de la investigación (como forma de construir y analizar lo educativo) y
como instrumento para la reflexión compartida que puede impulsar cambios, por ejemplo, cambios
en la práctica de formación del profesorado. Así, como señalan Connelly y Clandinin (1995), los
relatos nos permiten abordar la complejidad de la enseñanza abriendo múltiples posibilidades de
análisis y comprensiones no excluyentes, que transitan entre la indagación, la construcción del saber
docente y las prácticas.
LAS EXPERIENCIAS QUE LLEVARON A CAROLINA HACIA LA PEDAGOGÍA: CONTAR
HISTORIAS Y ACOMPAÑAR PROCESOS
Carolina es profesora de historia, una mujer de convicciones claras, sobre las cuales trabaja
sistemáticamente, buscando generar autoconsciencia y como ella misma dice “[…] hacerse cargo de
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sus inquietudes”. Pudimos sostener en dos ocasiones con ella conversaciones ricas llenas de
matices, en las cuales en ningún momento deja de preguntarse, de hacer sus críticas, de plantear sus
dudas, relatos a través de los cuales es posible comprender la pasión con la que vive su profesión.
Carolina llega a la pedagogía después de realizar su tesis de licenciatura en la que elaboró
una investigación sobre el tiempo histórico que le implicó un período largo para su articulación y
paralelamente trabajó como cajera en un supermercado durante los fines de semana durante un año
y medio, tiempo durante el cual acompañó a su mamá a un curso de repostería en el cual pudo
contar muchas historias al grupo de mujeres que participaba en el, y al mismo tiempo, ayudó con las
tareas escolares a los chicos del empaque del supermercado. Estas dos experiencias originaron un
cambio en Carolina que fueron importantes para plantearse su formación como profesora: la
importancia de contar historias y su capacidad personal para hacerlo.
MOMENTOS DE SU EXPERIENCIA DE FORMACIÓN INICIAL
La profesora reconoce de manera general que fue en su formación inicial donde aprendió a
reflexionar acerca de su práctica pedagógica, y que finalmente ha sido el camino para solucionar las
carencias instrumentales de este mismo proceso, que ha tenido que asumir después de haber
terminado esa fase. Es posible observar en el relato de la profesora que está vitalmente involucrada
en el trabajo que realiza actualmente con sus estudiantes, por lo cual respecto de su formación se
limita a hacer referencia a algunos momentos de esta etapa, que identifica como importantes para su
quehacer.
Carolina recuerda que es en su formación inicial durante la práctica profesional I y II donde
ratificó la intuición que la había llevado a tomar la decisión de ser profesora, dice, “[…] me di
cuenta que había algo que yo podría entregar y que podía ser valioso.” Éstas se realizaron como
nos cuenta en dos espacios institucionales distintos que le permitieron ponerse en juego y las
describe como prácticas gratificantes:
Uno de ellos fue en un contexto socioeconómico vulnerable, una institución que
confiaba poco en las capacidades de esos alumnos y asistencialista. El otro colegio
con una educación que se entendía como trampolín social, que tenía también una
cuota de aspiracionismo, de cierto arribismo, con niñas que eran parecidas a mí,
provenientes de contextos sociales difíciles, para las cuales esta era la única opción, de
otra manera no había posibilidades para estudiar, muchas eran buenas alumnas desde
chicas, por lo tanto había una sintonía distinta.
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La profesora ha continuado estudiando porque necesita atender a cuestiones de su quehacer
en la sala de clase para las cuales no tenía herramientas desde su formación. Al respecto dice:
Creo que por mi forma de ser hay personas que me podrían juzgar hoy día como
tecnócrata. Sin embargo, no es así. He podido transparentar mis procesos con los
alumnos, gracias a esos componentes técnicos, que siempre son menospreciados, pero
por ejemplo para mí formular adecuadamente una pregunta en una prueba es
importante, porque los estudiantes se dan cuenta de cómo progresan.

Es interesante lo que sostiene la profesora porque es consciente de la importancia de los
procesos reflexivos que aprendió en sus estudios iniciales para darse cuenta de aquello que le hace
falta para mejorar los procesos que pone en marcha en el aula y al mismo tiempo, hace una crítica
expresa respecto a una formación más integral, en la que hubiera podido hacerse las mismas
preguntas de hoy y haber vivido menos experiencias de ensayo y error con sus alumnos.
En este sentido cabe preguntarnos si esto sería posible en el quehacer docente en el cual se
requiere de experimentación, es decir de vivencias para poner en marcha un proyecto educativo que
se va componiendo cada día y sobre el cual no hay certezas de sus resultados en cuanto a la
recepción, atención y aprendizaje de los estudiantes. Lo cierto es que no podemos dejar de atender
a lo que nos comparte Carolina respecto de que al principio de su trayectoria, no entendía lo que
ocurría en la sala de clases y que ha tenido que esforzarse mucho para poder comprender y hacer su
trabajo, lo cual desde su perspectiva no es un proceso obligatorio para quienes han tenido una mala
formación, se pregunta entonces ¿cómo logramos una formación óptima?.
Es Schön (1992, p. 196) quien sostiene que:
Asumir una perspectiva constructivista de una profesión nos lleva a comprender a los
profesionales de la práctica como artífices del mundo: su bagaje les proporciona
estructuras que les permiten formarse ideas coherentes de las cosas e instrumentos con
los que imponer sus representaciones en las situaciones de su práctica. Desde esta
perspectiva, un profesional de la práctica es, al igual que un artista, un creador de
cosas.

Desde nuestra consideración el autor ofrece una imagen de la complejidad y el desafío que
supone asumir la responsabilidad de enseñar y que la profesora asume en toda su envergadura, y
que requiere al mismo tiempo de autonomía y de una dimensión ética y técnica que atiende a un
contexto situado, en el cual se crean situaciones educativas para que otros aprendan.
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LOS COMPROMISOS DE SU PRÁCTICA EDUCATIVA
La profesora expresa su alegría por lo vivido hasta ahora en su trayectoria, le gusta mucho lo
que hace, los alumnos se dan cuenta y la animan a seguir buscando las maneras de hacer su trabajo
de manera interesante.
MCEWAN y KIERAN (1998, p. 253) sostiene:
Que los sentidos de las prácticas son intersubjetivos. Los sentidos no se imponen
desde afuera sino que surgen dentro de la actividad, de modo que no es sensata la idea
de salir de la práctica, no existe un punto de vista objetivo ni un lenguaje neutral en el
cual hablar de nuestras acciones. Eso no significa que teorizar sea imposible; sólo
significa que es imposible toda teorización que trate de abordar prácticas desde un
punto de vista neutral y externo.

Una dimensión importante de la intersubjetividad que se vive en el trabajo docente está en la
relación pedagógica personal que establecen estudiantes y profesores, vínculo al cual la docente se
refiere cuando habla de sus compromisos en la práctica que se han transformado en el tiempo.
Frente a la pregunta por el significado que tiene para ella ser profesora. Carolina responde
afirmando:
Creo que el sentido es el conocimiento […]. Considero que mi labor es que ellos crean
en sí mismos desde el conocimiento, que se den cuenta de que pueden aprender y que
los limites en este sentido se los ponen ellos. Siento que de esa forma fomento el
desarrollo de la autoestima en mis alumnos. En la medida que ellos sientan que
pueden asumir desafíos, resolverlos con apoyo, ser conscientes de sus procesos
personales de aprendizaje, de esta forma aporto, por eso me interesa aprender
constantemente, porque siento que tengo que perfeccionar ciertas prácticas.

La profesora relaciona su saber docente con las posibilidades de los jóvenes de creer en sí
mismos para aprender, poniendo en juego su concepto de mediación para lo cual se requiere de una
relación pedagógica que permita esos procesos. Y al mismo tiempo Carolina no pierde de vista su
compromiso con la co-construcción del mundo, haciendo explícito a sus alumnos que cada uno de
ellos crea el mundo y que depende de cada uno lo que aporte en él.
Proponiendo una reflexión que no está ajena a la propia, porque para ella es particularmente
importante compartir con sus estudiantes qué le interesa aportar personalmente a la sociedad. La
profesora se refiere a la democracia, la solidaridad y la empatía. Esta última es definida como la
intención de comprender los sentimientos y emociones que siente otra persona, poniéndose en su
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lugar y escuchando al otro. Es decir se trata de desarrollar la posibilidad de procesos de encuentro
para vivir juntos, reconociendo la diversidad y heterogeneidad humana.
Carolina analiza que su disciplina, la historia, ofrece un puente para potenciar esta reflexión
porque es un saber contingente que permite por ejemplo comprender dónde vivimos y añade:
Permite mirar el pasado, conocer otros contextos, otros seres humanos en condiciones
diversas, con inquietudes diversas. Pero también con elementos en común que
alimentan finalmente este encuentro. Este conocimiento es el que genera las
posibilidades y las opciones para que el alumno desarrolle su autonomía, porque él es
quien debe buscar las respuestas, ser consciente de su propio camino, de sus
intencionalidades respecto del aprendizaje, y esa autonomía que se genera desde el
conocimiento o desde el descubrimiento del conocimiento, creo que es lo posibilita
otro tipo de desarrollo.

La profesora reflexiona sobre lo que dice analizando que los profesores transitan por
distintas fases. Al inicio de su práctica lo formal y administrativo es muy importante, por ejemplo
llenar el libro de clases, preocuparse de la asistencia, completar las planificaciones y pasar la
materia. Luego el foco es el aprendizaje, identificando Carolina que ese es el momento en que ella
se encuentra, intencionando que sus estudiantes aprendan, proceso complejo en el cual no deja de
preguntarse cuál es finalmente el sentido de todo esto. Y lo expresa de este modo:
Si los saberes que adquieren los niños son re actualizables a cada momento y cuando
ellos del salgan del colegio posiblemente lo que les enseñé no sea de mucha utilidad,
por lo tanto qué competencias estoy enseñando, qué es lo que relevante para mí de
compartir en el aula. Creo que estoy en ese tránsito, porque de hecho ahora estoy
interesada en un curso referido a la educación en la diferencia, que es un eje
completamente distinto a lo que he realizado hasta ahora.

En esta pregunta no olvida el contexto de sus estudiantes y sobre ello se refiere diciendo que
vienen de familias esforzadas, personas que no quieren que sus hijos vivan lo mismo, por lo que
desde la interpretación ella hace, han borrado la diversidad, la riqueza de la experiencia y por ello
sostiene:
No lo llevo por la calle, para que no sienta el peligro, no se sienta vulnerable, por lo
tanto es difícil porque los chicos y chicas tienen un conocimiento de mundo reducido,
tienen un conocimiento de técnica, de datos, pero no tienen vivencia, no hay empatía,
sus padres tratan de evitar todo lo que les pueda generar obstáculos, y eso también
termina generando conflictos. Es por ello que les pregunto ¿cómo nos va a ir bien en
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una prueba, donde hay conocimiento de mundo, si ustedes no ven las noticias, si
ustedes no saben lo que está pasando en su país?

Existe en la experiencia de esta profesora un compromiso reflexivo (MCEWAN y KIERAN,
1998) sólido en el que expresa lo que hace y por qué lo hace, posibilitándole un análisis crítico de
su propio quehacer que amplia lo que hace en un sentido fructífero, porque le permite comprender
hacia dónde le interesa orientar su práctica educativa con los jóvenes que actualmente trabaja.
LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE CAROLINA
Carolina cuando terminó su formación inicial aunque trató de trabajar en una escuela
municipal, en ella solicitaban como requisito tres años de docencia, por lo que decidió aceptar la
oferta de un colegio particular de Santiago en el cual trabaja hasta el día de hoy. Relata que no fue
un inicio sencillo porque “[…] en este contexto, los niños tenían de todo, lo cual para mí con una
historia que se había caracterizado por su carencia, fue inicialmente agresivo.” Es la profesora quien
identifica momentos y cuestiones importantes de su experiencia en este colegio desde el año 2009.
El tránsito desde la negación al reconocimiento del otro. La relación con sus estudiantes
Una relación pedagógica de negación
La profesora había relatado esta parte de su trayectoria en un espacio de taller denominado
educador-autor por lo que tenía identificadas las claves de la experiencia vivida. Estaba frente a sus
prejuicios y no veía al “otro” en sus estudiantes. Ella nos comparte:
Les trasmití mi ira a los alumnos, burlándome de ellos por cómo hablaban, era súper
exigente, hacia unas pruebas terribles, les decía ‘si yo pude en un contexto difícil,
ustedes pueden 4 veces más’, era un nivel de exigencia que ahora considero estúpido,
deleznable, algo humillante, de verdad.

Esto cambio cuando tuvo la oportunidad de estar con un cuarto medio con los que tenía que
hacer proyectos de investigación sobre contaminación, violencia, derechos de las mujeres. Les
impulso, aunque de manera agresiva a hacer proyectos de investigación sobre la violencia y
contaminación en el colegio. Discutían mucho en clases hasta incluso llegó a olvidarse del
curriculum, porque propuso hacer las discusiones que le interesaban, de hecho la profesora nos
comparte que “[…] sentía que se me iba un poco la vida, era como encontrar el sentido al por qué
estaba ahí.” Y añade:
Me acuerdo que una vez les mostré un documental de médicos sin fronteras, de los
niños en el norte de Uganda, unos niños soldados, y un alumno se paró de repente, y
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dijo, ‘[…] no me interesa ver esto, porque si veo esto me tengo que hacer responsable
y a mí no me interesa hacerme responsable, yo quiero ganar plata y esto no me ayuda,
porque no me quiero hacer cargo’. En ese momento todo me hizo sentido, de hecho
me emociono cada vez que lo recuerdo, me di cuenta de lo que había provocado.
¿Cómo decirlo? los puse al límite, y eso no era justo para nada. Fue una oportunidad
para mirarme, para darme cuenta de todo lo que había hecho, de lo que había
construido, hubo entonces un proceso de revelación de mi parte hacia ellos, comencé a
contarles de donde venía, mi historia, de mi casa con ventanas de plástico, de un
contexto que ellos no conocían, eran ignorantes, no porque no quisieran ver, sino
porque sus familias los alejaban de esa realidad. También me di cuenta que no eran
malas personas, ni que fueran jóvenes hirientes, era su falta de experiencia lo que no
les permitía ver al otro, lo mismo que me había pasado a mí. Tampoco ellos conocían
otro contexto, por lo tanto en ese momento le encontré sentido a mi experiencia en ese
colegio. Me di cuenta que dentro de todo el daño que podía haber generado, en ese
momento ellos no lo interpretaron mal, pero sí sintieron el giro en mí. Cambie el
formato de mis pruebas, de más empatía con ellos, de escucha.

Nos podemos dar cuenta junto con la profesora de la intensidad emocional con que ha
vivido estos primeros años de trayectoria profesional, proceso sobre el cual es consciente de que
quizás no ha sido tan dramático, como ella lo describe, “[…] pero si ha tenido para mí una
intensidad súper grande, en términos emocionales”.
La relación con sus estudiantes hoy día: confianza y respeto
La sintonía con sus alumnos fue creciendo y empezó a generarse entre ellos, según sus
palabras, gratitud y respeto, que de acuerdo a lo que ella interpreta está en relación a sus “[…]
procesos reflexivos con la sintonía que ido alcanzado en términos humanos y profesionales.” En
los cuales el centro es el diálogo, la posibilidad de equivocarse y en los que se privilegia el que haya
un clima grato en las clases, nos los cuenta así:
Es evidente que en la medida que no podía reconocer a mis alumnos con todas sus
características, vulnerabilidades y potencialidades, no podía construir nada con ellos, y
al mismo tiempo si ellos no me reconocen a mí como una persona que se equivoca,
que comete errores, pero que puede mejorar al igual que ellos, no podíamos construir
nada juntos. Por eso creo que las preguntas que más me he hecho son estas: por qué
me mira, qué hice, por qué esta tensión con este curso, por qué no está presente en este
otro curso, qué tendría que hacer para que esto cambie, qué estoy haciendo. Preguntas
que me han permitido volver a mirar y realizar cambios en mi práctica y al mismo
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tiempo evaluarlos con los estudiantes con preguntas tales como: ¿ustedes creen que
esto ha sido importante?, ¿han notado esto?, con la intención de seguir los procesos,
pero desde la interacción en la realidad.

La enseñanza y el aprendizaje de la historia
La profesora hace un análisis importante sobre la tarea de enseñanza. Por un lado plantea el
valor de ser licenciada en historia, porque hay una matriz teórica y conceptual que le permite
reconocer con mayor facilidad los aspectos relevantes a enseñar; y al mismo tiempo, ella y su
colega también licenciada viven unos procesos muy lentos a la hora de preparar didácticamente una
unidad y una clase. Se lo explica de esta manera:
Tenemos un saber disciplinar que nos pesa, porque la formación en la licenciatura
tiende a la especialización y a la investigación, por lo tanto nosotras nunca hasta
estudiar pedagogía, nos preguntamos cómo enseñar ese saber que adquirimos.
Para nosotros el tránsito por la didáctica es muy pedregoso, porque siempre tendemos
a lo academicista, a la importancia del contenido y si generamos reflexiones son en
base a relaciones muy grandes que son muy áridas. Sin embargo, es necesario
explicarles a los estudiantes de todas las edades conceptos de manera más simple.

Carolina reflexiona en torno a la complejidad que supone enseñar para que otros aprendan
conceptos de un alto nivel de abstracción y que son dimensiones claves para entender momentos
históricos, se trata de un proceso que no se agota porque está en relación a quiénes son los
estudiantes, sus edades, sus intereses, etc.
En este contexto la profesora introduce tres aspectos que se han constituido en aspectos
importantes para su quehacer como enseñante: el currículo, la planificación y la evaluación.
Respecto de ellos considera que tiene la autonomía para plantear sus objetivos en el contexto
situado de las necesidades de sus alumnos, pero requiere hacer una lectura del currículo de sus
lineamientos, ejes relevantes, actividades sugeridas, para planificar sus clases con esa orientación,
de manera de facilitar su trabajo con esos mínimos ya definidos.
En relación la planificación, es interesante en el relato de la profesora que reconozca que
este trabajo constituyo parte de sus resistencias en su formación inicial, porque no quería planificar,
simplemente porque nunca lo había hecho. Sin embargo en estos años de trabajo y frente a sus
propias contingencias de sistematicidad y orden se ha ido acercando al currículo y a los textos
escolares con este objetivo. Lo cual no deja de ser problemático porque como la docente sostiene lo
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que uno considera relevante no siempre coincide con lo que se identifica con tal en el currículo y al
mismo tiempo con lo uno examina en el aula.
Se trata de un nudo problemático sobre el cual trabaja actualmente y en el cual no tiene
dificultades de comprensión sobre los conceptos que se definen en el currículo, sobre esto nos
explica:
Todos los conceptos que aparecen en el curriculum por ejemplo sobre la relación
presente-pasado, el reconocimiento de la historicidad por parte del alumno son
transparentes para mí. Sé cómo los puedo desarrollar. Haber hecho mi tesis de pre
grado sobre el tiempo histórico fue fundamental para enseñar mi materia, porque me
pregunte continuamente acerca de la naturaleza de mi disciplina, de qué es la historia.
Esta reflexión hoy día me ayuda a intencionar más fácilmente el conocimiento y el
trabajo en el aula.

En el relato que nos comparte la profesora también está su preocupación por la evaluación,
una dimensión que considera deficitaria de su formación inicial y que tiene a su juicio un alto
impacto en la relación con los estudiantes, porque puede afectar su autoestima, sus ganas de
aprender, y también tener un escaso valor formativo porque no ayuda en la comprensión de los
estudiantes en relación a qué y cómo mejorar. Es por esto que Carolina considera que esta cuestión
técnica debe ser incorporada en la reflexión del quehacer docente, porque se trata de “saber hacer”
relevante, que es habitualmente a su juicio menospreciado entre los profesores pero que facilita las
prácticas y el logro de los objetivos.
Comparte su experiencia en un curso de evaluación en una importante universidad chilena
diciendo que le ayudó a transformar su práctica en el sentido que le permitió analizar lo que hasta
ese momento había hecho para evaluar a sus alumnos y recibir sugerencias sobre cómo mejorar y
resolver problemas contextualizados en el aula, atendiendo a la complejidad de la toma de
decisiones pedagógicas que se tienen que hacer allí, a la responsabilidad por el aprendizaje de los
estudiantes, y al mejor aprovechamiento de los tiempos profesionales. Describe de este modo la
experiencia:
Creo que ese saber técnico mejoró mis prácticas, las transformo porque me ayudó a
plantear con más claridad mis intencionalidades, me di cuenta que habían cuestiones
instrumentales que yo desconocía con las cuales me habría evitado tantos problemas,
tantos dolores de cabeza. También considero que ayudó el contexto en el que se dio el
curso, fue un contexto de respeto hacia los profesores, donde profesores enseñaban a
profesores. Por lo tanto, creo que el compartir saberes pedagógicos también ayudó a
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que cada una de las personas que asistimos a ese curso fuera internalizando de una
manera más profunda.

Proyecciones y desafíos
La acción reflexiva también es un proceso que requiere de ir más allá de los procesos
racionales y lógicos de resolución de problemas. Involucra intuición, emoción y
pasión y no es algo que se pueda empaquetar ordenadamente como una serie de
técnicas para que el maestro las aplique (GREENE, ZEICHNER y LISTON, 1996).

En este momento de su trayectoria la profesora es consciente de que gracias a su perspectiva
sistémica puede dar un enfoque distinto a su práctica, decidir qué hacer con su profesión dejando
atrás la queja de lo que no le dio la formación inicial, de que el sistema no es el adecuado, etc. Es
por ello que valora la teoría para interrogar y reflexionar sobre la realidad e intencionar de mejor
manera su práctica, su propósito pedagógico está centrado en el aprendizaje de sus alumnos y al
mismo tiempo, vive el sentido de su práctica educativa, más allá de los procesos formales definidos
para la institución escolar.
Desde el relato de Carolina es posible ver cómo transita desde la inquietud a la implicación,
y al mismo tiempo comprender cómo está elaborando desde su experiencia como educadora una
perspectiva compleja de la pedagogía como un oficio que se va haciendo poco a poco, en un
proceso artesanal que requiere de ciertas técnicas, pero sobre todo de intuición y pasión.
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Resumen
Reconociendo el carácter problemático y controversial de la ética en el campo pedagógico y
particularmente de la práctica docente, constituye una opción política y epistemológica el aportar con
investigaciones que reflexionen desde la complejidad y no fragmenten ni mecanicen el sentido de lo
educativo. Desde esta perspectiva se comparte el relato de la experiencia de Carolina una docente de
Historia, con el objetivo de participar en las reflexiones pedagógicas que emergen sobre la formación
docente desde un estudio de tipo narrativo, que se sostiene en el planteamiento de Freire (2004, p. 12)
en el sentido de que “somos sujetos de producción de saber, que enseñar no es transferir conocimiento.
Se trata en sus palabras, de crear las posibilidades de producir, construir conocimiento.” Y en la
confianza de que el cambio y la transformación en los sistemas educativos es posible en la medida que
se fortalezca la capacidad de los profesores de comprender la enseñanza, el aprendizaje y debatir los
problemas educativos (MCEWAN y KIERAN, 1998). Hoy la profesora es consciente de que gracias a
su perspectiva sistémica puede dar un enfoque distinto a su práctica, decidir qué hacer con su profesión
dejando atrás la queja de lo que no le dio la formación inicial, de que el sistema no es el adecuado, etc.
Es por ello que valora la teoría para interrogar y reflexionar sobre la realidad e intencionar de mejor
manera su práctica, su propósito pedagógico está centrado en el aprendizaje de sus alumnos y al mismo
tiempo, vive el sentido de su práctica educativa, más allá de los procesos formales definidos para la
institución escolar.
Palabras claves: aprendizaje, experiencia, relatos, relación pedagógica.
FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: DESAFIOS DA PROFISSÃO NO INÍCIO DA
CARREIRA
Daniele Rodrigues dos Santos – UFF/FAETEC
Mônica Vasconcellos – UFF

INTRODUÇÃO
Os estudos referentes à formação de professores vêm percorrendo caminhos que ajudam a
revelar, compreender e construir estratégias de superação das necessidades que o decorrer dos anos,
principalmente, o novo século vem demandando. Dentre as informações derivadas desses estudos,
destacamos os esclarecimentos de Nóvoa (2017) ao afirmar que a formação docente necessita se
articular, de forma mais efetiva, ao campo de atuação dos professores: a escola. Em razão disso,
argumenta que universidade e escola precisam caminhar juntas, buscando de forma coletiva os
recursos necessários para uma sólida formação.
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Há uma década, Zeichner (2010) apontava a necessidade de criação de um “terceiro espaço”
fundamental para a formação docente e acrescentava:
A criação de terceiros espaços na formação de professores envolve uma relação mais
equilibrada e dialética entre o conhecimento acadêmico e o da prática profissional, a
fim de dar apoio para a aprendizagem dos professores em formação (ZEICHNER,
2010, p. 487).

O conceito de terceiro espaço, segundo Zeichner (2010), se refere aos espaços híbridos nos
programas de formação inicial de professores, nos quais se reúnem docentes da Educação Básica e
do Ensino Superior, que tecem conhecimentos teórico-práticos calcados em perspectivas
profissionais e acadêmicas, no intuito de constituir novas formas de aprendizagem dos futuros
professores.
Tanto Nóvoa (2017) quanto Zeichner (2010), argumentam que é importante constituir uma
relação mais horizontal que seja pautada pelo trabalho coletivo entre as duas instituições citadas.
Esses argumentos encontram respaldo em Tardif (2014), ao anunciar que a escola “[...] não é apenas
um espaço físico, mas sim um espaço social que define como o trabalho dos professores é repartido
e realizado, como é planejado, supervisionado, remunerado e visto por outros” (TARDIF, 2014, p.
55).
Para Formosinho (2009), as relações entre escola e formação docente há tempos estão
cristalizadas e calcadas na perspectiva do modelo de formação docente que prioriza a academização
do professor, na qual a universidade está no centro do processo formativo cabendo-lhe a exclusiva
responsabilidade de formar o futuro docente. Nesta perspectiva de academização, a escola se
configura num papel de coadjuvante do processo formativo que muitas das vezes, desconsidera sua
empiria e seus conhecimentos.
Em nosso ponto de vista, o desenvolvimento de um processo formativo que ocorra na
contramão dessa lógica pode, dentre outras coisas, minimizar as dificuldades que os professores
iniciantes enfrentam, reduzindo, inclusive, o abandono da profissão. Esta questão, em especial,
merece atenção porque o início da docência é apontado tanto pela literatura nacional quanto pela
literatura estrangeira (ANDRÉ, 2012; DINIZ-PEREIRA, 2014; GAUTHIER, 1998; HUBERMAN,
1995;

LAPO

e

BUENO,

2003;

LIMA,

2006;

MARIANO,

2006;

TARDIF,

2005;

VASCONCELLOS, 2009; VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012) como uma fase difícil,
geralmente caracterizada pelos sentimentos de solidão e isolamento, na qual a responsabilidade por
assumir uma turma traz subjacente dúvidas, conflitos e inseguranças que, dentre outros fatores,
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podem se relacionar à abordagem dos conteúdos, ao comportamento dos estudantes, ao
relacionamento com os pares, com a gestão da escola e com os pais dos alunos (VAILLANT e
MARCELO GARCIA, 2012). Enfrentar estas demandas de maneira solitária, sem o amparo dos
pares mais experientes, da equipe gestora da escola ou ainda, sem o suporte de programas de apoio
destinados a esta finalidade pode afetar e comprometer o trabalho do professor incidindo de
maneira negativa sobre a aprendizagem dos estudantes, podendo levá-lo ao abandono da profissão
(VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012).
RELAÇÕES ENTRE O INÍCIO DA DOCÊNCIA E O ABANDONO DA PROFISSÃO
O início da docência tem sido abordado pela literatura como um momento importante do
processo de desenvolvimento profissional, por apresentar características peculiares que demandam
um modo diferenciado de tratamento. Em linhas gerais, podemos dizer que ao fazer a transição de
estudantes a professores, os principiantes, normalmente, se defrontam com dúvidas, inseguranças e
tensões que costumam ser vivenciadas de modo solitário e precisam ser transformadas em
conhecimentos profissionais num breve espaço de tempo (MARCELO GARCIA, 1999).
Embora o início de carreira apresente características comuns, cada professor vai atravessar
esse percurso de maneira diferenciada, em virtude das situações objetivas do próprio trabalho, das
condições subjetivas implicadas, dos saberes que cada docente traz consigo e dos significados que
atribui às adversidades que surgem. Entretanto, de maneira geral, os estudos indicam que, ao
chegarem às escolas, os professores novatos sofrem um “choque com a realidade”, expressão
cunhada por Veenman (1984) para designar o impacto causado pelo distanciamento entre a teoria
consolidada nos cursos de formação e a realidade das escolas e dos estudantes.
É justamente por possuírem menos experiência para lidar com as situações cotidianas, que
os professores novatos passam por um período crítico repleto de tensões enfrentadas, em sua
maioria, mediante um processo intensivo de tentativas e erros e que afetam de maneira direta o
equilíbrio emocional do professor novato, incidindo nas escolhas e nos percursos que realizam ao
longo dos primeiros anos.
Dentre os pesquisadores que se dedicam a este campo, encontramos em Lima (2006)
esclarecimentos que expressam um alerta em torno desta temática: a importância de investirmos na
realização de investigações que abarquem o início da profissão, considerando ser essa a etapa mais
complexa e importante do desenvolvimento profissional docente, marcada por momentos de tensão,
fortes conflitos e aprendizagens que influenciam toda a carreira.
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Este conjunto de informações nos fornece elementos para refletirmos sobre o desencanto e o
abandono do magistério, ainda no período inicial de atuação.
Na busca por compreender as sinuosidades que perpassam este assunto, desenvolvemos a
pesquisa que aqui apresentamos, cujo objetivo é analisar elementos apontados por professores
iniciantes acerca das razões pelas quais abandonaram o magistério.
Tendo em vista o foco da investigação, desenvolvemos nosso percurso metodológico de tal
modo, que fosse possível considerar a multiplicidade de aspectos que dizem respeito ao tema.
Diante da impossibilidade de abordarmos todas as informações coletadas, optamos por contemplar
uma das quatro categorias de análise de nossa pesquisa, denominada “É Caminhando que se Faz o
Caminho - o percurso inicial e as condições de trabalho”, cujos dados serão posteriormente
apresentados e analisados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O percurso metodológico da presente pesquisa abrangeu 5 professores da escola básica que
por algum motivo decidiram deixar a sala de aula e redirecionar suas atividades profissionais. Os
sujeitos foram localizados por meio de uma mensagem postada em nossas redes sociais, cujo teor
expressava o foco de nossa investigação e o critério de seleção dos professores que por alguma
razão, abriram mão de sua atuação profissional: ter atuado no magistério por um período máximo
de 5 anos, considerado pela literatura como período de inserção profissional à docência (REALI,
TANCREDI e MIZUKAMI, 2008; TARDIF, 2005).
Um roteiro semiestruturado de entrevista foi elaborado e os 5 professores responderam
individualmente as questões propostas. Todo o processo foi gravado com o auxílio de um gravador
de voz disponível em nosso celular, para posterior transcrição das respostas o que demandou
repetidas escutas dos depoimentos a fim de que pudéssemos dar conta de reviver as pausas
prolongadas, os embargos na voz e outras manifestações expressas na ocasião. Esta etapa foi
realizada em conjunto com a revisão do Diário de Campo utilizado no decorrer da escuta das
distintas narrativas, no qual registramos informações que chamavam nossa atenção, tais como
semelhanças ou dissonâncias entre o que ouvíamos e o que a literatura da área apresenta; gestos e
expressões corporais significativos ou até mesmo olhares vagos que pareciam buscar respostas no
horizonte. Vale dizer que a utilização deste instrumento como suporte foi fundamental para que a
transcrição pudesse ser a mais fidedigna possível.
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Processo semelhante foi realizado com as respostas transcritas que depois de impressas,
lidas e relidas permitiram a identificação de recorrências e discordâncias, suscitando assim a
composição de 4 categorias de análise formuladas em sintonia com os objetivos propostos.
Diante da impossibilidade de abordarmos todo o conjunto de dados que emergiu, abarcamos,
neste trabalho, as informações que se referem à categoria “É Caminhando que se Faz o Caminho
– O percurso inicial e as condições de trabalho”, cujas respostas dizem respeito aos elos que
articulam as especificidades da fase inicial da carreira às condições de trabalho encontradas por
cada professor na constituição da teia que leva à difícil decisão de deixar o magistério.
NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA: OS DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE
A partir das narrativas dos entrevistados, buscamos evidenciar os caminhos que seguiram e
as condições de trabalho encontradas para o exercício da docência. Isso nos permitiu compor a
categoria de análise “É Caminhando que se Faz o Caminho” – O percurso inicial e as condições
de trabalho”. Diante da impossibilidade de apresentarmos todas as respostas que emergiram das 16
perguntas formuladas aos 5 professores, revelamos, neste trabalho, informações que derivam de
uma dessas indagações. Com este enfoque, pedimos a cada professor participante que contasse
um pouco sobre os desafios e enfrentamentos vivenciados no período em que atuaram no
magistério e a maneira pela qual procuraram resolvê-los.
Essas questões foram abordadas de maneira muito peculiar por cada professor participante,
considerando os contextos em que cada um iniciou e desenvolveu seu trabalho, ainda que por um
breve período.
A professora Cilene, uma das responsáveis pelas aulas de Educação Física, se recorda da
desorganização da escola em relação aos horários das aulas:
Ai! A organização escolar. Era o meu maior desafio. A forma como a escola se
organizava. Ou desorganizava. Porque, nesse caso, era desorganizada (CILENE,
2019, grifo nosso).

Cilene se refere ao fato da escola onde atuava não ter horários de aulas estruturados e prédefinidos para a prática da Educação Física. Desta forma, a professora só sabia com quais
estudantes trabalharia ao chegar à escola. Esta situação impactava diretamente a organização das
aulas pois chegava a produzir 12 planejamentos diferentes, já que nunca sabia com antecedência a
turma e o ano de escolaridade com o qual trabalharia.
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Não satisfeita com este quadro, procurou junto a uma professora da mesma área, sendo que
mais experiente, compreender a organização pedagógica da escola, pois estava preocupada e
pretendia realizar um trabalho mais significativo junto aos estudantes. No entanto, como a
professora também não conseguia compreender o motivo de tal situação, desencorajava as
iniciativas de Cilene que se via tão perdida que não conseguia pensar em alternativas para reverter
esta situação.
Eu fiquei muito assustada, com essa escola desorganizada. Fiquei muito assustada.
Então, quando eu me dei conta que aquilo não tava certo, na verdade, eu adoeci.
Minha reação corporal foi muito da patologização mesmo. Do meu corpo. Porque
fiquei doente. Então assim, eu não entendi que era possível resolver aquilo. Então meu
corpo foi reagindo com doença. Eu fiquei um mês muito doente, lá na escola [...].
Então, eu não conseguia nem me mover pra mudar alguma coisa, pra procurar alguém,
porque eu também fiquei muito doente (CILENE, 2019).

Um dos meios que a professora encontrou para reverter o quadro de esgotamento no qual se
encontrava, foi buscar uma outra escola para lecionar uma vez que, ao ser convocada a tomar posse
após concurso público, Cilene tomou conhecimento de que a escola na qual atuaria ainda estava em
construção, por isso acabou assumindo sua função na referida escola. Ao se encontrar numa
situação de desespero, conversou com a diretora da instituição recém-inaugurada para que pudesse
se transferir para lá, onde inclusive era a sua lotação oficial. Ficou mais uma vez sem opção ao ser
informada de que na escola que acabara de ingressar não havia quadra para atividades esportivas.
Tentamos, mas acabou que não deu, no final das contas, por causa da estrutura da
escola, que não tinha espaço pra mim. Eu achava um absurdo que eu tivesse um
espaço de 3x3, 2x2 metros, não sei, sei lá, pra ir dar aula. E eu não me coloquei nessa
situação. Não me submeti a isso não. Outros professores entraram no meu lugar, se
submeteram a isso. Eu não. Porque era inviável ter uma aula de educação física
(CILENE, 2019).

A falta de organização da escola no que se refere especialmente aos horários das aulas de
Educação Física, aliada às questões relacionadas à violência reproduzida pelos estudantes no âmbito
da escola, levaram a professora Cilene ao adoecimento. Acreditar que a escola poderia executar um
trabalho de qualidade capaz de, em alguma medida, transformar a vida daquelas crianças,
adolescentes e jovens, e ver que no cotidiano este desejo não se efetivava, também contribuiu para a
configuração deste quadro que era agravado pelo aumento da sensação de limitação e de desamparo
da professora.
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Sensações semelhantes foram vivenciadas por Cleyson, no entanto, a causa era outra. O
professor relata que uma das maiores dificuldades enfrentadas foi referente à atuação na EJA,
considerando que atende em uma mesma sala de aula faixas etárias bastante distintas.
A dificuldade da EJA é que em sala de aula, você tem um jovem de 18 anos e uma
senhora de 65 que quer estudar e o outro tá sendo obrigado pelo pai, pra estar ali. Mas
de fato, o EJA eu gosto muito da EJA. Do desafio que é a EJA. [...] Às vezes você faz
até um trabalho de alfabetização no quinto ano. De senhoras e senhores que estão ali
que são analfabetos funcionais. Que de fato não conseguem interpretar uma forma
razoável, um texto (CLEYSON, 2019).

Para tentar sanar estas dificuldades, Cleyson, assim como Cilene, contava com o apoio da
Equipe Gestora; entretanto, também não encontrou o auxílio que buscava.
Uma falta de apoio da direção da escola. Falta de planejamento educacional. Me
parece que se coloca muita responsabilidade no professor e não há um suporte. Tanto
que o professor pode dar qualquer disciplina, qualquer matéria e não há nenhuma
fiscalização ou acompanhamento pedagógico, no Estado, de uma forma mais efetiva.
Um professor hoje, ele pode chegar lá e dar uma aula de como fazer um bolo. Dentro
da aula dele. E não há nenhuma responsabilização do professor com o
acompanhamento e isso é como se me deixasse com uma ogiva nuclear na mão. E
com botão pra apertar. Eu poderia apertar a qualquer momento. Mas aquela ogiva não
poderia estar somente na minha mão. Mas o que mais me deixava mais tenso, era essa
falta de apoio (CLEYSON, 2019).

Essa também é uma questão abordada pela literatura especializada, quando trata dos
professores iniciantes. Vaillant e Marcelo Garcia (2012) indicam que o apoio da equipe escolar e da
gestão da escola é um dos fatores que pode facilitar ou dificultar a inserção profissional do
professor novato.
Outras questões também apontadas pelos estudiosos, nacionais e estrangeiros, relacionadas
ao trabalho docente e de maneira mais direta, à fase inicial de inserção profissional, também foram
identificadas nas falas dos demais entrevistados.
Maior desafio? Eu acho que foi essa questão de um todo. De eu tentar passar pros
alunos os conceitos, né, de... Não só por ser professor de Educação Física, os
conceitos de esporte, mas de cidadania. É muito difícil, porque tinha hora que eu
tinha que parar a aula, dar aquela bronca na turma, parar e falar: ‘Vem cá, vocês
acham que cês tão aonde?’. Né? Reagir de uma certa forma geral, tinha hora que...
Tinha dia que a turma parece que ia pra escola... (pausa) determinada a não me deixar
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dar aula e outros professores também. Então, o maior desafio era esse. Era você
tentar fazer com que a turma assimilasse o que eu queria passar. Não só na parte
do esporte, quanto na parte de cidadania. De respeito ao próximo. Que faltava
muito. [...] Não era a maioria, era a minoria. Tinha aquela coisa de querer tumultuar a
turma. Brigas. Cheguei a separar brigas. Em sala de aula e no corredor. Inclusive de
meninas (MAURÍCIO, 2019, grifo nosso).
[...] eu não conseguia ter material didático, não conseguia aplicar uma prova decente.
Porque tudo, ou eu fazia do meu próprio bolso ou eu tinha que cobrar dos alunos.
Até mesmo uma xerox de uma folha, que a escola não fornecia. Nada. Então, acabava
que eu ficava grande parte... Eu acabava tendo que subsidiar (GEAN, 2019, grifo
nosso).
Olha, tinha uns alunos assim que eram bem difíceis mesmo da gente lidar, né?
Porque eu tive alunos de escola particular, que eles eram metidos com coisas que não
eram legais, assim. O maior desafio pra mim, foi tentar fazer com que eles não
fizessem mais aquelas... Uso de drogas. Escola particular a gente vê também. A gente
pensa que é só escola pública, mas escola particular também tem isso. Então tinha uns
alunos, assim, metidos com coisas de droga, essas coisas e eu tentava... Assim, eles
tinham uma liberdade de falar pra mim e as vezes eu nem queria que falasse, né? Mas
me falavam assim e esse foi um desafio que eu tentei... Sabe? (Pausa). Fui tentar
ajudar e acabou que, falhei, né? (ANA, 2019, grifo nosso).

As dúvidas e inseguranças que se relacionam à responsabilidade de assumir uma turma e
gerir o espaço da sala de aula, gerar aprendizagens para além dos conteúdos programáticos,
fomentar “[...] a motivação dos estudantes, a organização do trabalho em sala, a insuficiência de
material, os problemas pessoais dos estudantes [...]” (VAILLANT, MARCELO GARCIA, 2012, p.
123), foram, em maior ou em menor medida, elementos apontados pelos professores participantes
desta pesquisa.
Muitos dos aspectos retratados pelos professores como desafios e dificuldades enfrentados
no período de atuação profissional referem-se às condições do trabalho docente. Este é um tema
recorrente que tem sido tratado por estudiosos da área, em razão da sua relevância, pois envolve
[...] o conjunto de recursos que possibilita uma melhor realização do trabalho e, que
envolvem a infraestrutura da instituição, os materiais disponíveis, os serviços de
apoio, as relações de emprego, ou seja, as circunstâncias indispensáveis para que a
atividade de trabalho se realize e se desenvolva (GESTRADO/UFMG, 2009).

Ao que nos acrescenta Tardif e Lessard (2005, p. 111-112):
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Além disso, o que chamamos ‘as condições de trabalho’, dos professores corresponde
a variáveis que permitem caracterizar certas dimensões quantitativas do ensino: o
tempo de trabalho diário, semanal, anual, o número de horas de presença obrigatória
em classe, o número de alunos por classe, o salário dos professores etc. Essas
variáveis servem habitualmente para definir o quadro legal no qual o ensino é
desenvolvido [...]. Contudo, é importante deixar claro que essas condições não devem
ser vistas unicamente como exigências que determinam unilateralmente a atividade
docente; elas são do mesmo modo, recursos utilizados pelos atores para chegar ao seu
fim.

A precariedade das condições de trabalho docente foi um tema recorrente nos apontamentos
relacionados às angústias que os professores enfrentaram, durante grande parte de suas narrativas.
Situação semelhante é enfrentada por muitos professores que adentram as salas de aula do Brasil
todos os dias, sejam experientes ou não. Em grande medida, a precarização das condições de
trabalho, foi a causa do afastamento dos professores destes espaços, indicando a urgência da
necessidade de investimentos nesta área, para que seja possível atrair e manter professores
qualificados nesta profissão.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, apresentamos de maneira específica parte dos dados que revelam como foi
percorrido e vivenciado o período inicial de atuação na docência pelos professores participantes
desta investigação. Os resultados do presente estudo apontam indícios de que os impactos das
condições de trabalho encontradas corroboraram para a decisão de abandono do magistério.
Em resumo, a falta de organização para o desenvolvimento do trabalho docente, a escassez
de recursos materiais como papéis para a impressão das provas, instrumentos para realização de
experiências, ausência de espaços adequados para a prática de esportes, dificuldades pedagógicas
no desenvolvimento do trabalho com alunos da EJA, conflitos em relação ao comportamento dos
estudantes fora da sala de aula, como no caso do envolvimento com o uso de drogas ilícitas e atraso
no pagamento do salário, foram fatores elencados pelos entrevistados. Tais fatores, além de indicar
dificuldades características da fase de iniciação da docência evidenciam aspectos relacionados à
precarização do trabalho do professor.
Em nosso ponto de vista, é imprescindível ampliar a difusão e intensificar as análises dos
dados das pesquisas relativas ao início da carreira docente, a fim de nos apropriarmos das questões
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que emergem desse campo e constituir ações coletivas voltadas à superação dos problemas que dele
surgem. Isso possivelmente, diminuiria os impactos provocados neste período inicial e reduziria as
taxas de abandono do magistério, o que tem gerado prejuízos sociais, culturais, pessoais e
econômicos.
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Resumo
Este texto analisa parte dos resultados de uma pesquisa sobre abandono da profissão docente entre
professores iniciantes, partindo de duas dimensões básicas: a formação inicial docente na licenciatura e
os apontamentos da literatura especializada sobre a inserção profissional. A pesquisa teve por finalidade
identificar e analisar os motivos que levaram professores iniciantes a abandonarem a profissão. Com
base em entrevistas semiestruturadas feitas com cinco professores que atuaram no magistério por um
período de até cinco anos, procuramos evidenciar algumas das questões referentes às dificuldades pelas
quais passam os professores iniciantes e em que medida estes conflitos podem levá-los ao abandono da
carreira. Esta questão, em especial, merece atenção porque o início da docência é apontado tanto pela
literatura nacional quanto pela literatura estrangeira como uma fase difícil, geralmente caracterizada
pelos sentimentos de solidão e isolamento. Os dados apresentados apontam indícios de que os
impactos das condições de trabalho encontradas corroboraram para a decisão de abandono do
magistério. Em resumo, foram as condições precárias de trabalho o que mais destacamos nos relatos
apresentados. A falta de organização da gestão da escola, a ausência de recursos materiais, como papéis
para provas, instrumentos para realização de experiências, a ausência de espaços adequados para a
prática de esportes na escola, o atraso no pagamento salarial, são fatores que se relacionam à
desvalorização da docência. Em nosso ponto de vista, é imprescindível ampliar a difusão e intensificar
as análises dos dados das pesquisas relativas ao início da carreira docente, a fim de nos apropriarmos
das questões que emergem desse campo e constituir ações coletivas voltadas à superação dos
problemas que dele surgem. Isso possivelmente, diminuiria os impactos provocados neste período
inicial e reduziria as taxas de abandono do magistério, o que tem gerado prejuízos sociais, culturais,
pessoais e econômicos.
Palavras-chave: Formação inicial; Início da Docência; Condições de Trabalho; Abandono do
Magistério.
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INTRODUÇÃO
O interesse em investigar questões que abarcam a epistemologia da práxis e o trabalho
docente surgiu no decorrer de minhas experiências profissionais e acadêmicas, em especial, ao
cursar as disciplinas do Doutorado em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), da
Universidade Federal de Goiás (UFG), quando foi se tornando mais clara a importância de
compreender e discutir as contribuições da práxis para o contexto educacional.
Temos observado que o trabalho docente tem sido tratado e discutido na perspectiva de
formação continuada, cumprindo a função de atualização e formação profissional do professor, de
forma desconexa e pontual, por meio de palestras, treinamentos, reuniões e etc. (CURITIBA,
2016a). Nesse contexto, se faz necessário entender a docência como profissão, bem como enxergar
o professor como um profissional da área da educação, de modo que sua imagem não seja associada
à um colaborador ou treinador.
Concordamos com Cunha (1999), quando afirma que a docência é uma profissão que se
ocupa em grande parte com a subjetividade, sendo papel do professor assegurar o crescimento e
desenvolvimento dos estudantes.
De acordo com Saviani (2011), um processo educativo emancipatório direcionado para a
formação de sujeitos críticos precisa contemplar a ação consciente do trabalho do professor,
mediante a leitura crítica das conjunturas atuais e das relações de produção de sua existência. Desse
modo, o objetivo deste estudo é desvelar as contribuições da epistemologia da práxis para o
trabalho docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A epistemologia ou teoria do conhecimento (como também é conhecida) é o campo da
Filosofia que estuda o princípio e as possibilidades do conhecimento humano. A origem do termo
está relacionada à teoria do conhecimento, que trata da natureza, da origem, valor e grau de certeza
do conhecimento científico nas suas diversas áreas (SAVIANI, 2017).
Para Saviani (2017) a epistemologia rememora a teoria do conhecimento científico
sistemático, uma vez que,
[...] a teoria do conhecimento tem por objeto o estudo das condições de possibilidade,
legitimidade, valor e limites do conhecimento humano, segue-se que a epistemologia
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tem como objeto o estudo das condições de possibilidade, legitimidade, valor e limites
do conhecimento científico (SAVIANI, 2017, p. 2).

Segundo Vázquez (2011), o entendimento de práxis está voltado a uma atividade prática que
transforma uma matéria ou situação. O autor descreve a palavra práxis, originada do grego, como
ação de efeito moral. Para ele a práxis é revolucionária, política e social, visto que teoria e prática
são inseparáveis, pois possuem “[...] dimensões do conhecer (atividade teórica) e dimensões do
transformar (atividade prática).” (VÁZQUEZ, 2011, p. 108).
De acordo com Curado Silva (2017), a “epistemologia da práxis” possui uma acepção
ontológica por meio da existência; visto que, existindo o homem, por meio do trabalho, compreende
a natureza e a modifica para a sua humanização.
Nesse sentido, o termo “epistemologia da práxis” é sustentado no método materialista
histórico-dialético (SOUZA; MAGALHÃES,2016). Segundo Max e Engels (1988), o método
materialista histórico-dialético é uma corrente filosófica que usa a dialética para entender os
processos sociais ao longo da história.
Souza e Magalhães (2016) enfatizam que o método materialista histórico-dialético
compreende a pesquisa como práxis, numa visão ontológica e filosófica, assegurando-se como
teoria do conhecimento que excede a ideia na qual engloba organizações complexas que partem do
empírico, e compara com abstrações ou reflexões no percurso, para se chegar ao concreto pensado.
Para Marx e Engels (1988, p. 4) “[...] o concreto pensado apresenta-se como categoria básica do
processo de conscientização, pois é atividade prática social dos sujeitos históricos”.
Destarte, Marx e Engels (1988, p. 19), afirmam que “a vida determina a consciência do
homem”. Pelo seu desenvolvimento natural e seu lugar perante a realidade, o homem se encontra
presente na integração com a natureza.
Conforme Vázquez (2011), a ação de transformar a natureza é conhecida como trabalho.
Para o autor, é por meio do trabalho que o sujeito se projeta na natureza, visto que [...]“o homem só
existe na relação prática com a natureza” (VÁZQUEZ, 2011, p. 144).
Nessa lógica, Souza (2014) ressalta que a produção do conhecimento e a epistemologia da
práxis são pioneiras no processo de humanização, que passa por constantes transformações.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para este estudo propusemos realizar uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo
bibliográfico. Segundo Minayo (2002), o estudo bibliográfico contempla uma metodologia que
propicia a construção de novos conhecimentos, mediante estudos de pesquisas já realizadas,
proporcionando diferentes entendimentos relacionados ao campo de interesse da pesquisa.
É importante ressaltar que esta pesquisa ainda não foi concluída e os resultados aqui
apresentados são parciais.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo Simões (2010), o professor é um agente social carregado de conhecimentos e
saberes.
[...] é aquele que tem uma formação teórica de qualidade, interdisciplinar sobre o
fenômeno educacional, que busca a compreensão da totalidade do processo do
trabalho docente, um ser crítico, que trabalha coletivamente, que constrói e domina os
saberes da docência. (SIMÕES, 2010, p.44-45).

A relação entre epistemologia e produção acadêmica é patente, uma vez que o processo de
pesquisa que faz parte do trabalho docente leva em consideração o comprometimento ético do
professor e sua posição política, que repercute em suas opções éticas e ideológicas, perante a
apropriação do conhecimento e da realidade social em que ele vive (SEVERINO, 2014).
De acordo com Souza e Magalhães (2016), o posicionamento ético-político é próprio do
campo epistemológico e, quando este é ligado à práxis, fortalece o movimento de resistência contra
hegemônico, que reivindica transformações da lógica neoliberal.
Para Severino (2009), o trabalho docente pautado na epistemologia da práxis, incorpora à
ciência, um exercício metódico e crítico do trabalho científico, em relação a sua ação ético-política.
A tomada da epistemologia da práxis é tida como um artifício que o professor possui para cuidar da
orientação da produção do conhecimento de seus alunos (SOUZA; MAGALHÃES, 2016).
Segundo Cunha (1999), a modificação do estado existencial dos sujeitos não se dá pela
prática do trabalho individual, e sim pela coletividade existencial que visa o mesmo sentido de
transformação. Desse modo, a subjetivação ocorre pelo efeito do trabalho coletivo, que reflete em
outras práticas e outras subjetivações.
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Concordamos com Souza e Magalhães (2016), quando destacam que por meio da
epistemologia da práxis, o trabalho docente se fortalece junto a construção do conhecimento
científico crítico e emancipador. A condução dos passos da produção intelectual compõe um
seguimento epistêmico, que perpassa a área da consciência, da interioridade e da desalienação dos
sujeitos.
O trabalho docente desenvolvido na perspectiva da epistemologia da práxis contribui de
maneira significativa com a construção intelectual dos sujeitos. A práxis fortalece o trabalho
docente, de modo a auxiliar o professor na construção de novos elementos pedagógicos, que
contribuem para a autonomia e emancipação intelectual de seus alunos (SOUZA E MAGALHÃES,
2016).
Nesse sentido, é importante que o professor se posicione em relação as suas concepções
epistemológicas, uma vez que estas acarretam em maior responsabilidade com a sociedade, dado
que essa atitude implica o valor social dos resultados de seu trabalho (SOUZA; MAGALHÃES,
2016).
Consequentemente, muito mais do que uma opção formativa, a concepção da práxis,
enquanto fenômeno formativo, é política. Dado que é no entendimento da demanda social, na
intencionalidade de modificação a fim de humanização que esta tendência se torna possível
enquanto opção de transformação da educação, por meio da prática docente.
CONCLUSÕES
É relevante considerar a importância do tema abordado, em virtude do trabalho do professor
que tem como objeto de estudo o ser humano.
Ao analisar a epistemologia da práxis como fenômeno formativo, percebemos que é na
objetivação docente (trabalho) que o professor gera fenômenos de transformação, que ao serem
estudados podem ser subjetivados e transformados pelo próprio sujeito. Assim, ao buscar desvelar
as contribuições da epistemologia da práxis para o trabalho docente, percebemos que o trabalho
coletivo é fundamental, uma vez que é por meio do diálogo que se transforma as práticas docentes
(FREIRE, 1996).
Apreender a práxis como atividade humana transformadora significa ascender a outros
aspectos do trabalho docente, que propõem a formação holística dos estudantes.

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

1123

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A atividade docente realizada com base na epistemologia da práxis presume que os
conteúdos a serem ensinados, em nenhum momento podem ser isolados do ponto de vista teóricometodológico, considerando que o ensino do conceito subentende sua conexão com outros
conceitos, como totalidade do saber construído (SOUZA; MAGALHÃES, 2016).
Nesse contexto é importante que os professores realizem um trabalho pedagógico pautado
na práxis, de modo que incentivem seus alunos a atuarem de forma crítica e consciente nos diversos
campos da sociedade.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo desvelar as contribuições da epistemologia da práxis para o
trabalho docente. Trata-se de pesquisa qualitativa, na modalidade de estudo bibliográfico, no qual
apresentamos resultados parciais, pois a pesquisa encontra-se em andamento. Sabemos que a docência
é uma profissão que se ocupa em grande parte com a subjetividade, sendo papel do professor assegurar
o crescimento e desenvolvimento dos estudantes. Nos últimos anos temos visto que o trabalho do
professor tem sido tratado e discutido na perspectiva de formação continuada, cumprindo função de
atualização e formação profissional, de forma desconexa e pontual. Um processo educativo
emancipatório direcionado para a formação de sujeitos críticos precisa contemplar a ação consciente do
exercício docente, mediante a leitura crítica das conjunturas atuais e das relações de produção de sua
existência. Apreender a práxis como atividade humana transformadora, significa ascender outros
aspectos da função do professor, que deve propor a formação holística dos estudantes. Um trabalho
pedagógico realizado a partir da epistemologia da práxis presume que os conteúdos a serem ensinados,
em nenhum momento podem ser isolados do ponto de vista teórico-metodológico, considerando-se
que o ensino do conceito subentende sua conexão com outros conceitos como totalidade do saber
construído. A atividade docente pautada na epistemologia da práxis incorpora à ciência um exercício
metódico e crítico da atividade científica. Assim, o trabalho docente desenvolvido na perspectiva da
epistemologia da práxis pode contribuir de maneira significativa com a construção intelectual dos
sujeitos, pois fortalece a atividade do professor, incentivando o trabalho coletivo e auxiliando-o na
construção de novos elementos pedagógicos que contribuem para a autonomia e emancipação
intelectual de seus alunos.
Palavras-chave: Epistemologia da Práxis; Trabalho Docente; Emancipação Intelectual.
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Resumo
O ENDIPE é sempre uma oportunidade ímpar para que sejam apresentadas, por meio de painéis,
pesquisas cuja temática se articula em focos e problemas diferenciados e relevantes que buscam, em
pesquisadores de instituições diferentes, um encontro de narrativas avançando naquele conhecimento
específico. É dentro dessa perspectiva que trazemos este painel, indicado ao Eixo 1: Didática(s) entre
diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação com a formação docente: a de
discutir a temática da educação formal em tempo integral em sua articulação com a questão da
formação docente, partindo do pressuposto de que essa formação é condição sine qua non para que a
também formação dos estudantes da jornada ampliada para o tempo integral aconteça, efetivamente.
Alguns questionamentos foram colocados pelos pesquisadores que integram este painel; no entanto,
para cada um, esses questionamentos tiveram uma resposta mais próxima ao foco de seus estudos
específicos. É essa a trajetória que pretendemos trazer. O primeiro texto deste painel, a partir da
articulação entre educação formal em tempo integral e formação de professores, apresenta as atividades
de ensino, pesquisa e extensão de um grupo de pesquisa nesse sentido, enfatizando as investigações que
se dedicaram a essa articulação. Já o segundo estudo, fruto de uma tese de doutorado, tem como tema a
formação de professores para o trabalho nas escolas de tempo integral. Como objeto de estudo,
centrou-se na oferta de cursos de formação continuada no âmbito do Programa Mais Educação (PME).
O terceiro estudo, oriundo de uma dissertação, reforça a formação como uma das possibilidades de
valorização do trabalho docente que se encontra em uma escola de tempo integral, tendo como campo
de investigação a política de Turno Único, da rede pública municipal do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Formação docente; Trabalho docente; Educação em tempo integral;
ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL E FORMAÇÃO DOCENTE: CAMINHOS DE
REFLEXÃO EM UM GRUPO DE PESQUISA
Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho – UNIRIO

INTRODUÇÃO
As escolas de tempo integral no Brasil ganharam notoriedade com as iniciativas de Anísio
Teixeira e sua Escola Parque e, posteriormente, com Darcy Ribeiro e os Centros Integrados de
Educação Pública implantados no estado do Rio de Janeiro. Após essas experiências, ao longo das
últimas décadas, as escolas públicas de tempo integral vêm ganhando espaço nas políticas
educacionais e novos programas e iniciativas têm chamando para si essa oferta. Novas
configurações têm sido propostas, como aquelas que apresentam formatos de ampliação do tempo
escolar baseados em parcerias e voluntariados.
Com esses redesenhos para as políticas educacionais dessa natureza, surgem novos
questionamentos sobre o sentido da escola pública de tempo integral e sobre quais estruturas são
necessárias para que essa seja acompanhada de uma educação de qualidade. Entre eles, a formação
docente ocupa posição estratégica e se configura em um dos temas centrais para a organização de
escolas de tempo integral, uma vez que o professor é o principal profissional responsável pelo
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1127

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

processo de apropriação de conhecimentos por parte do aluno, em sua vida escolar. Dessa forma, a
questão que guiou este trabalho e, consequentemente, o painel que apresentamos relaciona-se ao
tema da educação escolar em tempo integral e como a formação de professores vem sendo
desenvolvida ao longo das últimas décadas.
Para tanto, partimos de atividades de ensino, pesquisa e extensão que foram desenvolvidas
ao longo dos últimos vinte e cinco anos pelo grupo de pesquisa Núcleo de Estudos – Tempos,
Espaços e Educação Integral/NEEPHI-UNIRIO.
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA SOBRE O TEMPO INTEGRAL:
O NEEPHI E SUAS ATIVIDADES DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO
O NEEPHI, Núcleo de Estudos - Tempos, Espaços e Educação Integral, é um grupo de
pesquisa interinstitucional, situado no Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO. Desde sua criação, mantém atividades de ensino,
pesquisa e extensão – funções precípuas da universidade – vinculadas a duas temáticas que podem
se complementar: a educação integral e o tempo escolar ampliado/tempo integral. Originariamente
alocado na Escola de Educação da UNIRIO, no ano de 1995, as atividades do Núcleo relacionadas à
formação docente se iniciaram com a oferta de cursos de extensão.
Assim, nesse mesmo ano de 1995, foi planejada e efetivada uma extensão para o município
de Vassouras – RJ. Esse curso foi desenvolvido no CIEP Pe. Salésio Smidt, e intitulou-se Escola
pública de horário integral: aspectos teórico-metodológicos. Nesse ano, o trabalho foi oferecido aos
docentes e gestores desse CIEP. Já em 1996, essa extensão voltou a ser oferecida, mas desta vez no
estado do Paraná, a partir de convite da UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Lá,
redesenhado e adequado à realidade do grupo, o curso foi oferecido aos CAICs dos municípios de
Castro, Telêmaco Borba e Ponta Grossa, respectivamente.
Em ambos os casos, a reflexão em torno das temáticas da educação formal em tempo
integral e também da educação integral se faziam presentes por meio de propostas que discutiam as
políticas locais nesse sentido, bem como as práticas que os participantes já desenvolviam, em seus
ambientes de ensino. Em outras palavras, a formação se dava a partir de realidades distintas, mas
em diálogo permanente com as práticas daqueles que – em seu trabalho cotidiano – buscavam
efetivar um tempo escolar com mais qualidade para os estudantes.
Concomitantemente, o NEEPHI criou os Fóruns de Educação Integral em Tempo Integral –
atividade que se mantém até o momento. Pelo menos duas vezes ao ano, a partir dessas suas
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temáticas, o Núcleo destina um dia para discussão de questão afim e que, de alguma forma, incida
sobre propostas e/ou políticas municipais de ampliação da jornada escolar. Com um público alvo
oriundo das escolas e secretarias municipais de educação do estado do Rio de Janeiro, esses
encontros foram se consolidando como um momento de reflexão conjunta, onde professores e
profissionais das secretarias trazem suas demandas em relação ao tema central, no sentido de
discuti-las e conhecer situações outras, trazidas por colegas de outros municípios e/ou escolas.
Nos anos 2000, o tema da educação integral e em tempo integral foi incorporado à
graduação. A reformulação curricular do curso de Pedagogia da UNIRIO possibilitou a criação de
uma disciplina optativa, denominada Educação fundamental em tempo integral, oferecida durante
um semestre letivo, a cada ano curricular. Atualmente, essa disciplina ainda é oferecida e vem
sendo trabalhada pelos estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação, sob a supervisão
de professores que pertencem à Escola de Educação.
Em 2001, a partir de convênio firmado com a SEE – Secretaria de Educação do estado do
Rio de Janeiro – foi realizado outro Curso de Extensão, intitulado Gestão participativa e(m) tempo
integral, aberto a diretores de CIEPs e escolas estaduais que funcionavam em tempo integral. Este
Curso certificou 40 diretores.
O ano de 2003 foi bastante significativo para a Educação, na UNIRIO. Foi nesse ano que as
atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) se iniciaram. Com esse começo,
os núcleos e grupos de pesquisa foram, paulatinamente, se incorporando ao Programa; o NEEPHI
foi um desses núcleos, a acompanhar o PPGEdu e a construir sua trajetória, até o momento.
Em 2014 e 2015, foram realizados dois cursos de extensão, desta vez em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de Mesquita/RJ. Na ocasião, esse município estava
implementando a sua política de tempo integral e buscou parceria com o Núcleo, visando à
formação de seus docentes. Esses cursos foram oferecidos no próprio município de Mesquita, em
suas escolas de tempo integral e incluiu seus professores e gestores.
A incorporação dessas temáticas na graduação ganhou novo reforço, com a oferta de outro
componente curricular optativo, desta vez para o curso de Pedagogia a distância. Nesse contexto, a
partir de 2015, passou a ser ofertada a disciplina Tempo ampliado e educação integral no ensino
fundamental, para os treze polos pertencentes à UNIRIO.
Desde a Graduação, passando pelos Cursos de Mestrado e Doutorado, a educação integral e
o tempo integral vem se constituindo em temáticas que se materializam em várias pesquisas: TCCs,
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dissertações e, mais recentemente, teses, tem sido elaboradas nesse sentido, no âmbito do NEEPHI,
nos Cursos de Pedagogia e no PPGEdu/UNIRIO. Especificamente relacionadas à articulação que
nos interessa neste Painel, destacamos dissertações que enfatizaram a formação e trabalho docentes,
nos anos de 2008, 2013 e 2018.
Os estudos de Araújo (2008), Almeida (2013) e Martins (2018) tratam da articulação entre a
formação de professores e o trabalho docente nas políticas/escolas de tempo integral. Araújo, a
partir da realidade de uma escola situada no município de Duque de Caxias/Rio de Janeiro, analisou
a organização do tempo desses sujeitos, em seu trabalho cotidiano.
Almeida, levando em consideração a política de educação em tempo integral desenvolvida
no município de Governador Valadares, em Minas Gerais, igualmente se debruçou sobre as
questões que envolveram o trabalho dos professores, nessa realidade específica. Já Martins (2018),
considerando a política de tempo integral do município do Rio de Janeiro, apresentou um estudo
que discutiu pontos dessa ampliação de jornada, a partir do olhar dos docentes que atuam em
escolas dessa rede de ensino.
Essa tríade de dissertações proporcionou alentadas reflexões sobre o papel dos sujeitos que
atuam em sistemas de ensino cujo trabalho se desenvolve em tempo integral, na medida em que,
para que esse trabalho seja efetivo, são necessárias algumas condições básicas, como tempo para
planejamento, para estudos coletivos, enfim, para que os docentes se sintam ‘parte’ do ambiente
escolar e da apropriação de conhecimentos pelos estudantes, com qualidade social.
Após este panorama de atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas no âmbito
do NEEPHI e cuja articulação entre educação integral, educação em tempo integral e formação
docente se fez presente, busquemos, em um segundo momento, problematiza-la.
O QUE ESSAS EXPERIÊNCIAS PODEM INDICAR SOBRE A ARTICULAÇÃO DESSAS
TEMÁTICAS, NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS?
Os cursos e componentes curriculares optativos que descrevemos na seção anterior
evidenciaram aspectos semelhantes e outros que diferiam entre si. Levando em consideração uma
reflexão acerca da articulação entre educação integral, educação em tempo integral e formação de
professores, iniciemos a apresentação desses aspectos a partir do escopo teórico-metodológico que
configura – ou configurou – as atividades desenvolvidas.
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Em comum, os Cursos de Extensão ofertados pelo NEEPHI, bem como os componentes
curriculares optativos procuraram discutir concepções de educação integral e de ampliação do
tempo escolar/tempo integral, bem como sua materialização na organização curricular das
instituições formais de ensino, a partir de práticas cotidianas desenvolvidas em ambientes escolares.
Em comum, também apresentaram uma conexão entre as políticas educacionais e a
formação docente, à medida em que, tanto os cursos de extensão quanto as disciplinas de graduação
estiveram focados nas experiências concretas de escolas públicas de tempo integral, sendo que,
grande parte dessas experiências materializava uma política municipal, ou estadual, de ampliação
de jornada.
Os conteúdos programáticos visavam, em sua maioria, reflexões acerca de questões caras às
práticas que poderiam carregar, consigo, uma formulação mais emancipadora de educação integral.
Por exemplo, aquelas que insistiam na necessidade da integração dos conhecimentos e saberes
locais aos universais, no sentido de robustecer a apropriação dos estudantes, em prol de discussões
que possibilitassem o entendimento da realidade que os circundava. Essas práticas vinham ao
encontro do que os professores faziam – ou gostariam de fazer, o que facilitava o diálogo entre
pares e com os formadores.
Quanto às distinções, observamos que o início dessas formações esteve mais próximo de
experiências concretas, como a dos CIEPs e dos CAICs e que, portanto, houve uma maior
interlocução com essas propostas específicas, nesse período. Já a oferta da disciplina optativa no
curso de graduação em Pedagogia foi construída em um período pós-aprovação da nova LDB/96,
que previa o aumento progressivo do tempo integral pelos sistemas de ensino. Nesse contexto,
assim como em relação ao curso sobre gestão, as principais experiências de escola pública de tempo
integral permaneciam sendo associadas aos CIEPs e CAICs. Já os cursos de extensão no município
de Mesquita, bem como a incorporação da disciplina no curso de Pedagogia à distância, foram
realizados após a criação do Programa Mais Educação (PME) e do investimento feito pelo MEC
para a expansão de matrículas em tempo integral, o que colocou essa política em foco em todo
território nacional.
Cabe evidenciar que as reflexões que foram feitas e que ainda se fazem, especificamente
com relação à política de tempo integral denominada Mais Educação, no entanto, não deixam de
problematizar alguns aspectos dessa política, notadamente a presença maciça de voluntários
trabalhando com os macrocampos, fato que incide diretamente sobre o trabalho docente. Nesse
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contexto, estudos como os de Bernado e Vasconcelos (2015) e de Silva e Rosa (2016) são
referenciais que nos ajudam a pensar a respeito dessa articulação.
No que se refere ao público alvo, as propostas que eram levadas aos professores e gestores
dos cursos e que ainda são levadas aos estudantes da graduação buscam, sempre, um diálogo com
os que – já se encontrando na prática – têm o que dizer a respeito de sua inserção nos espaços
escolares que vêm funcionando com tempo integral. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que
uma formação continuada, quando se leva em consideração a amplitude de possibilidades que esse
conceito carrega (GATTI, 2008), não pode descurar do fato de que o sujeito que a realiza busca um
complemento ao seu que-fazer, mas que esse complemento, não necessariamente se relaciona ao
que os ‘formuladores’ da formação pensaram e ‘valoraram’ como essencial. Por isso, a necessidade
dessa troca constante de experiências.
Ainda no que tange aos sujeitos participantes das formações, o grupo era formado por
professores e gestores escolares, bem como por profissionais que atuavam nas respectivas
secretarias municipais de educação. Grupos em geral heterogêneos, cujas práticas situavam-se em
realidades diferenciadas, suas presenças enriqueciam os debates, exatamente pela multiplicidade de
olhares com que brindavam a articulação entre o trabalho realizado em tempo integral e a(s) sua(s)
formação(ões).
Nesse contexto, evidencia-se, certamente, a importância das atividades de extensão para o
diálogo – sempre profícuo - entre escola, universidade e secretarias de educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Olhar retrospectivamente para o desenrolar das formações que o NEEPHI realizou, nas
últimas duas décadas, possibilitou a reflexão sobre alguns pontos significativos, como a importância
da formação continuada e do tempo regular de planejamento coletivo para todos os profissionais
que atuam nas propostas/escolas de tempo integral. Essa foi uma das constatações evidenciadas pela
maioria dos participantes dessas atividades de ensino e de extensão que relatamos, ao longo deste
texto e também do grupo de pesquisa, motivo pelo qual optamos por trazer essa discussão ao
ENDIPE, no formato de Painel, objetivando mais uma discussão acerca dessa articulação, tão cara a
uma concepção mais crítica e emancipadora de educação em tempo integral.
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Resumo
A questão que norteia este trabalho e, consequentemente, o painel que apresentamos relaciona-se ao
tema da educação escolar em tempo integral, tendo como fundamento a formação de professores e seu
desenvolvimento, ao longo das últimas décadas. Este primeiro texto tem, como objetivo, refletir sobre
a formação docente nas/para as escolas de tempo integral, procurando compreender a evolução de
determinados problemas que foram se tornando significativos, na contemporaneidade. Para tal,
procuramos revisitar as formações docentes oferecidas no âmbito do Grupo de Pesquisa “NEEPHI –
Núcleo de estudos - Tempos, Espaços e Educação Integral”, realizadas ao longo dos anos de 1995 a
2020, portanto, resultados de um trabalho desenvolvido há vinte e cinco anos, e que foram oferecidas
no âmbito da formação inicial e da continuada. Com levantamento e descrição dessas experiências, foi
possível observar importantes indicações sobre a evolução desses temas, tais como a importância das
atividades de extensão para o diálogo entre escola, universidade e secretarias de educação, assim com a
importância da formação continuada e do tempo regular de planejamento coletivo para todos os
profissionais que atuam nas propostas/escolas de tempo integral.
Palavras-chave: Educação em tempo integral; Formação docente; Formação inicial; Formação
continuada.
FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: EM FOCO O CURRÍCULO
PRESCRITO ELABORADO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
Luisa Figueiredo do Amaral e Silva – Faculdades Integradas Maria
Thereza GEFOCC/PUC-Rio-NEEPHI/UNIRIO

INTRODUÇÃO
As escolas de tempo integral vêm ganhando espaço nas ofertas educativas de diferentes
entes federados no Brasil, fortalecidas pela inserção da sexta meta no atual Plano Nacional de
Educação (2014-2024). Historicamente, no Brasil, podem ser associadas às iniciativas de Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro com as experiências do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e dos
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Centros Integrados de Educação Pública (COELHO, 2009). Em um contexto mais recente, durante
os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e de Dilma Rousseff (2011-2016), a oferta do
tempo integral ganhou alcance nacional com a criação do Programa Mais Educação (PME).
A criação do PME teve como marco a Portaria Interministerial nº17/2007, que o instituiu,
visando “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a
atividades sócio-educativas no contraturno escolar” (BRASIL, 2007a). Posteriormente, ganhou
maior estabilidade no âmbito legal com a publicação do Decreto nº 7.083/2010 que, em seu artigo
primeiro, objetivou a melhoria da aprendizagem, por meio da oferta de educação básica em tempo
integral. (BRASIL, 2010a)
Esse Programa representou uma grande estratégia do MEC para a ampliação da jornada
escolar (MOLL, 2012). No entanto, após o impeachment, em 2016, da presidenta Dilma Rousseff, o
PME foi substituído pelo Programa Novo Mais Educação (BRASIL, 2016). Nesse cenário, ainda
que o PME tenha sido encerrado, considera-se que sua oferta trouxe efeitos para a educação pública
de diferentes ordens. Dentre estes, destacou-se o investimento em uma formação docente
condizente com os objetivos do Programa (MAMEDE, 2012), pois conforme sinaliza Branco (2012,
p. 247) “Para cumprir de forma eficiente esse objetivo, uma outra tarefa se faz necessária: a
formação inicial e continuada dos professores para atender esses alunos.”
Nesse âmbito, foram oferecidos cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, com
o objetivo de atender a formação do professor da educação básica sobre os temas da educação
integral e do tempo integral (BRASIL, 2010b). Esses cursos foram viabilizados por meio de uma
cooperação entre o Ministério da Educação (MEC) e as universidades públicas (MAMEDE, 2012).
Em meio a esse contexto, a investigação partiu da premissa de que identificar o que os
documentos do PME apresentaram sobre o professor e seu trabalho pode permitir um olhar
privilegiado sobre a relação entre o currículo concebido no plano das políticas educacionais e
aquele construído no plano do currículo vivido (GOODSON, 2013). O currículo é uma construção
polissêmica e produzido em diferentes níveis, que vão do plano das políticas ao plano das práticas
(SACRISTÁN, 20017). Assim, essa pesquisa buscou identificar e analisar as indicações oficiais do
PME para a formação docente, materializadas nas etapas do currículo prescrito (SACRISTÁN,
20017).
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EM FOCO: AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA ASSOCIADOS AO PME
A partir de uma minuciosa leitura nos documentos oficiais do PME, foram selecionados os
documentos que abordaram de forma mais detalhada esses cursos: (1) Portaria nº 17 de 2007; (2)
Educação integral – Texto referência para o debate nacional de 2009; (3) Edital nº 06
SECAD/MEC, de 1º de abril de 2009; (4) Resultado final do processo de seleção e avaliação de
propostas para cursos da rede de educação para a diversidade - edital 006 de 1º de abril de 2009; (5)
Edital nº 28 SECAD/MEC, 23 de novembro de 2009; (6) Decreto nº 7.083 de 2010; (7) Portaria nº
76 de 2010; (8) Diário Oficial da União de 30 de junho de 2010; (9) Manual Operacional Rede de
Educação para a Diversidade de 2010; (10) Caminhos para a educação integral de 2011 e (11)
Relatório de Gestão do exercício de 2013 da Secretaria de Educação Básica. De posse dessa
seleção, apresenta-se um breve ordenamento normativo dos cursos e as diretrizes curriculares
identificadas.
EMERGÊNCIA E TRAJETÓRIA DOS CURSOS
A emergência desses cursos pode ser identificada na Portaria 17/2007 que aponta, em seu
artigo quinto, a necessidade de capacitação dos gestores que atuarão no Programa e de políticas
articuladas para este fim. Esse documento indica que essas capacitações devem ser realizadas em
parceria com ministérios e secretarias e em parceria com universidades e centros de estudos e
pesquisas. Posteriormente, por meio da Rede de Educação para a Diversidade1, o PME articulou,
junto às universidades públicas, a oferta de cursos - de aperfeiçoamento, extensão e especialização sobre os temas da educação integral e do tempo integral. (BRASIL, 2010b). Essa oferta foi
oficializada pelo Edital nº 06 SECAD2/MEC, de 1º de abril de 2009, que consistiu em uma “Seleção
de instituições de ensino superior para fomento da Rede de Educação para a Diversidade no âmbito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB” (BRASIL, 2009b). A partir desse edital, a União
– por meio do MEC e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, em
parceria com a Secretaria de Educação a Distância, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Ensino Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – concretizou e
oficializou a sinergia para a oferta de cursos sobre Educação Integral.
A Rede de Educação para a Diversidade (Rede) é um grupo permanente de instituições públicas de ensino superior
dedicado à formação continuada de profissionais de educação.
1

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), posteriormente, agregou também a
inclusão, tornando-se Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
2
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O edital previu um curso intitulado “Educação Integral e Integrada”, com carga horária de
220h. Previu, também, que as universidades proponentes deveriam ser integrantes do Sistema
Universidade Aberta do Brasil3 e os cursos poderiam ser propostos na modalidade semipresencial
(BRASIL, 2009b).
Em agosto de 2009, foi divulgado o resultado da seleção de propostas e, sobre os temas em
destaque, três universidades4 foram selecionadas. Um pouco depois foi lançado o Edital nº 28
SECAD/MEC, de 23 de novembro de 2009, contendo uma “Chamada pública para seleção de
instituições de ensino superior para implementação de cursos da Rede de Educação para a
Diversidade no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB” (BRASIL, 2009c). O
resultado desse processo foi divulgado no Diário Oficial da União, de 30 de junho de 2010 e mais
cinco universidades5 foram aprovadas para ofertar o curso de educação integral e integrada.
Na sequência, diferentes universidades públicas responderam ao chamado do MEC para a
oferta de cursos, em diferentes formatos. Nesse bojo, de norte a sul do país surgiram iniciativas de
formação docente vinculadas às universidades públicas e às secretarias de educação. (MAMEDE,
2012). A dimensão desses cursos pode ser mensurada no Relatório de Gestão6 do exercício de 2011
da Secretaria de Educação Básica (SEB), que indica uma descentralização de recursos para mais de
19 Instituições de Ensino Superior, destinados à formação de profissionais de educação, professores
comunitários, diretores de escola e de monitores voluntários do Programa Mais Educação:
[...] Houve um avanço no número de entidades a serem beneficiadas. Em 2010, foram
atendidas dezenove instituições públicas de ensino perfazendo um total de cerca R$
4.000.000,00. O aumento de instituições que buscaram recursos para a formação de
professores foi de aproximadamente 280% em relação aos números anteriores (Em
2009 foram 07 IES). Foram beneficiados cerca de 2.000 professores das redes
públicas de ensino distribuídos por estados das regiões federativas. [...] Além disso,
realizou encontro nacional de coordenadores entre outubro e novembro de 2010 que
O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento da modalidade de
educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no
País.
3

As três universidades que foram aprovadas foram a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Federal do
Maranhão e a Universidade Federal de Minas Gerais.
4

As universidades aprovadas foram: Universidade Federal da Bahia - UFBA; Universidade Federal do Vale do São
Francisco - UNIVASF; Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO; Universidade Federal de Sergipe UFS; Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
5

O Relatório de Gestão é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Tem como objetivo o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes
federativos, dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
6
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discutiu o desenho do programa e conta atualmente com cerca de 10.000 escolas
aderidas. (BRASIL, 2012, p. 32)

Chama a atenção à proporção que o Programa tomou e o recurso que mobilizou para
consolidar o seu projeto de formação docente. Esses números evidenciaram um grande investimento
por parte do governo federal, assim como uma valorização da parceria entre MEC e universidades
públicas. No entanto, ressalta-se que esse investimento não aconteceu somente no plano financeiro,
mas também no plano curricular, no sentido de definir e fortalecer os princípios educativos que
deveriam acompanhar essas formações.
O CURRÍCULO PRESCRITO E AS ORIENTAÇÕES DO PME PARA A FORMAÇÃO
DOCENTE
De acordo com Sacristán (2017) o currículo é desenvolvido em vários planos, como o
currículo prescrito desenvolvido pelas políticas educacionais e curriculares. Assim, a fim de
identificar as orientações curriculares para a formação docente elaboradas nesse nível, foram
analisados os documentos e textos oficiais do PME.
O primeiro texto analisado foi a publicação “Educação integral – Texto referência para o
debate nacional”, lançado em 2009, pelo Ministério da Educação e desenvolvido em parceria com
diferentes setores da sociedade – como universidades e fundações. Esse texto traz um item
intitulado: a “formação de educadores na perspectiva da educação integral”, que apresenta as
orientações para a educação inicial e continuada de professores, a fim de contribuir para “a
superação de grande parte dos modelos educacionais vigentes”. (BRASIL, 2009a, p. 37). Nele é
possível perceber a centralidade que essa formação assume para a consolidação do PME:
a construção de uma proposta de Educação Integral pressupõe novos conteúdos
relacionados à sustentabilidade ambiental, aos direitos humanos, ao respeito, [...].
Esses conteúdos, os tempos e espaços escolares, suas interações com as subjetividades
e práticas e as diferentes etapas e modalidades de ensino ensejam a articulação com os
projetos político-pedagógicos. Trata-se de tarefa a ser empreendida, tanto pelos cursos
de formação inicial e continuada, quanto pelos sistemas e pelas próprias escolas.
(BRASIL, 2009a, p. 37)

Chamam a atenção a seleção dos conteúdos associados à uma proposta de educação integral
e o papel central da formação docente para a articulação do programa com o projeto políticopedagógico das escolas. O texto de referência também sugere que a escola pautada pela educação
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integral deve servir como um laboratório à formação de futuros professores e que a jornada em
tempo integral exige do docente:
[...] conteúdos específicos de formulação e acompanhamento de projetos e de gestão
intersetorial e comunitária. Exige também que os processos de formação continuada
para a formulação, implantação e implementação de projetos de Educação Integral
incluam profissionais das áreas requeridas para compor a integralidade pressuposta
neste debate: cultura, artes, esportes, assistência social, [...] dentre outras. (BRASIL,
2009a, p. 40)

É possível perceber que esses conhecimentos são associados aos Macrocampos e oficinas
oferecidos pelo Programa, indicando um trabalho que deve abranger diferentes áreas, como a
cultura e os esportes. Também evidenciam uma associação às questões relacionadas a
operacionalização do Programa, como o acompanhamento de projetos e a gestão – competências
que se apresentaram necessárias àqueles professores que trabalharam com a gestão e o
acompanhamento do PME.
Avançando para o Decreto nº 7.083 de 2010, em seu artigo segundo, percebeu-se que
aqueles conteúdos mencionados no texto de referência, como os direitos humanos, foram
novamente mencionados. Esse Decreto reforça a necessidade de “[...] articulação entre sistemas de
ensino, universidades e escolas para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teóricometodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no campo da educação
integral. (BRASIL, 2010a).
Ainda em 2010, foi lançado o “Manual Operacional Rede de Educação para a Diversidade”.
Esse documento deveria orientar operacional e pedagogicamente os cursos relacionados à
diversidade, e apresentou os objetivos dos cursos de “Educação Integral e Integrada”. Entre eles,
destacaram-se formar professores e profissionais da educação “capazes de compreender e
implementar programas de educação integral e integrada nas práticas pedagógicas das escolas de
educação básica da rede pública de ensino” (BRASIL, 2010b, p. 41) e, ainda, “formar [...] nos
pressupostos teóricos e práticos da Educação Integral/Integrada, alunos dos cursos de graduação e
outros profissionais de educação, para o desenvolvimento e implementação de programas de
educação integral nas escolas” (BRASIL, 2010b, p. 42). Como diretrizes gerais, esse documento
estabeleceu um público alvo composto por professores e profissionais da rede pública de ensino e a
oferta gratuita dos cursos.

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

1138

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A estrutura curricular desses cursos foi organizada em 10 módulos, que abordaram a
história, os conceitos e as definições sobre educação integral e tempo integral. Desses 10 módulos,
detalhou melhor oito módulos incluindo temas como: projeto de intervenção pedagógica; cidades
educadoras; práticas pedagógicas e sociais e educação integral. No entanto, apesar de apresentar
uma organização curricular estruturada, esse documento estabeleceu que caberia às Instituições de
Ensino Superior a construção dos conteúdos de cada módulo.
O próximo texto que qualificou a formação docente prevista para o PME, foi a “Cartilha
Série Mais Educação” (2011). Nele encontra-se uma chamada para que governantes ofereçam
formação para professores e gestores. Esses devem “articular-se com uma das 43 universidades
parceiras do Programa Mais Educação que oferecem capacitações em Educação Integral.”
(BRASIL, 2011, p. 25). Essa publicação apresenta ainda o “modelo de professor” previsto pelo
PME:
[...] O que queremos: Profissionais da educação que se apaixonem pelo que descobrem
ser possível fazer, reinventando continuamente sua relação com os alunos, com o
mundo, com os conteúdos curriculares e com as possibilidades que existem além do
espaço da sala de aula. Esse conjunto de elementos desafia a uma nova postura
profissional que precisa ser construída pouco a pouco, em processos formativos
permanentes. A relação tempo, espaço e Educação Integral é fonte de muito debate.
Mas as discussões sobre essa concepção educacional são fundamentais para que se
chegue a espaços de consenso cada vez maiores. (BRASIL, 2011, p. 58)

Essa leitura evidencia que o Programa Mais Educação trouxe proposições para a formação
docente que não se restringiram à sua prática em sala de aula; projetando também o perfil
profissional que deveria ser construído com o apoio da formação docente. Dessa forma, suas
orientações curriculares abrangeram conhecimentos e competências específicos à formação, bem
como aspectos profissionais, ligados às jornadas de trabalho e às questões salariais.
Por fim, também foi possível identificar o direcionamento curricular, projetado aos cursos,
por meio da leitura do Relatório de Gestão da Secretaria de Educação Básica (SEB), do exercício de
2013 – que ao tratar do aperfeiçoamento estabelece que:
No âmbito do Programa Mais Educação foram [...] sugeridos três desenhos para
elaboração de projetos dos cursos de aperfeiçoamento: i) A escola e a cidade, com
foco nas políticas públicas educacionais que ampliam espaços educativos por meio de
arranjos entre escolas e equipamentos culturais da cidade; ii) Docência na escola de
tempo integral com foco na formação dos educadores; iii) Proposta curricular e
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metodologia na educação integral, com foco na reorganização das atividades que
ampliam as oportunidades educativas e interesses dos educandos em favor da
aprendizagem. (BRASIL, 2014a)

Os três eixos propostos indicam o direcionamento dado às principais ideias que apoiaram o
PME, como as Cidades Educadoras e a ampliação de oportunidades educativas no contraturno
escolar (MOLL, 2012). Indicam, ainda, a ideia de um currículo e de metodologias que apoiem o
trabalho docente em escolas de tempo integral em sintonia com proposta educativa do PME.
Por meio das orientações curriculares identificadas, foi possível perceber que a política de
tempo integral associada ao PME ambicionou propor alterações curriculares para as escolas,
fortalecidas e ampliadas pela associação entre o currículo escolar e o currículo de formação
docente.
O CURRÍCULO PRESCRITO DE FORMAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS EXPECTATIVAS E
TENSÕES
O contexto de criação do currículo prescrito desses cursos indicou um grande investimento
na formação de professores, visando fortalecer a consolidação dessa política de tempo integral. Foi
possível perceber que as indicações sobre as formações de professores, sugeridas nos documentos
oficiais, trouxeram em seu bojo discursos e estruturas que direcionaram essa proposta às
perspectivas curriculares e organizacionais do próprio Programa – indicando uma conversão de
objetivos.
Assim, ainda que as formações tenham contribuído para que os temas da educação integral e
do tempo integral tivessem um maior alcance nas universidades públicas, em âmbito nacional, fazse importante destacar que esses temas foram concebidos dentro das concepções estabelecidas pelo
PME.
J. Silva e K. Silva (2012) indicam que a formação continuada pode assumir diferentes
sentidos, como um investimento na melhoria da prática profissional, e ainda como uma forma de
implementar as políticas sociais. Reforçando essa ideia, Gatti (2008) enfatiza que a educação
continuada constitui uma etapa de aprofundamento e avanço na formação profissional e, na
educação, isso significa “o desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em resposta a
problemas característicos de nosso sistema educacional” (GATTI, 2008, p. 58).
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Neste sentido, percebeu-se que o PME intencionou impactar o currículo escolar, investindo
na formação continuada de professores da rede pública. Dessa maneira, ficou evidente que a
proposta de ampliação de tempos, espaços e sujeitos, inerente ao PME, implicou em novas
configurações nos ambientes escolares, que por sua vez influenciaram na projeção de um conjunto
de competências que o professor que trabalha nesse ambiente deve ter. Pois, conforme, sinaliza
Sacristán, “[o]s ambientes escolares se caracterizam por uma série de peculiaridades que é preciso
levar em conta na hora de pensar as competências básicas dos professores para mover-se dentro
deles” (SACRISTÁN, 2017, p. 204),
Ressalta-se que mesmo que as indicações apresentadas no currículo prescrito tenham sido
construídas com o objetivo principal de fortalecer a implementação do PME; uma vez que as
universidades que responderam ao chamado do MEC tiveram autonomia para construírem seus
próprios currículos – o que incluiu conhecimentos, metodologias, carga horária, equipe docente e
discente, entre outros componentes – esse currículo prescrito e apresentado aos professores passou a
ser também um currículo vivido (GOODSON, 2013; SACRISTÁN, 2017). O que revela uma
iniciativa que valorizou determinados conhecimentos relacionados à perspectiva de educação
integral e de tempo integral e sobre uma interpretação de docência em tempo integral.
Mesmo que condicionadas aos objetivos da política, essas orientações representam uma
tentativa de compor um currículo de formação para os professores que atuariam no PME e,
portanto, podem ser úteis para compor a reflexão e o debate sobre que tipo de escola de tempo
integral e de educação integral se espera enquanto sociedade e que tipo de professor é necessário
formar para e com essas escolas. Podem ser úteis também no sentido de reforçar o papel das
universidades públicas na construção de políticas direcionadas à educação básica – indicando
possibilidades de diálogo.
Em última instância, evidenciou-se que para os temas da educação integral e do tempo
entrarem em pauta na agenda política foi necessário investir em sua construção, não somente junto
ao professor da educação básica, mas também junto ao professor do ensino superior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa experiência possibilitou a construção de orientações curriculares voltadas à formação
continuada do professor que atua na escola de tempo integral. Essas orientações, por sua vez,
revelaram uma conexão direta entre as políticas direcionadas à escola pública e a necessidade de
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formar aqueles professores que farão a interpretação desses textos na prática (BALL;
MAINARDES, 2011).
As orientações curriculares identificadas colocaram em destaque uma política voltada para a
educação básica, que investiu significativamente na formação continuada a fim de consubstanciar
seus objetivos. O que pôde ser percebido no alcance numérico atingido, como também na
apresentação de textos que oficializaram e orientaram pedagogicamente essas formações. Por meio
desses textos, foi possível identificar os projetos de escola e de docência projetados para essas
formações e os conhecimentos valorizados para essa docência.
Decerto que essas indicações só fazem sentido e podem ser interpretadas dentro do contexto
do PME. No entanto, enquanto uma experiência oficial e de alcance nacional, podem contribuir
para a reflexão de secretarias de educação e universidades que queiram organizar formações sobre
as temáticas associadas às escolas públicas de tempo integral, indicando problemáticas e
possibilidades reais.
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Resumo
Este texto integra uma investigação realizada para uma tese de doutorado e tem como tema a formação
de professores para o trabalho nas escolas de tempo integral. Como objeto de estudo, centrou-se na
oferta de cursos de formação continuada no âmbito do Programa Mais Educação (PME). O problema
girou em torno de como emergiu essa iniciativa, no âmbito legal e oficial, e quais foram as orientações
oficiais que esse programa apresentou para a formação docente. O objetivo foi analisar as indicações
curriculares para a formação de professores relacionadas ao PME e seus documentos oficiais. A
metodologia orientou-se pela pesquisa qualitativa e desenvolveu-se por meio das pesquisas bibliográfica
e documental (LUDKE; ANDRÉ, 2012). As análises construídas tiveram como base autores que se
dedicam aos temas do currículo, como Sacristán (2017), e sobre a escola de tempo integral, como
Coelho (2009) e Silva e Silva (2012). Como resultado, a pesquisa evidencia que a política de tempo
integral desenvolvida por meio do PME, investiu significativamente na formação docente, investimento
identificado tanto no âmbito político, quanto curricular. Revela, assim, uma articulação direta entre as
políticas direcionas à educação básica e a formação docente no ensino superior, bem como o
protagonismo que a universidade pública pode ter nesse processo. Por fim, conclui que o perfil
profissional que se desejou formar com esses cursos requer investimentos que não podem estar
restritos à sua formação, incluindo questões associadas às condições de trabalho.
Palavras-chave: formação docente; orientações curriculares; educação em tempo integral; Programa
Mais Educação.
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ESCOLA PÚBLICA E DOCÊNCIA EM TEMPO INTEGRAL NOS PRIMEIROS ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: O TRABALHO E A FORMAÇÃO DOCENTE EM QUESTÃO
Flávia Silva Martins – PCRJ NEEPHI/UNIRIO

INTRODUÇÃO
Buscamos estabelecer nesse estudo algumas reflexões sobre trabalho, formação docente e
escola pública de tempo integral, nos primeiros anos do ensino fundamental. Essa relação nos leva a
resgatar a compreensão da função dessa escola e da função do docente que nela atua, assim como
suas condições objetivas de trabalho e de formação que, aliada a outras dimensões, caracterizam a
valorização docente.
Nessa direção, partimos de uma concepção de educação em tempo integral que não se
dissocia de uma proposta de educação integral, ou seja, que proporcione a todos os sujeitos uma
experiência formativa mais completa. De acordo com Coelho (2009), é praticamente impossível
pensar em uma educação integral sem pressupor um tempo ampliado que a viabilize e, mais que
isso, que essa ampliação proporcione efetivamente uma experiência formativa mais ampla,
integrada e não fragmentada. Do mesmo modo, o regime de trabalho na escola pública de tempo
integral, concebida nesses moldes, a nosso ver, deve fornecer condições dignas de trabalho e de
formação continuada para o profissional que nela atua, visando um trabalho pedagógico qualitativo,
colaborativo e, principalmente, não alienado.
É a partir dessa compreensão e dos achados da pesquisa citada que apresentamos nossas
reflexões para o trabalho e para a formação de professores em regime de trabalho na escola pública
de tempo integral, nos anos iniciais do ensino fundamental.
Direcionamos nossa discussão para essa categoria profissional em particular porque, a nosso
ver, por suas condições históricas, nos parece estar submetida com maior intensidade às mudanças
da organização do trabalho pedagógico e escolar, em função das exigências globais para melhora da
qualidade do ensino na educação básica. Não há dúvidas de que essa categoria docente exerce um
papel fundamental no desenvolvimento e formação das crianças, mas que, historicamente, no
Brasil, não logra as mesmas condições de trabalho e valorização profissional, se comparada aos
sistemas de ensino internacionais.
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FORMA-SE PARA O TRABALHO OU O TRABALHO NOS (CON)FORMA? O TRABALHO
COMO PRINCIPIO EDUCATIVO PARA SUPERAÇÃO DA ALIENAÇÃO
Diversos estudos nas últimas décadas apontam a crescente desqualificação do trabalho do
professor, em função da introdução do modelo gerencial na educação e a intensificação do Estado
como agente regulador dos sistemas escolares, em que cada vez mais tecnologias administrativas e
estratégias de gestão são inseridas na escola, estabelecendo uma relação direta entre a qualidade do
trabalho pedagógico e a qualidade da educação.
Nesse cenário, ocorreram mudanças drásticas nas formas de organização do trabalho escolar
e, consequentemente, do trabalho docente, em que cada vez mais o professorado foi destituído de
sua autonomia pedagógica para atender a um projeto educativo hegemônico balizado por
parâmetros muito distantes dos princípios do que concebemos para uma educação integral e(m)
tempo integral.
De acordo com Roldão (2007, p. 94), a especificidade do trabalho do professor é o ato de
ensinar, e este não se resume apenas a transferir conhecimentos, mas fundamentalmente em “fazer
outros se apropriarem de um saber” e, para isso, não basta ter domínio da didática e do conteúdo,
mas é preciso articular uma série de especificidades inerentes ao conhecimento profissional. Nesse
sentido, na escola de tempo integral, o professor, na sua função primeira que é ensinar, é convidado
a conduzir o processo educativo de forma articulada e integrada com os demais atores desse
processo, dentro e fora da escola, proporcionando experiências mais amplas de aprendizagem aos
sujeitos em formação. Diante dos desafios para o trabalho docente na escola e, em particular, para o
exercício da docência em regime de trabalho em tempo integral, apresentamos a seguir algumas
reflexões balizadas na compreensão do trabalho como princípio educativo.
A experiência da autora como professora iniciante e ingressante7 na rede pública de ensino
municipal do Rio de Janeiro levou-me a questionar se minha formação inicial daria conta de
assumir tal função em uma escola de tempo integral, próximo à comunidade do Complexo do
Alemão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, em regime de trabalho de 40h. O “choque de
realidade” (VEENMAN, 1988)8 se estabeleceu quando me vi parte de um projeto de educação pelo
Conceitos atinentes às especificidades de momentos distintos da carreira docente, definidas pelo momento de inserção
na carreira (iniciante) e de ingresso em uma rede educacional, em uma etapa do ensino ou turma, com alguma
experiência acumulada ou não. (ingressante). (CURADO SILVA, 2017)
7

Conceito de Simon Veenman (1988) citado por Curado Silva (2017) que se caracteriza por situações enfrentadas na
etapa inicial da carreira docente.
8
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qual nutria profundas reflexões e curiosidade, enquanto pesquisadora na graduação. O cabedal
teórico acumulado sobre as concepções e práticas de educação e (m) tempo integral veio à tona, na
minha práxis.
Neste cenário, pairavam algumas certezas: de que meu trabalho deveria propiciar uma
educação emancipadora e ampliada, garantindo a apropriação do conhecimento sócio
historicamente construído a todos, indistintamente. A partir dessa realidade, constatei que, para
desenvolver um trabalho qualitativo, era necessário tempo e preparo para sua execução, sendo
imprescindível formação permanente, planejamento, condições materiais adequadas, entre outros
fatores que, atrelados, configuram a prática docente, constituindo-se uma atividade que dá sentido à
própria vida pois, de acordo com Engels (2004, p. 13), citado por Curado Silva (2017, p. 3), o
trabalho “é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo
ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem”.
Assim, compreendendo o trabalho docente como atividade criativa, no exercício entre a
coerência entre a minha fala e a minha prática (FREIRE, 1996), busquei dar sentido à minha vida
profissional, me formando professora a partir do meu trabalho, embora tenha sido, na maior parte
dessa trajetória, expropriada do tempo de apoio e de reflexão individual e coletiva sobre ele no
espaço escolar, de autonomia para conduzi-lo de acordo com as minhas convicções teóricometodológicas, sob intenso estresse, proveniente da intensificação do trabalho e das atividades
burocráticas. De acordo com Curado Silva (2017), esse momento dos primeiros anos no magistério
é caracterizado pela dialética dificuldade-descoberta, evidenciando a complexidade do trabalho
docente, que se relaciona a “uma lógica estrutural em que a escola está inserida e que podem afetar
drasticamente a carreira do profissional da educação” (Curado Silva, 2017, p.12).
Esse breve relato de experiência enquanto professora na carreira pública encaminha para a
reflexão sobre a possibilidade de desenvolvimento de um trabalho qualitativo numa perspectiva
emancipadora em escolas de tempo integral que supere a lógica neotecnicista do labor docente.
Nessa direção, a discussão que se estabelece entre trabalho, formação docente e educação em tempo
integral atravessa fundamentalmente a compreensão do trabalho como princípio educativo,
considerando o que é intrínseco à atividade do professor que - além do conhecimento especializado
para exercer a profissão – envolve a consciência da práxis, pois, conforme ressalta Curado Silva
(2017, p. 8): “só se conhece a realidade objetiva pela prática nela desenvolvida, ou seja, pela ação
dos seres humanos na realidade objetiva”. Acerca disso, esta autora sinaliza, embasada no

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

1146

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

pensamento de Marx e Engels, que a práxis é a compreensão da prática ampliada, como totalidade
histórica, o que a difere de uma perspectiva pragmática e utilitarista deste trabalho.
Pensar no trabalho como princípio educativo implica compreendê-lo a partir da sua face
positiva, atividade criativa inerente ao ser humano. Esse princípio é fundamentado na
indissociabilidade das formações técnico-instrumental e intelectual, propiciando uma educação
unitária, na acepção gramsciana. De acordo com Ciavatta (2009), em Frigotto e Ciavatta (2012, p.
755), o trabalho só se torna educativo dependendo “das condições de sua realização, dos fins e a
que se destina, quem se apropria do produto do trabalho e do conhecimento que gera”.
Entretanto, o grau de desqualificação e desvalorização da profissão docente em função da
regulação pragmática do seu trabalho expropria do professor a autonomia pedagógica, o destitui do
seu saber profissional e, consequentemente, da possibilidade de formar sujeitos emancipados,
esvaziando a prática docente como explicação e transformação da realidade. A padronização das
atividades pedagógicas por meio de apostilados, de tecnologias de controle, entre outros
mecanismos de reconversão do trabalho docente, provoca no professor um estranhamento sobre o
os fins da educação, alienação em relação ao ‘o que’, ‘como’, ‘para que’ e ‘qual projeto educativo’
objetivam seu trabalho. Trata-se do reflexo desse conjunto de contradições presentes da política
educacional que, por um lado, pode se mostrar positiva para o docente sob o discurso da
qualificação profissional e da valorização, mas que, por outro, se revela incoerente, inserido na
meritocracia e na formação técnica instrumental, que dissocia a teoria da prática. A seguir,
apresentamos um recorte de uma pesquisa em que essas questões emergem.
‘OLHARES’ DOCENTES SOBRE O SEU TRABALHO NA POLÍTICA DE TURNO ÚNICO: O
QUE O PROFESSORADO NOS REVELA?
Os depoimentos que apresentamos nesta seção fazem parte das respostas a uma questão
aberta da pesquisa aplicada com cento e dois docentes da rede pública municipal do Rio de Janeiro,
em fevereiro de 2018. A pesquisa foi realizada por meio de survey online - um questionário
eletrônico direcionado aos professores e professoras que atuavam, à época, nos primeiros anos do
ensino fundamental, em regime de 40h, nas escolas públicas de tempo integral da rede municipal do
Rio de Janeiro.
Identificamos o método survey como o mais apropriado por considerá-lo capaz de abarcar
um número amplo e representativo de participantes. Neste sentido, objetivamos coletar opiniões
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sobre o objeto de estudo, sem a intenção de construir uma inferência causal entre as variáveis
pesquisadas.
Optamos por aplicar uma pesquisa de corte-transversal, ou seja, a coleta dos dados e
informações ocorre em um só momento, quando se pretende analisar mais de uma variável, uma
única vez. Os critérios de seleção da amostra elencados para a pesquisa foram: (i) ser docente dos
anos iniciais da rede municipal de ensino do Rio, em regime de 40h, em uma escola de turno único
e (ii) lecionar em uma turma, preferencialmente. A captação da amostra aconteceu por meio
eletrônico, os professores foram contatados via rede social, prioritariamente, em grupos de
professores que identifiquem a categoria-alvo.
Após breve descrição do caminho metodológico traçado, e diante da impossibilidade de
apresentar todos os depoimentos coletados neste estudo, apresentamos um bloco de respostas da
amostra pesquisada no quadro 1, que nos permite aproximá-las às questões relacionadas à formação
docente na escola de tempo integral. Utilizamos o procedimento de análise de conteúdo de Bardin
(1997) a partir da obra de Franco (2012) a fim de tecer inferências sobre as assertivas que
apresentaram conteúdo manifesto passível de análise.
As declarações das professoras do primeiro conjunto de respostas nos permitem identificar
algumas similaridades acerca da condição docente, a partir de considerações de cunho subjetivo e
político. A primeira frase relaciona a ‘dificuldade de ser docente’ às políticas públicas em geral. O
conteúdo desta mensagem nos permite inferir que tais políticas representam um empecilho para o
exercício da docência, segundo a sua autora. Não sabemos a quais políticas ela se refere, mas
inferimos que sejam as sociais. Sobre isso, a escola tem absorvido funções para além daquelas
relacionadas ao ensinar, tornando lócus de políticas compensatórias.
Especificamente, a escola de tempo integral, conforme aponta Cavaliere (2014), tem
assumido uma função assistencialista, a partir de uma concepção de educação como proteção social.
Com a ampliação das funções da escola, o docente passou, igualmente, a absorver funções que não
lhe cabem, fato que pode ser comprovado quando dezenove dos vinte respondentes deste bloco
afirmam que executam uma ou mais tarefas que não são inerentes ao seu trabalho, em reposta a uma
das questões da survey.
Outra respondente também demonstra a mesma percepção ao reclamar melhoras no sistema
educacional. É possível que esta docente esteja se referindo à regulação ou controle do seu trabalho,
ou ao seu modo de organização na política de Turno Único. A palavra ‘sucateado’ em duas
assertivas revela, a nosso ver, o reconhecimento da desvalorização docente no que tange ao aspecto
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político. Quando uma professora afirma que ‘todos’ opinam sobre este trabalho, sua mensagem
revela que esta atividade tem sofrido influências e até intervenções externas de diversos setores da
sociedade na escola. Na concepção hegemônica, a educação é responsabilidade de ‘todos’ e por isso
a atribuição docente de zelar pela aprendizagem dos alunos tem sido cada vez mais objeto de
controle social e político.
O segundo conjunto de respostas nos permite analisar alguns aspectos referentes à
organização do trabalho na escola de turno único. Chama-nos a atenção os depoimentos das linhas
dois e três, em que as docentes relatam dificuldades na organização deste trabalho, demonstrando
preocupação com o seu desenvolvimento e com a sua ‘produtividade’ respectivamente. O
depoimento da linha três nos revela, também, a ausência da gestão coletiva do trabalho docente na
escola. A professora se sente ‘solitária’ e qualifica seu trabalho como uma ‘luta’, o que deve causar
sofrimento. Outra afirmação também nos revela que a docente se sente incomodada com a
supervisão do trabalho pedagógico, revelando a falta de autonomia para desenvolvê-lo de acordo
com suas concepções teórico-metodológicas.
Esses depoimentos nos encaminham a refletir sobre o esvaziamento da função docente na
escola de tempo integral. As mensagens revelam certa angústia por parte dessas professoras que não
conseguem exercer a sua função como gostariam, seja pela falta de autonomia, seja pelo fato de
interpretarem suas dificuldades na dimensão individual, pela intensificação das suas funções, pelo
controle e responsabilização da educação pela sociedade e do sistema educacional exclusivamente à
docência, ou por outros aspectos subjetivos atrelados às condições de trabalho. Com o tempo
restrito para sua elaboração, reflexão e ausência de momentos coletivos de discussão e reflexão
sobre a prática pedagógica, o ensino se massifica e a função docente se esvazia de sentido,
tornando-se alienada. Percebe-se que há uma intenção individual em superar essa alienação nas
mensagens, mas que não se percebe como uma compreensão coletiva de classe para superá-la, em
função das determinações que condicionam o modo de organizar este trabalho na política de turno
único.
Nesse sentido, como defende Curado e Silva (2016), na escola de tempo integral que prima
pela educação integral dos educandos, exige do docente a necessidade de tempo de formação e de
reflexão sobre a sua prática, na forma de um projeto de formação continuada de educação integral
na escola de tempo integral atrelada ao projeto político pedagógico dessa escola.
O terceiro e quarto blocos de respostas se inter-relacionam por associarem o trabalho
docente ao tempo de trabalho do professor e às condições objetivas e materiais na política de tempo
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integral da rede de ensino do Rio de Janeiro. Pelo exposto, nos parece que o docente permanece
com aluno a maior parte do tempo escolar, ministrando aulas do núcleo comum e por isso não nos
causa estranhamento as declarações que denunciam a ‘falta de tempo’ para planejar ou organizar
esse trabalho. Uma das declarações nos chama a atenção pelo fato de associar a qualidade do
trabalho a esta ausência de tempo. Parece-nos que a extensão do tempo de ensino na escola de turno
único intensifica a função docente e gera sofrimento, o que mais uma vez pode ser constatado nas
expressões que o qualificam como ‘exaustivo’, ‘desgastante’, ‘cansativo’, ‘intenso’ e ‘trabalhoso’.
Questionamos, portanto, como esses professores terão condições de realizar um trabalho qualitativo
em prol da educação integral se nem o seu tempo de planejamento é respeitado?
Ressaltamos que o conflito entre o tempo de trabalho e o tempo de ensino é uma questão a
ser superada no contexto dessa política de tempo integral, uma vez que as professoras são
expropriadas do tempo de planejamento e extraclasse, assim como a ausência da falta de momentos
de reflexão e de gestão coletiva do trabalho docente que permitam a práxis, resultando em
diferentes revelações que demonstram a alienação desse trabalho.
Pelas falas das professoras do último bloco, é possível perceber a dificuldade de desenvolver
um trabalho pedagógico qualitativo em função das condições materiais e objetivas de trabalho. A
função social da escola deve garantir a apropriação do conhecimento pelos sujeitos para
emancipação e transformação da realidade. Entretanto, quando a escola tem por função a proteção
social dos alunos, esvazia-se a função docente e o professor assume outras funções, tais como
assistente social, psicólogo e enfermeiros, pormenorizando o ensinar.
A influência do ambiente externo é revelada na mensagem de uma docente, outro agravante
que gera sofrimento para o professor que atua em escolas de turno único que se localizam em áreas
conflagradas da cidade do Rio. Conforme enfatiza Curado Silva (2014), aumentam-se as
responsabilidades docentes, mas as condições permanecem as mesmas. E o professor, independente
das suas condições de trabalho, é responsabilizado pelo desempenho dos alunos.
CAMINHOS FORMATIVOS POSSÍVEIS PARA SUPERAÇÃO DO TRABALHO ALIENADO
NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Diante de tantos desafios que se apresentam para a docência na práxis e tomando a acepção
do trabalho como atividade criadora e formativa e a partir da compreensão da intrínseca relação
entre a função da escola, a função docente e condições de trabalho (CURADO SILVA, 2014),
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elencamos algumas especificidades do trabalho docente na escola de tempo integral em prol de um
projeto formativo no e pelo trabalho.
Em consonância com as afirmações de Curado Silva (2014), acreditamos a escola de tempo
de integral que prima pela formação mais completa do ser humano exige profissionais com sólida
formação. Neste caminho, é preciso oferecer uma educação integral para os professores, seja em
qualquer situação ou proposta de escola, uma vez que “a educação integral é a função da escola e do
professor na visão do ato educativo emancipatório” (CURADO SILVA, 2014, p. 709).
A compreensão ampliada do trabalho educativo, conforme explica a autora, reclama
professores que saibam trabalhar na concepção de uma formação integral, que contemple a arte, a
estética, a ciência, a relação entre trabalho e educação, uma totalidade de saberes e conhecimentos
que vão além do currículo básico e da concepção técnica e instrumental do trabalho. Assim,
compreender o trabalho docente a partir de uma perspectiva formativa multidimensional requer do
professor “a compreensão de si mesmo e da realidade que está inserido” (CURADO SILVA, 2014,
p. 711).
Nessa perspectiva, os estudos de Curado Silva e Rosa (2016) nos indicam alguns caminhos
para essa formação, que não se configuram em fórmulas acabadas, mas que a direciona, com base
nos princípios da ANFOPE (1998). Destacamos, entre eles, sólida formação teórica, que permita ao
docente a apropriação do processo de trabalho pedagógico a partir da apreensão política social e
histórica dos fenômenos da educação; unidade teoria/prática, a partir da compreensão do trabalho
como princípio educativo, permitindo o exercício da práxis enquanto apreensão e transformação da
realidade; trabalho coletivo dos professores, como eixo norteador do trabalho docente e formação
continuada voltada para a pesquisa.
Há também outros condicionantes relacionados às condições de trabalho que podem superar
a alienação desse trabalho, tais como: mais tempo para estudar; jornada de trabalho em tempo
integral com os alunos, em dedicação exclusiva com tempo de trabalho remunerado; plano de
carreira que valorize o tipo de vínculo empregatício na escola de tempo integral; momentos de
estudo coletivos na escola, proposta de formação continuada para a educação integral na escola de
tempo integral atrelada ao projeto político pedagógico da escola.
A partir desses direcionamentos, que podem ser ampliados ou revistos, é preciso pensar no
trabalho do professor, explicita a autora, a partir de uma tomada de consciência do real para
transformar a prática a partir de uma concepção de mundo. Nesse sentido, apoiada nas reflexões
gramscianas, Curado Silva e Rosa (2016, p. 131) defendem que:
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Mudar a prática do professor para uma perspectiva de educação integral exigirá para este
uma formação unitária e integrada, liberdade e emancipação, alicerçadas na compreensão da
realidade e da função social da escola e do ensino.
Nesse sentido, acreditamos que os profissionais que atuam neste modelo de escola a
compreendam como uma proposta de EITI, ou seja, que busque trabalhar para o desenvolvimento
global do aluno como ser humano e cidadão – uma formação multidimensional - e não como meros
executores de uma ou mais políticas educacionais sem compreender seus interesses e
determinações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo buscamos estabelecer algumas aproximações com a formação e o trabalho
docente na escola de tempo integral, com base na pesquisa realizada com professores da rede
pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Primamos por discutir a formação docente a partir da
compreensão do trabalho como princípio educativo, pois acreditamos esse ser o caminho para
superação ou resistência a alienação desse trabalho nos sistemas de ensino e, em particular, nas
escolas de tempo integral.
Constatamos, como resultado da pesquisa aplicada a uma amostra dessa categoria de
docentes que atuam em escola de tempo integral, que o labor docente tem apresentado muitos
desafios, entre eles, a necessidade de mais tempo para planejar suas atividades fora de sala de aula,
falta de infraestrutura adequada para realização desse trabalho, controle excessivo ou falta de apoio
formativo que respeite a autonomia pedagógica, além das fragilidades políticas e sociais que
emergem nessa escola de tempo ampliado (quadro 1). Nesse caminho, dialogamos com os estudos
de Coelho (2009), Cavaliere (2007), Curado Silva (2014) e Curado e Rosa (2016) para evidenciar
os possíveis caminhos para emancipação do docente que atua em escolas dessa natureza, a partir da
compreensão do trabalho como atividade criativa e não alienante. Alguns caminhos apontados nos
direcionam para a necessidade de uma formação sólida e integral para todos os docentes, que
contemple as artes, a cultura, a estética e que os docentes possam efetivamente gozar de tempo para
se formar no e pelo seu trabalho permitindo o exercício da práxis enquanto apreensão e
transformação da realidade.
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Quadro 1. Qualifica o trabalho a partir de suas condições
Condições de trabalho docente/Organização do trabalho docente/Condição docente

Nº de docentes

Trabalho associado à condição docente
Cada ano mais difícil de ser docente, é muito se deve as políticas públicas em todos os setores.
Satisfatório, porém com muitos pontos a melhorar devido ao sistema
De fundamental importância para a Sociedade mas sucateado por sucessivos Governos.

6

É o trabalho que em quase todos opinam, mas quase ninguém se dispõe a fazer.
Gratificante em termos humanos e fragilizado em termos políticos.
Importante porem foi sucateados.
Trabalho relacionado à organização do trabalho docente (alienada)
Não desenvolvo de forma adequada.
No meu contexto de atuação, o trabalho é exaustivo e, em alguns momentos, pouco produtivo.

4

Sou dedicada aos alunos, mas me sinto sózinha na luta pra alfabetizar 31 alunos
Gosto, mas há muitas intervenções estressantes.
Trabalho associado ao tempo de trabalho do professor
Cansativo, massante 7 horas de aula com pouco tempo pra planejar.
Exaustivo. Muitas horas em sala de aula, pouco tempo de planejamento.

4

Importante, porém muito cansativo e desgastante pela falta do 1/3 de planejamento por completo.
Qualidade comprometida devido ao não cumprimento da lei de 1/3 do planejamento.
Trabalho associado às condições objetivas e materiais
Complicado devido ao público e a falta de estrutura nas escolas.
Trabalho com amor, diante da violência vivida em sala.
Multidisciplinar, socialmente comprometido interno e externamente, por questões de violência.

6

Gosto de ser professora mas sinto falta de boas condicoes para exercer a profissao.
Trabalho intenso.
Trabalhoso

Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Resumo
O presente artigo visa discutir os desafios para o trabalho e a formação docente em escolas de tempo
integral, nos primeiros anos do ensino fundamental. Com base na pesquisa realizada com docentes que
atuam nesse segmento da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, em 2018, foi constatado
entre os respondentes que o seu trabalho em escolas nesses moldes tem sido cada vez mais desafiador,
com a ampliação e intensificação de suas funções, causando ‘mal estar’ e sofrimento. Partimos do
pressuposto que a formação é componente fundamental para valorização do professor, no sentido de
resgatar o ‘sentido de ser docente’ em direção à superação da alienação desse trabalho. Assim,
discutimos a formação de professores tendo como entendimento o princípio educativo do trabalho, a
partir da experiência da autora como docente de escola pública de tempo integral. Num segundo
momento, apresentamos os desafios para o professorado que atua na escola de tempo integral nos
primeiros anos do ensino fundamental a partir da pesquisa citada e os possíveis caminhos para
formação docente no e pelo trabalho que supere e/ou resista a alienação em escolas dessa natureza.
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INTRODUÇÃO
Este estudo investiga o processo de valorização profissional de egressos do curso de
Pedagogia Parfor do Polo Benevides, Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da
Educação, em sua relação com a formação continuada. Para tanto visa compreender a relação entre
valorização profissional e formação continuada nos planos de carreira, cargos e remuneração dos
municípios aos quais os egressos estavam vinculados profissionalmente, além de identificar entre os
egressos as formas de participação em atividades de formação continuada.
O Parfor surge num contexto de mudanças significativas na política educacional, mudanças
que impulsionaram a sua implementação como uma das agendas mais importantes no campo da
formação de professores. Nos termos do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009),
a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica tem como um
de seus objetivos “promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e
continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira”.
Os nexos entre valorização e formação compõem o ordenamento jurídico da educação
brasileira, e estão igualmente presentes nas pesquisas no campo da formação de professores e
trabalho docente. Partindo do entendimento que a formação “[...] é por natureza permanente e se faz
de forma continuada, sendo algumas vezes em serviço (no local de trabalho) e outras, na vida e nas
circunstâncias do sujeito professor” (FRANCO, 2019, p. 96), investigar as circunstâncias históricas
em que se produzem esses processos, o que inclui concepções, modelos e objetivos, é uma das
agendas de pesquisa permanente no campo da formação de professores.
SEÇÕES DO TRABALHO
Referências teóricas
O principal ordenamento jurídico no que se refere à formação de professores é a lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. Nos termos do artigo 67:
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim;
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III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996, grifos nossos).

A perspectiva de que os profissionais da educação devam ter o seu trabalho valorizado está
consolidada no plano das ideias. Contudo, quando se relaciona valorização profissional e formação
continuada o que se observa é uma tendência à diferenciação e fragmentação (SCHEIBE, 2010),
com recorrente negação do direito de “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim” (BRASIL, 1996).
METODOLOGIA
O método de pesquisa adequado à maneira como se pretendeu abordar os fatos foi o quantiqualitativo.
Os sujeitos da pesquisa foram os professores egressos do Curso de Pedagogia Parfor, polo
Benevides, do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará.
As técnicas de pesquisa adotadas foram o questionário e o estudo documental.
A aplicação de questionário eletrônico, desenvolvido na plataforma Formulários Google,
teve como objetivo identificar o perfil social e escolar dos egressos, a atuação profissional e o
envolvimento em formação continuada, além de identificar em que condições se produz a
permanência dos egressos do curso de Pedagogia Parfor no magistério da educação básica.
Responderam ao questionário eletrônico 15 egressos, aproximadamente 50% do total de egressos do
Curso.
O estudo documental teve por objetivo analisar os planos de carreira, cargos e remuneração
dos municípios aos quais os egressos estavam vinculados profissionalmente, para compreender os
nexos entre valorização profissional e formação continuada.
A análise dos dados foi orientada pela análise documental. Para Ludke e André
(1986) constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando outras
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técnicas, seja desvelando ideias, opiniões, compreensões por meio do estudo dos documentos
produzidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram agrupados em três dimensões: perfil socioeducacional e profissional;
valorização profissional e formação continuada e participação em atividades de formação
continuada
As informações relativas ao perfil socioeducacional foram obtidas por meio de questionário
eletrônico. A maioria dos egressos pesquisados são mulheres e a idade predominante é acima de 40
anos. Todas se autodeclaram pardas. Em sua grande maioria exercem seu trabalho em dois turnos
em uma escola, numa jornada de 40h semanais, e pelas informações obtidas as professoras já eram
concursadas antes do ingresso no Parfor. Somente uma professora possuía vínculo de contrato
temporário.
Para o alcance dos objetivos, uma das etapas da pesquisa foi o estudo documental dos planos
de carreira, cargos e remuneração dos municípios de atuação profissional das professoras, com o
propósito de compreender a relação entre valorização profissional e formação continuada nesses
documentos. Os municípios analisados foram: Santa Izabel, Belém, São Domingos do Capim,
Curuçá e Bujaru.
A palavra valorização foi localizada somente em dois planos: Belém e Santa Izabel. O
Estatuto do Magistério do Município de Belém dispõe como essa valorização será assegurada,
conforme o art. 3º, incisos II e IV:
Art. 3º A valorização das atividades do Magistério será assegurada:
II - pela estruturação da carreira prevendo progressão e ascensão funcional;
IV - por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério.
(BELÉM, 1991, grifos nossos).

Por sua vez, no que se refere à formação continuada o termo foi localizado somente no
Plano do município de Santa Izabel, conforme se verifica no art. 24, inciso I:
Art. 24. A qualificação profissional objetivando o aprimoramento permanente do
ensino e de serviços de apoio escolar bem como de progressão na carreira, será
assegurada através de:
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I - Formação continuada em cursos de formação singular aperfeiçoamento em
serviço e de outras atividades de atualização profissional [...]. (SANTA IZABEL,
2008, grifos nossos).

Nos demais planos pode-se inferir a preocupação com o estímulo à formação continuada
pela via de cursos de aperfeiçoamento, atualização e especialização, como ocorre com os planos de
são Domingos do Capim e Bujaru. Por vezes do treinamento e da reciclagem, como no Plano de
Curuçá. Neste último, tal ocorrência foi localizada na parte relativa à promoção, única no conjunto
do Plano.
A licença para aprimoramento profissional, condição para que a formação continuada se
efetive, está prevista em todos os planos. Mas somente nos planos de Curuçá e Belém não há
condicionantes para a concessão de licença para aprimoramento. Os demais municípios criam
interdições, quer de ordem orçamentária quer de ordem do quadro de pessoal, especificamente no
que se refere ao número de professores já licenciados quando da solicitação de afastamento.
Ainda que haja diferentes modelos de formação continuada de professores e diferentes
finalidades para as ações que se realizam neste campo, a formação como sinônimo de
aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos é predominante nos planos analisados.
Nessa perspectiva, para apreender o movimento políticas-práticas se buscou investigar as
formas de participação das professoras em atividades de formação continuada. A partir da
sistematização dos questionários respondidos se observou que todas participaram de atividades de
formação continuada após a conclusão da graduação. A maioria afirma ter realizado tais atividades
dentro de sua jornada de trabalho, o que evidencia o não cumprimento do que dispõe os planos de
carreira dos munícipios em que as professoras atuam no que se refere o direito à licença para
aperfeiçoamento.
Por sua vez, as modalidades de formação mais acessadas pelas professoras são aquelas que
incidem sobre a progressão horizontal, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, palestras, seminários,
encontros etc. A participação em modalidades de formação de maior valor acadêmico e
profissional, como os cursos de especialização, mestrado e o doutorado está prevista nos planos,
mas não na dinâmica do trabalho das professoras dos anos iniciais da educação básica.
No que se refere ao protagonismo para que a participação nessas atividades pudesse
acontecer, a grande maioria das professoras informa que elas aconteceram por investimento pessoal,
predominantemente. As escolas e as secretarias de educação se encontram em segundo e terceiro
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lugar, respectivamente. As professoras são as principais responsáveis pela sua formação, quando os
resultados esperados têm finalidade coletiva, contribuir para a melhoria da qualidade da educação
pública
CONCLUSÕES
Nesta pesquisa foi possível compreender as condições com as quais as professoras egressas
do Parfor Pedagogia da UFPA avançaram na carreira após a conclusão do curso e como os planos
de carreira dos municípios aos quais estão vinculadas profissionalmente tratam a questão da
valorização profissional.
Nesses termos a pesquisa permitiu concluir:
Os planos de carreira são bastante diferenciados no que se refere à relação entre
formação continuada e valorização profissional dos professores.
A pós-graduação lato e stricto são as modalidades de formação menos acessadas pelas
professoras dos anos iniciais da educação básica investigadas nesta pesquisa.
A progressão horizontal, adquirida pelo tempo de exercício no magistério, está
prevista em todos os planos e é desta modalidade de progressão que mais as
professoras se beneficiam pelas modalidades de formação continuada que acessam.
Ainda que a licença para aprimoramento esteja prevista em todos os planos, as
professoras são as principais responsáveis pela sua formação o que indica a
pouca responsabilidade do Estado com a garantia do direito à formação permanente.
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Resumo
Este estudo investiga a relação entre formação continuada e valorização profissional de egressos do
curso de Pedagogia Parfor, Polo Benevides, Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da
Educação. Para tanto visa identificar o perfil dos egressos e as formas de participação em atividades de
formação continuada após a conclusão do Curso, além de compreender a relação entre valorização
profissional e formação continuada nos planos de carreira, cargos e remuneração dos municípios aos
quais os egressos estavam vinculados profissionalmente. O método de pesquisa adequado à maneira
como se pretendeu abordar os fatos foi o quanti-qualitativo. Os sujeitos da pesquisa foram os
professores egressos do curso de Pedagogia Parfor, polo Benevides, do Instituto de Ciências da
Educação da Universidade Federal do Pará. As técnicas de pesquisa adotadas foram o questionário e o
estudo documental. O questionário eletrônico, desenvolvido na plataforma Formulários Google, teve
como objetivo identificar o perfil social e escolar dos egressos, a atuação profissional e o envolvimento
em atividades de formação continuada. O estudo documental teve por objetivo analisar os planos de
carreira, cargos e remuneração dos municípios aos quais os egressos estavam vinculados
profissionalmente, para compreender os nexos entre valorização profissional e formação continuada. A
análise dos dados foi orientada pela análise documental. A triangulação das técnicas adotadas permitiu
concluir: 1) os planos de carreira são bastante diferenciados no que se refere à relação entre formação
continuada e valorização profissional dos professores; 2) A pós-graduação lato e stricto são as
modalidades de formação menos acessadas pelas professoras dos anos iniciais da educação básica
investigadas nesta pesquisa; 3) a progressão horizontal, adquirida pelo tempo de exercício no
magistério, está prevista em todos os planos e é desta modalidade de progressão que mais as
professoras se beneficiam pelas modalidades de formação continuada que acessam.
Palavras-chave: formação continuada; valorização; professor; Parfor; Pedagogia.

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

1161

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

FORMAÇÃO CONTINUADA E OS FUNDAMENTOS DA
DIDÁTICA HISTÓRICO-CRÍTICA: PENSANDO
POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO AO
ADOECIMENTO DOCENTE
Soraya Cunha Couto Vital – UFMS
Silvia Segóvia Araujo Freire – UFMS
Sonia da Cunha Urt – UFMS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho está relacionado a pesquisas que têm sido realizadas em processo de
Doutorado em Educação, com financiamento da CAPES, que empreendem estudos referentes às
possibilidades de compreensão das fundamentações teórico-metodológicas das propostas de
formação continuada de professores e seu suporte à prática pedagógica, considerando a formação
para a emancipação humana na sociedade contemporânea e os modos de enfrentamento do
adoecimento docente.
Seu aporte teórico-metodológico é a Pedagogia Histórico-Crítica, uma teoria da Educação
postulada por Saviani, elaborada a partir de uma concepção dialético-pedagógica, em consonância
com a concepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico, que não permite pensar
que as questões educacionais são o limite de uma ação pedagógica transformadora, mas entender a
educação a partir de determinantes históricos que incidem sobre ela, e que as mudanças das formas
de produção da existência humana foram gerando historicamente novas formas de educação e de
formação docente.
Pelo fato de as referidas pesquisas estarem em andamento, apresentar-se-á aqui um recorte
de seu estudo bibliográfico, empreendendo uma análise crítica do que tem sido considerado em
obras que têm apresentado contribuições a respeito da formação continuada de professores e do
adoecimento docente.
Para tal, serão apresentados alguns entendimentos acerca destas temáticas (formação
continuada de professores e adoecimento docente), analisando-os sobre o aporte teóricometodológico da Pedagogia Histórico-Crítica, mais especificamente dos fundamentos da Didática
Histórico-Crítica, que tem sido pensada por Galvão, Lavoura e Martins (2019), considerando como
este aporte pode apresentar contribuições para pensar uma formação continuada com um olhar de
possibilidades de enfrentamento ao adoecimento de professores.

FORMAÇÃO CONTINUADA E ADOECIMENTO DOCENTE: CONSIDERAÇÕES
BIBLIOGRÁFICAS E CONTRIBUIÇÕES DA DIDÁTICA HISTÓRICO-CRÍTICA
No decurso das pesquisas que originam este trabalho, foi identificada uma gama de temas
relacionados à formação continuada de professores e uma variedade terminológica para
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identificá-la, como: formação contínua, formação permanente, formação em serviço e educação
continuada (CANÁRIO, 2013; IMBERNÓN, 2016; ANDRÉ, 2016), por exemplo.
Segundo Canário (2013), esta oscilação terminológica está relacionada a questões
conceituais e históricas, visto que há concepções distintas que vêm disputando espaço no cenário
formativo docente, baseadas nas expressões educação continuada e formação continuada.
Imbernón (2016, p.7), por sua vez, considera que a formação permanente deve estar
relacionada à compreensão da profissão docente. Isto é, se a profissão docente deve abandonar a
concepção educacional predominante no século XIX, obsoleta para os cidadãos de uma “sociedade
democrática, plural, participativa e integradora”, então a formação dos professores deve romper
com as diretrizes de origem “centralista, transmissora, selecionadora, individualista”.
André (2016, p. 19), ao considerar a formação continuada, postula que “há muita atenção ao
processo de formação, mas, frequentemente, nos esquecemos do outro lado da formação, a quem
ela se destina, para que ela existe”. E continua afirmando que a formação precisa conduzir a uma
ação docente efetiva, que faça com que a maioria dos alunos se aproprie dos conhecimentos “e das
atitudes necessárias para se desenvolverem e se tornarem cidadãos críticos e criativos”.
Diante destes dados, esclarece-se que neste trabalho a formação continuada de professores é
entendida como a que acontece em processo permanente/constante após a formação inicial,
intentando contribuir para o aperfeiçoamento de saberes necessários à atividade docente.
No que tange às concepções a respeito do adoecimento de professores, autores, como
Penteado e Souza Neto (2019, p. 135), consideram que é uma problemática também denominada
mal-estar e sofrimento, que está “vinculada à história do trabalho docente, aos modos de ser/estar na
ocupação e à cultura do magistério”.
Estudos, como os de Gonçalves et al (2015), investigam o conceito de adoecimento e
apontam que há uma tendência em considerá-lo com acréscimo da dimensão psicológica e
socioeconômica. Contudo, para estes autores a definição de doença/adoecimento não está ligada
apenas à experiência pessoal e sua relação com um problema de saúde, mas também diz respeito ao
significado que lhe é conferido.
Já Papareli, Sato e Oliveira (2011), consideram que o processo saúde-doença é socialmente
construído, por isso faz-se necessário superar as falácias que induzem à culpabilização do indivíduo
e identificar as bases sociais, históricas e econômicas presentes no processo do adoecimento.
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Pesquisas, como as de Mezzari (2017), por exemplo, apresentam que as mudanças no
mundo do trabalho têm gerado precarização do trabalho docente e maior suscetibilidade ao
professor, causando o adoecimento físico e psíquico. Nessa perspectiva é que Facci e Urt et al
(2017) indicam que diagnósticos médicos consideram a preponderância do adoecimento de ordem
psicológica em professores, e que este tem relação com o processo de trabalho, mais
especificamente à precarização do trabalho docente e à alienação a qual estão submetidos em sua
prática profissional. Tal precarização e alienação advêm do modo de produção capitalista e
[...] com a divisão do trabalho, com a fragmentação do processo de trabalho, ocorre o
estranhamento deste trabalho e o docente não se vê mais como partícipe do processo
de humanização do aluno. Ele mesmo, nestas condições
em que desenvolve sua atividade pedagógica, tem poucas condições para se
humanizar – no sentido de se apropriar das elaborações mais desenvolvidas criadas
pelos homens. (FACCI; URT et al, 2017, p. 132).

Com base nesta premissa, pode-se pontuar, então, que a inegável influência paradigmática
do neoliberalismo impõe à formação continuada de professores o papel de opção meramente
técnica, voltada para o mundo do trabalho, que propõe atender às demandas do capital, que
desconsidera a estrutura societária contraditória, composta por modismos educacionais, que
subsidia uma visão acrítica da sociedade capitalista e apresenta-se como instrumental para a não
superação da unilateralidade humana.
Em sentido oposto, a Pedagogia Histórico-Crítica, “que surgiu na luta contra a ditadura
empresarial-militar e fortaleceu-se em contraposição à onda neoliberal” (SAVIANI, 2019),
considera que os processos relativos à educação preconizam a necessidade de uma formação de
professores que os constitua a partir de uma teoria pedagógica não conformadora, que impulsione
resistência e orientação para organizar planos de ensino e estabelecer procedimentos que
reverberem em um trabalho docente intencionalmente histórico e crítico, não alienante e adoecedor.
Sobre tais premissas é que se pensa em uma formação continuada alicerçada nos fundamentos da
Didática Histórico-Crítica, e esta como possibilidade de enfrentamento ao adoecimento professoral.
No que se refere especificamente à esta Didática, em 2002, pioneiramente, João Luiz
Gasparin publicou seus estudos na obra Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica,
caracterizada como uma transposição direta dos cinco passos do arcabouço teórico-metodológico de
Saviani, como uma proposta de trabalho que consistia no “uso do método dialético prática-teoriaprática”. O autor dividia “a nova didática em cinco passos”, cada um deles com “o objetivo de
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envolver o educando na aprendizagem significativa dos conteúdos”, e oferecer a ele uma
possibilidade de aprender criticamente o conhecimento científico” (GASPARIN, 2012, s/p).
Contudo, segundo Saviani (2019), “para efeitos da indicação dos procedimentos a serem
seguidos pelos professores”,
[...] foi manifestando-se a necessidade de se explicitar e sistematizar o modo como a
concepção filosófico-científica que constitui o arcabouço teórico da pedagogia
histórico-crítica dá origem a uma nova concepção do ato de ensinar fundamentando
um novo tipo de teoria didática. (SAVIANI, 2019, p. 13).

A partir desta lacuna, mesmo sob o reconhecimento de que o trabalho realizado por
Gasparin (2012) “foi de suma importância [...] para traduzir a Pedagogia Histórico-Crítica para uma
didática”, Galvão, Lavoura e Martins (2019) desenvolveram estudos e publicaram a obra intitulada
Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, na qual expõem a trajetória histórica da didática e da
Pedagogia Histórico-Crítica.
No mesmo estudo, explicitam a articulação das bases filosófica e pedagógica desta teoria
com o problema didático como fundamentação da Didática Histórico-Crítica, tecendo análise crítica
do atual estágio de desenvolvimento das tentativas de transposição didática da Pedagogia HistóricoCrítica no contexto educacional brasileiro. A partir destas considerações, apresentam propositura de
outros cinco elementos de sistematização dos fundamentos didáticos desta teoria.
De acordo com os autores, sob o objetivo de considerar um “movimento de superação por
incorporação da didática pensada por Gasparin (2012)”, estes elementos foram “coerentemente
formulados à luz do método materialista histórico-dialético, resgatando nossa compreensão de
método pedagógico” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019, p. 138, 139).
Seus elementos apontam que a Didática Histórico-Crítica é caracterizada por:

uma

atividade cuja dimensão ontológica não pode ser desconsiderada; assumir dialeticamente a
transmissão de conhecimentos como núcleo essencial do método pedagógico; exigir professores
com pleno domínio do objeto do conhecimento a ser ensinado; estar determinada por uma
concepção ampliada de eixo e de dinâmica do ensino pautada na lógica dialética; e reconhecer o
ensino e a aprendizagem como percursos lógico-metodológicos contraditórios e inversos, no
interior de um único e indiviso movimento.
Vê-se que o arcabouço teórico-metodológico que fundamenta esta Didática, considera, entre
outros fatores, o trabalho educativo como atividade humana que é realizada na esfera da prática
social, logo as ações que o envolvem devem ser intencionais, a fim de que possibilitem o
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questionamento e a reflexão sobre a importância do que está sendo ensinado, destacando a função
social do ensino no âmbito da formação dos indivíduos que estão em processo de aprendizagem, no
caso deste artigo, os professores em processo formativo contínuo.
Sobre estas bases, entende-se que, no sentido do enfrentamento do adoecimento docente,
pode-se pensar uma formação continuada que ofereça condições de considerar o professor como
pessoa, com metodologias que subsidiem a compreensão de sua dimensão humana e a relação com
as dificuldades do/no trabalho – violência, precariedade, excesso e desprestígio, entre outros
fatores.
Consequentemente, os fundamentos histórico-críticos pressupõem considerar o adoecimento
docente para além de uma concepção individualizante, vê-lo como um problema social, orgânico,
que está posto numa forma de estruturação da sociedade neoliberal. O mesmo aporte teóricometodológico enuncia que os determinantes do desenvolvimento são sociais, portanto também
principia que o entendimento da gênese de seu oposto, ou seja, o não desenvolvimento,
representado nesta análise pelo adoecimento/sofrimento do professor, deve ser considerado de igual
modo.
CONCLUSÕES
Pensar um processo de formação continuada de professores que contribua para o
enfrentamento do adoecimento docente tem sido desafiador, mas considera-se a importância dos
fundamentos da Didática Histórico-Crítica para pensá-la a partir da articulação com as
problemáticas mais amplas da sociedade, sob o entendimento de que é preciso romper com práticas
formativas fragmentadas, focadas em avaliações que indiquem mais os resultados (o produto) do
que os processos que o antecedem.
A Didática Histórico-Crítica pode apresentar-se não como a realizadora de milagres, mas
como base a uma proposta formativa docente que pense nas contradições postas na sociedade
capitalista, e apresente-se menos funcionalista, tecnicista, não subsidiando cursos e proposições de
formação que atendam à perspectiva de doutrinação neoliberal de educação.
A partir de tal arcabouço, entende-se também que o adoecimento resulta das condições de
produção da vida em sociedade, logo não pode ser atribuído exclusivamente a condições biológicas
do sujeito-professor. O adoecimento não é exclusividade docente, é humano, e pode ser causado por
situações particulares de uma classe trabalhadora (o professorado) e das configurações e formas de
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existência desta atividade social. Por causa da lógica de organização da atividade produtiva nesta
sociedade, as condições adoecedoras podem ser encontradas em diversas atividades de trabalho.
Pensa-se então que, neste contexto, que também é dialético, considerar uma formação
continuada de professores que possa apresentar subsídios para o enfrentamento de seu adoecimento,
é ancorar-se em uma didática que proponha análise a respeito do movimento histórico dos aspectos
materiais e sociais que contribuem para a constituição do ser humano (professor), propondo a
compreensão de como estes afetam a (sua) vida humana.
Nesse sentido, não se pode negligenciar a concepção do trabalho como atividade fundante e
constitutiva da humanidade – no caso do professor a atividade de ensino, mas também de estudo
quando em processo de formação – a fim de que subsidie a compreensão de que por meio da
educação também pode-se promover saúde. Ou seja, por meio de uma proposta de formação
continuada que proponha a compreensão de que o atual contexto de adoecimento docente reflete as
relações sociais de um dado tempo histórico, pode-se pensar um caminho possível de enfretamento.
Isso pressupõe acolher, auxiliar e atender o professor em adoecimento, mas,
concomitantemente, pensar e desenvolver propostas formativas transformadoras, que o façam olhar
para além da aparência deste fenômeno, compreender suas relações de trabalho, buscar alternativas
de superação das formas alienadas de desenvolvimento e construir objetiva e intencionalmente
instrumentos de enfrentamento, que aqui é entendido como a superação da realidade que o produz.
Sob o olhar da Didática-Histórico-Crítica, esta é a luta que este texto propõe.
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Resumo
O presente artigo configura-se como parte de pesquisas em andamento, realizadas por acadêmicas de
Doutorado em Educação, que analisam propostas de formação continuada de professores,
considerando a formação para a emancipação humana na sociedade contemporânea, e os modos de
enfrentamento do adoecimento docente. Entende-se enfrentamento como a maneira de identificar e
defrontar as condições objetivas geradoras de adoecimento docente: violência, precariedade, excesso e
desprestígio do trabalho professoral, entre outros fatores. O objetivo é apresentar um recorte da
pesquisa bibliográfica que tem sido empreendida em obras de autores cujos estudos têm apresentado
contribuições a respeito da formação continuada de professores, como Imbernón (2016); Canário
(2013) e André (2016), e do adoecimento docente – Facci e Urt (2017); Mezzari (2017); Penteado e
Souza Neto (2019). A metodologia envolve apresentação de um delineamento da referida pesquisa
bibliográfica, analisando-o sobre o aporte teórico-metodológico da Pedagogia Histórico-Crítica,
postulada por Saviani a partir de propositura ancorada no materialismo histórico-dialético, mas, mais
especificamente, dos fundamentos da Didática Histórico-Crítica, sistematizados e explicitados por
Galvão, Lavoura e Martins (2019), que possibilitam a reorganização da didática a partir desta base
teórica, com sua caracterização de mediação no seio da prática social. Como resultado, compreende-se
que pensar um processo de formação que contribua para o enfrentamento do adoecimento docente,
pressupõe considerar que os processos relativos à educação preconizam a necessidade de uma
formação de professores que os constitua a partir de uma teoria pedagógica não conformadora, que
impulsione resistência e orientação para organizar planos de ensino e estabelecer procedimentos que
reverberem em um trabalho docente intencionalmente histórico e crítico, não alienante e adoecedor.
Palavras-chave: Formação Continuada; Docentes; Didática; Enfrentamento; Adoecimento.
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Resumo
O Painel resulta da investigação sobre as estratégias do capital para a formação e o trabalho docente na
Educação Básica. Toma-se como pressuposto a crise do capitalismo nos últimos anos do século XX,
que coloca em xeque o modelo de administração pública burocrática, para dar lugar ao modelo de
administração pública gerencial. Partimos do pressuposto que no desenvolvimento das políticas
educacionais a formação para o trabalho docente na Educação Básica carrega em si os elementos
constitutivos para o exercício de uma prática flexibilizada e precarizada, ajustadas à lógica da
competência. Assim, nega-se a possibilidade de uma autonomia plena no trabalho docente que tem sido
substituída pelo fetiche da prática. Objetiva-se compreender a relação entre a formação para o trabalho
docente na Educação Básica no contexto da reestruturação produtiva. A metodologia pauta-se na
pesquisa qualitativa por considerar o contexto do fenômeno observado. Trata-se, ainda, de uma
pesquisa bibliográfica por trabalhar com fontes primárias e secundárias. A referência empírica é
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) com sua prática de enxugamento
da Rede por meio de políticas gerencialistas que provocou, nos últimos anos, a redução de 465.832
vagas na Rede Pública de ensino e o fechamento de 384 unidades escolares. O resultado é que as
políticas de cunho gerencialista na administração pública e a lógica da pedagogia das competências,
como pedagogia política do capital, imprimiu novas características na formação e no trabalho docente
pautado no discurso da “qualidade”. Conclui-se que se faz necessário alterar a formação docente para o
enfrentamento da precariedade do trabalho docente imposta pela “Nova Gestão Pública”. Elegemos a
Educação Superior como o espaço privilegiado para a formação docente, capaz de contribuir para a
formação de sujeitos emancipados e autônomos que visem a construção de outra sociabilidade.
Palavras-chave: Reforma do Estado; Formação de Professores; Trabalho Docente; Educação Básica;
SEEDUC.
O FETICHE DA PRÁTICA COMO NORTEADOR DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO
DOCENTE
Jussara Marques de Macedo – UFRJ
José dos Santos Souza – UFRRJ

INTRODUÇÃO
O objeto de análise do texto são as políticas públicas para a formação docente no contexto
das transformações sociais e políticas das últimas décadas. Referenciada em dispositivos
regulatórios e documentos oficiais, a análise parte do pressuposto de que a perspectiva de formação
humana coerente com a lógica do capital tem o fetiche da prática como fundamento, o qual limita o
acesso ao conhecimento por parte da classe trabalhadora. Em desenvolvimento desta análise, o texto
aponta a pedagogia das competências como uma concepção teórica e metodológica orientada para
manter o foco da formação dos trabalhadores na formação de competências para o trabalho
produtivo, numa perspectiva pragmática, imediatista e interessada de formação humana. Desse
modo, as diretrizes de formação para o trabalho docente vão assumindo caráter mais pragmático e
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imediatista, de modo que o foco da formação para o trabalho docente passa a ser a prática, em
detrimento da práxis.
O objetivo do texto é demonstrar como o Estado brasileiro e o empresariado têm se
mobilizado para regular a formação para o trabalho docente no país de acordo com a os
fundamentos teóricos e metodológicos da pedagogia das competências o que materializa o fetiche
da prática em condições renovadas. Na primeira parte do texto, o fetiche da prática é apontado
como principal fundamento das ações do Bloco no Poder para a formação humana e, na segunda
parte, o texto explica como a pedagogia das competências – principal matiz teórica e metodológica
do fetiche da prática na atualidade – norteia as ações do Bloco no Poder no campo das políticas
públicas para a formação docente no país.
O FETICHE DA PRÁTICA COMO IDEOLOGIA NORTEADORA DAS POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO HUMANA
Estas ações do capital no campo educacional evidenciam a hegemonia de certa concepção de
educação que, embora se ampare em elementos argumentativos que apontam na direção do caráter
processual da aprendizagem, caracterizada pela transmissão eficaz de saber e de saber-fazer. Para
garantir maior flexibilização das relações de trabalho e produção e condições renovadas de
mediação do conflito de classe, o empresariado busca desmantelar as políticas de proteção social
respaldando-se no discurso do Estado Mínimo. “Nesse contexto, surgem novas demandas de
qualificação para o trabalho e para a vida social. Um novo valor é atribuído à formação do
trabalhador, seja no nível da educação básica ou da educação profissional” (SOUZA, 2019a, p. 47).
De certo modo, é possível considerar que a reformulação do modelo de desenvolvimento do capital
se materializado no campo educacional em medidas para adaptar os sistemas educacionais às
necessidades imediatas do mercado. O fundamento pedagógico desta ofensiva do capital na
educação brasileira é o fetiche da prática:
Dessa forma, o foco do processo pedagógico [...] é a possibilidade de se colocar em
prática o que foi aprendido no cotidiano escolar e, também, de se rechaçar outros
conhecimentos que, na prática, não encontram efeito produtivo. Justamente por isso a
atividade prática é supervalorizada, pois oferece oportunidade de selecionar o que
realmente importa para a valorização do capital. Neste contexto, a prática assume
status quase sobrenatural, concebida como fundamento e sentido de todo o
conhecimento. A isto denominamos de fetiche da prática. Neste caso, a meta é a
formação de um trabalhador capaz de produzir e não de pensar sua existência,
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tampouco de conhecer o sentido sócio-histórico da produção, conformado em uma
consciência comum (SOUZA, 2018, p. 128-129).

Quando o fetiche da prática se torna o elemento norteador do processo educativo, a ação
docente deixa de ser um trabalho educativo para se tornar mera instrução ou treinamento que visa
preparar os estudantes para uma prática ou conduta determinada. Neste caso, a prática é a do
trabalhador flexível, mais maleável à instabilidade e à vulnerabilidade do mercado de trabalho; e a
conduta é a do cidadão conformado ética e moralmente a um padrão de sociabilidade orientado pela
cultura individualista, pelos valores liberais e pelo consentimento ativo ao modelo hegemônico de
desenvolvimento burguês como se este fosse uma ordem natural dos acontecimentos.
O fetiche da prática suprime qualquer valorização do ato de refletir sobre a própria prática,
de desenvolver consciência reflexiva, de modo a tornar impossível a organicidade do pensamento, a
unificação da prática dos indivíduos com a teoria acerca dessas práticas. A prevalência do fetiche da
prática limita a reflexão autônoma e fundamentada no conhecimento científico e filosófico
acumulado socialmente. Uma ação pedagógica orientada pelo fetiche da prática tem como foco a
consciência comum que pensa os atos práticos, mas não faz da práxis seu objeto. A formação
humana pautada na consciência comum não visa formar trabalhadores-cidadãos capazes de pensar a
si e o mundo em que vivem, de formular uma teoria acerca de si e de seus próprios atos, tampouco
são capazes de produzir uma teoria da práxis. Por isso o fetiche da prática é o fundamento da ação
pedagógica conservadora.
A burguesia tem se empenhado em propagar nacional e internacionalmente esta perspectiva
de formação humana renovando seus métodos e técnicas em forma de proposta pedagógica
supostamente inovadora. Entretanto,
[...] a proposição de “educação ao longo da vida” concebida pelos organismos
internacionais é orientada por uma ideia fragmentária de educação, de acordo com a
perspectiva pragmática, imediatista e interessada de formação humana. Nela o saberfazer é reduzido à aplicação de um conjunto de conhecimentos previamente
elaborados por outrem e quem os pratica não têm acesso à fundamentação teórica
necessária sequer para compreensão desses conhecimentos. De fato, esse saber-fazer é
orientado por informações necessárias ao alcance de objetivos operacionais, de modo
que a formação adquirida nesse processo também pode ser considerada mero
treinamento (VEIGA; SOUZA, 2019, p. 8).

Não é à toa que o discurso do governo brasileiro tem verbalizado preocupação em relação ao
conteúdo dos livros didáticos (VARGAS, 2020). Por mais estapafúrdio que este discurso possa
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parecer, na realidade, ele expressa uma preocupação do Bloco no Poder com a “bagagem escolar”
que, segundo suas perspectivas, não deve ser “pesada”, de modo que os trabalhadores-cidadãos
acumulem quantidade indeterminada de conhecimentos, pois o que se espera é que sejam
capacitados para adaptarem-se a um mundo em constante mudança, conforme ressalvado por Delors
(1996, p. 89).
Assim, a velha ideia de que os trabalhadores-cidadãos devem ter acesso limitado ao
conhecimento vem sendo renovada sob novas condições pelos organismos internacionais,
especialmente o Banco Mundial e a UNESCO. Em uma perspectiva pragmática, imediatista e
interessada de formação humana, o que se oferece para os trabalhadores é apenas o conhecimento
básico necessário para mantê-los em condições de atender às demandas atuais de produtividade e
competitividade das empresas e para conformá-los ética e moralmente na dinâmica social em que
estão inseridos, ou seja, para encarar com naturalidade o desemprego estrutural, a intensificação da
precariedade do trabalho e da vida em sociedade e o desamparo estatal promovido pelo desmonte
das políticas públicas de proteção social promovidas pela agenda do capital.
No que se refere ao trabalho docente:
Percebe-se certo esforço do empresariado e do Estado, mediado por inúmeros
intelectuais orgânicos seus, para conferir ao trabalho pedagógico [...] um caráter mais
“interessado”, mais preocupado em atender de forma mais imediata às demandas de
produtividade e competitividade das empresas (SOUZA, 2019b, p. 25).

Para isto a noção de competência é acionada para, em condições renovadas, dar corpo
teórico ao fetiche da prática para nortear não só o currículo e as práticas educativas na Educação
Básica, mas também na formação dos docentes que nela atuarão.
A noção de competência, a formação e o trabalho docente
Na atualidade, a discussão acerca das competências torna-se objeto de estudo de diferentes
pesquisadores, mas para alguns o termo competência tem sido objeto de estudo principalmente
porque, na ótica do capital, enfatiza-se que as mudanças na produção vão exigir do profissional da
educação novas competências para ensinar, como condição básica para o enfrentamento da
diversidade dos efetivos escolares e da evolução dos programas (MACEDO; LIMA, 2017).
Segundo Ramos (2001), a competência é uma noção que se estabelece como uma nova mediação ou
como uma mediação restaurada pela acumulação flexível do capital.
Com base nas transformações tecnológicas e na reconfiguração do processo de trabalho, a
ótica empresarial tem dado ênfase à qualificação de recursos humanos. Isto explica o envolvimento
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dos empresários cada vez maior nas discussões educacionais. O Todos pela Educação (TPE), que se
autodenomina “suprapartidário e independente” (TPE, 2020, texto em html), afirma que a formação
e o trabalho docente devem ligar-se a noção de competência. Para tanto, esteve atuando em
conjunto com o Movimento Profissão Docente (MPD), no sentido de instruir o Conselho Nacional
de Educação (CNE) quanto a elaboração do Parecer sobre a Resolução CNE/CP nº 2/2015 que
definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais
do Magistério da Educação Básica (DCNs). Assim, apresentou um conjunto de normas que devem
orientar a criação e organização dos currículos dos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas tanto
de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas quanto privadas.
Para o MPD, em 2019 sua contribuição significou avanços, dentre outras coisas, para “a
inclusão de um conjunto de competências profissionais esperadas para a formação de professores; a
ênfase no conhecimento pedagógico do conteúdo; [e] o foco em atividades e conhecimentos
voltados para a prática profissional nos currículos” (MPD, 2019, texto em html). Suas
recomendações levam em conta a “especificação explícita de que as competências profissionais
docentes tratam do perfil do egresso” e a “revisão das competências de modo a torná-las mais
precisas, autoexplicativas e observáveis” (MPD, 2019, texto em html). Tais recomendações voltamse para o “refinamento das competências” com vistas ao que se refere ao “egresso do ensino
superior”, “a construção do currículo efetivo” e a “avaliação do egresso” (MPD, 2019, texto em
html).
No que se refere ao perfil do egresso do ensino superior, o MPD sugere a revisão das
competências para torná-las mais “precisas”, “autoexplicativas” e “observáveis”. A partir de três
perfis centrais, foram criadas três subdimensões, a saber: Primeira: 1.1. dominar os conteúdos e
saber como ensiná-los; 1.2. demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;
1.3. reconhecer os contextos; e, 1.4. conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.
Segunda: 2.1. planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens; 2.2. criar e saber
gerir ambientes de aprendizagem; 2.3. conhecer a estrutura e a governança dos sistemas
educacionais; e, 2.4. conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, competências e
habilidades. Terceira: 3.1. comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional; 3.2. estar
comprometido com a aprendizagem dos estudantes e disposto a colocar em prática o princípio de
que todos são capazes de aprender; 3.3. conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do
conhecimento, competências e habilidades; e, engajar-se com colegas, com as famílias e a
comunidade. Cada uma das subdimensões geraram diferentes e variadas “competências específicas”
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(MPD, 2019). Com isso, a MPD salienta como fundamentação e recomendação, que a elaboração
das DCNs visem colocar em prática um currículo de formação docente que considere “saberes que
são fundamentais para que os professores possam desenvolver um repertório de conhecimentos
teóricos e práticas sobre o conteúdo a ser ensinado, os estudantes e seus processos
desenvolvimento, e as práticas pedagógicas adequadas para o ensino” (MPD, 2020, texto em html).
Sugere-se, ainda, o conhecimento da gestão sobre o ambiente da aprendizagem, do planejamento
curricular e da avaliação.
O MPD (2019) e o MTE (2019) reafirmam que a competência docente deve contribuir para
que os alunos alcancem a aprendizagem. A valorização dos professores liga-se a ideia da formação
ancorada na prática, que a profissão docente não é para qualquer um e que a carreira deve ser
valorizada.
Tais ideias foram acatadas e se materializaram na Terceira Versão do Parecer sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de
Professores da Educação Básica (2019) cujo objetivo foi revisar e atualizar a Resolução CNE/CP nº
02/2015, levando em conta a legislação vigente como as Resoluções CNE/CP n° 02/2017 e n°
04/2018 e os Pareceres CNE/CP nº 15/2017 e nº 15/2018 “que instituíram e definiram a
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o conjunto de etapas e
modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2019, texto em html) que devem
[...] fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos
currículos e das propostas pedagógicas das instituições escolares, como também deve
contribuir para a coordenação nacional do devido alinhamento das políticas e ações
educacionais, especialmente a política para formação inicial e continuada de
professores (BRASIL, 2019, texto em html – grifos do autor).

Para que se efetivem as aprendizagens essenciais previstas nos currículos da Educação
Básica via BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum para a Formação
Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, preconizam que
[...] os professores terão que desenvolver um conjunto de competências
profissionais que os qualifiquem para uma docência sintonizada com as demandas
educacionais de uma sociedade cada vez mais complexa, que exige continuar
aprendendo e cujas características e desafios foram bem postulados na Agenda 2030
da Organização das Nações Unidas (ONU) com a qual nosso país se comprometeu
(BRASIL, 2019, texto em html – grifos nossos).
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Em consonância com as experiências internacionais, o Relatório aponta o que os professores
devem “saber e ser capazes de fazer” pautados na ideia que articula “aprendizagem, conteúdo e
ensino”, o que resulta em três dimensões principais, dentre elas o “desenvolvimento integrado de
competências cognitivas e socioemocionais”. Para isso, fundamenta-se nas dez competências gerais
apontadas pela BNCC da Educação Básica que “representam um conjunto de conhecimentos,
habilidades, valores e atitudes que buscam promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as
suas dimensões: intelectual, física, social, emocional e cultural” (BRASIL, 2019, texto em html).
O Relatório (2019) salienta que as competências profissionais dos docentes que compõem a
Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica
deve considerar as seguintes dimensões: conhecimento, prática e engajamento dos profissionais.
Daí resultam as competências do conhecimento profissional, praticamente reproduzidas das três
subdimensões que a MPD aponta como competências necessárias ao professor egresso do ensino
superior. Nossa análise apreendeu que, das muitas subdimensões, apenas duas substituições foram
feitas se compararmos a proposta da MPD com a do Parecer. Com isso temos:
Proposta do MPD

Relatório

2.3. conhecer a estrutura e a governança dos
sistemas educacionais

2.3. avaliar a aprendizagem e o ensino

3.3. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos
do conhecimento, competências e habilidades

3.3. Participar do Projeto Pedagógico da escola
e da construção de valores democráticos

Salientamos que a influência dos empresários nas questões educacionais vem ocorrendo no
Brasil de forma avassaladora, expressão do neoliberalismo globalizado que tem imposto um modelo
padronizado de formação para o trabalho docente, visando ajustar o professor às novas exigências
de qualificação necessária à adequação aos novos padrões econômicos e as exigências oriundas das
modificações no mundo do trabalho.
Destacam-se as novas propostas curriculares, o sistema de avaliação, a “nova” lógica da
profissionalização, a demanda por professor eficaz etc., que provocam o ajustamento dos cursos que
formam estes profissionais, tendo em vista à formação do trabalhador de novo tipo.
As novas competências necessárias ao professor servem de suporte para cultivar nos alunos,
um comportamento determinado pelas mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX, que
exigem do indivíduo nova postura, de modo a facilitar sua adaptação na evolução do mundo onde as
fronteiras geográficas estão cada vez mais extintas, levando em conta a flexibilidade e resiliência
diante do acirramento da competitividade, da desigualdade e da exclusão no estágio atual do
capitalismo (SOUZA, 2003). Um dos princípios orientadores da formação para o trabalho docente
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sob o paradigma das competências está relacionado aos conteúdos dos cursos formadores destes
profissionais que, no seu conjunto direcionam o exercício profissional pautados no fetiche da
prática.
CONCLUSÕES
Os elementos constitutivos da formação do professor na nova ordem mundial contribuem
para a formação de um trabalhador de novo tipo para o mercado. Por este motivo, os organismos
internacionais como Banco Mundial e UNESCO sugerem/impõem que a formação do professor de
novo tipo é necessária para assegurar a continuidade e manutenção da sociabilidade burguesa.
Nesse intuito, a formação do professor em nível superior deve ser capaz de formar este trabalhador
e, ao mesmo tempo, garantir a formação do “pensamento único” que norteia as ações do Bloco no
Poder.
O fundamento pedagógico da ofensiva do capital no que se refere à formação e ao trabalho
docente e, em toda educação brasileira, pauta-se no fetiche da prática. No que se refere à formação
docente, o fetiche da prática tem influenciado a existência de cursos de nível superior aligeirados,
fragmentados e a distância tanto nas IES públicas quanto nas privadas, tornando válido o
conhecimento tácito do professor, ou seja, o conhecimento acumulado ao longo de sua formação em
diferentes níveis educacionais e, também, na sua experiência profissional. No que se refere à prática
docente, a ação do trabalho educativo é substituída pela instrução e treinamento que visa formar nos
estudantes a ideia de um trabalhador de novo tipo. Professores e estudantes materializam a prática
de um trabalhador flexível, maleável à instabilidade e à vulnerabilidade do mercado de trabalho.
A lógica da competência como um novo tipo de mediação no atual patamar de acumulação
flexível do capital tem sido utilizada, na ótica empresarial, como elemento indispensável à
qualificação de recursos humanos. Em suas condições renovadas tem dado corpo teórico ao fetiche
da prática não apenas para nortear o currículo e as práticas educativas na Educação Básica, mas
para fundamentar os currículos dos cursos de formação para o trabalho docente em nível superior.
Nessa empreitada, a participação dos empresários via ações do Todos pela Educação e do
Movimento Profissão Docente tem influenciado diretamente a formulação das Diretrizes
Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de
Professores da Educação Básica bem como os currículos da Educação Básica via BNCC.
Concluímos que os saberes necessários aos professores não podem ser comercializados por
não ser uma mercadoria como quer a política neoliberal, que busca o ajuste deste profissional para o
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mercado de trabalho. Não basta ao professor construir apenas o domínio de competências técnicas
fundamentadas no fetiche da prática porque isso não garante a formação de um profissional crítico,
questionador e capaz de dialogar com os mais variados segmentos da sociedade política e civil.
Negamos a ideia de competência como mecanismos para adaptação dos professores à vicissitude da
vida e do mercado que impede a interpretação da realidade, levando-o apenas a envolver-se com
seus projetos profissionais e pessoais, sem se preocupar com a coletividade, a formação humana e a
construção de outra sociabilidade.
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Resumo
O texto trata das políticas públicas para a formação docente no contexto das transformações sociais e
políticas das últimas décadas. Seu objetivo é demonstrar, com base em análise de fontes bibliográficas,
como o Estado brasileiro e o empresariado têm se mobilizado para regular a formação para o trabalho
docente no país. A análise aponta a pedagogia das competências como principal referência da mais
recente reforma curricular dos cursos de formação de professores, a mesma que também serviu de
referência para as reformas curriculares da educação básica. O fetiche da prática é apontado como
principal fundamento da pedagogia das competências que norteia as ações do Bloco no Poder no
campo da formação docente e das práticas educativas.
Palavras-chave: Estado e Políticas Públicas; Política Educacional; Trabalho Docente; Formação de
Professores; Fetiche da Prática.
A LÓGICA DA PRECARIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE
Miriam Morelli Lima de Mello – UFRRJ

INTRODUÇÃO
A produção da existência na atualidade, sob a égide capitalista, requer a expansão inexorável
das relações de dominação burguesa nas sociedades contemporâneas, de modo especial, por meio
da internacionalização da economia, provocando, nas últimas décadas, alterações significativas em
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diversos aspectos da vida social. A partir dos anos 1980, o papel do Estado é alterado perdendo o
papel central na coordenação da vida social, que vai sendo transferida aos “mercados”, por meio de
transformações que dariam início à chamada era da globalização, conhecida principalmente, pela
transnacionalização dos negócios e financeirização da riqueza. Após a ascensão e a crise do
chamado capitalismo organizado, assentado no protagonismo dos Estados nacionais, a partir do
final dos anos 1970, assiste-se à sua reorganização neoliberal (MORAES, 2004).
As políticas educacionais, produzidas desde os anos 1990, passam a considerar o acesso à
educação um fator de redução das desigualdades, tornando-se central na formação para a
empregabilidade e na condução de políticas visando a contenção da pobreza (OLIVEIRA, 2001).
As políticas sociais orientam-se pela redução do papel do Estado e, no caso da educação,
destacam-se: a centralidade da administração escolar e da escola como núcleo da gestão; o
financiamento per capita na Educação Básica, a instalação de um sistema de avaliação centralizado
e a gestão democrática, associada à descentralização. Conceitos característicos do campo
econômico das teorias administrativas são incorporados à administração da educação, assentados
nos conceitos de produtividade, eficácia e eficiência visando a redução de custos e o controle das
políticas implantadas pelo poder central. Estas mudanças afetam o trabalho docente, aumentando
sua precarização e intensificação. As políticas de formação para o trabalho docente são
reestruturadas visando, de acordo com critérios gerencialistas, a melhoria da qualidade da educação
básica (MACEDO; LIMA, 2017).
Neste contexto, a Educação Básica é ressignificada de acordo com as demandas econômicas,
políticas, sociais e educacionais deste novo contexto e o professor é colocado no centro de políticas,
ações e regulamentações, que o responsabilizam pelos resultados do desempenho dos estudantes nas
avaliações, pela sua própria formação e pelo trabalho docente (COSTA; FARIAS; SOUZA, 2019).
“Portanto, houve uma preocupação política para constituir marcos regulatórios para modificar os
parâmetros para a formação, para a atuação, para a profissionalização e para a carreira docente”
(COSTA; FARIAS; SOUZA, 2019, p. 98).
Este trabalho objetiva apontar como determinadas políticas implementadas no Brasil, a
partir de 1990, colocaram em prática orientações que articulam, no âmbito nacional, as mudanças
operadas no mundo do trabalho, a formação e o trabalho docente, trazendo novas exigências aos
professores e retirando sua autonomia.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS, MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
ESCOLAR E A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO DOCENTE NO BRASIL
No Brasil, observa-se a subjugação das políticas educacionais às orientações neoliberais, sob
a orientação dos organismos multilaterais, desde os anos 1990. No primeiro mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso podem ser observados os cinco pontos de convergência com as
reformas internacionais orientadas pelos organismos multilaterais: financiamento, formação de
professores, currículo, avaliação e gestão. No caso do programa nacional no governo FHC
destacam-se: descentralização de recursos (com verbas direto na escola), melhoria da qualidade dos
livros didáticos, formação de professores (educação à distância), reforma curricular com a
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
e avaliação nas escolas.
Em 1996, durante o governo de FHC, temos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Lei 9394 que trata a formação de professores em capítulo específico, propondo-a em
nível superior. Entretanto, em 2013, a Lei no 12.796 (BRASIL, 2013) e em 2017, a Lei 13.415
(BRASIL, 2017). alteram a LDB que volta a admitir a formação de professores para a educação
infantil e primeiros anos do ensino fundamental na modalidade normal em nível médio. Esta última,
que promoveu uma reforma do Ensino Médio no país, alterando o art. 61 da LDB 9393/96, incluiu
entre os profissionais da educação o “notório saber” e passou a considerar profissionais da educação
os bacharéis de qualquer área do conhecimento que tenham feito complementação pedagógica
comprometendo o desenvolvimento profissional e a carreira do magistério (BRZEZINSKI, 2018).
Destaca-se no segundo mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2008) o
lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007, -compondo o Plano de
Ações Articuladas de 2008-2011 - que por meio do Decreto 6.094/2007 institui o Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação e o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira,
articulando fluxo e rendimento e colocando foco sobre as avaliações nacionais.
No PNE, Lei 13.005/2014, encontramos, talvez a primeira referência, nos documentos mais
recentes, a uma “proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” para cada
etapa do ensino fundamental e médio, articulada ao IDEB, apresentada como uma estratégia para
atingir suas metas, tanto de rendimento quanto de fluxo visando medir o “sucesso” do sistema
escolar. A meta 07 do PNE define o vínculo entre diretrizes pedagógicas, BNCC e IDEB.
O desempenho nas avaliações e o IDEB passaram a ser um elemento importante na
condução das políticas de educação no país e passa-se a observar um deslocamento gradativo do
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foco dos currículos prescritos e passíveis de interação e reelaboração para os currículos avaliados
pelo sistema de avaliação estandardizados em âmbito nacional. Passa a ganhar prioridade nas
políticas curriculares e nas políticas de formação de professores as adequações necessárias nos
currículos prescritos para atender as demandas dos currículos avaliados, abolindo gradativamente a
noção do currículo amplo, construído democraticamente, processual, dinâmico e com a participação
de toda a escola. Isso provocará alterações profundas na gestão do trabalho docente e por
consequência, repercutirá nas políticas de formação em curso.
Goodson (1997) aponta que “o currículo escolar é um artefato social, concebido para
realizar determinados objetivos humanos específicos” (p. 17), são escolhas históricas, apesar de em
geral, ao longo da história vir sendo tratado não como algo construído socialmente, mas ao
contrário, interpretado como algo dado e neutro. A questão do controle e a definição do currículo
escrito adquirem centralidade, tornando-se “o testemunho público e visível das racionalidades
escolhidas e da retórica legitimadora das práticas escolares” (p. 21). E passa a ser referência
também para os professores que se tornam porta vozes das comunidades disciplinares que
organizam o conhecimento e organizam-se através do respeito ao conhecimento que é legítimo.
Neste sentido adquire centralidade, o movimento que se articulou em torno da produção da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil, por meio da organização de um grupo
denominado “Movimento pela Base” – composto por representantes de institutos, fundações e ONG
ligadas ao empresariado brasileiro e internacional - que se auto define como “um grupo não
governamental de profissionais da educação que atua para facilitar a construção de uma Base de
qualidade”, tornando-se, desde 2013 um interlocutor privilegiado do MEC sob a gestão Mendonça
Filho. A influência deste grupo na construção daquilo que se propõe ser o currículo nacional tem
implicações do ponto de vista da política curricular e da formação de professores, que virá como
consequência delas (FREITAS, (2016, 2017).
No caso brasileiro, trata-se de um projeto de educação, que busca na articulação entre as
matrizes curriculares, representada pela BNCC e as avaliações nacionais um contínuo exercício de
controle do currículo praticado pelo professor em sala de aula, demandando, deste modo, o controle
de sua formação inicial e continuada para o cumprimento de uma proposta de currículo
centralizado, isto é “desde o documento curricular formal e prescritivo, passando pelo material
didático (de explicitação curricular), até chegar ao currículo avaliado” (MELLO, 2017, p. 20). A
mesma preocupação é expressa por BRZEZINSKI (2018, p. 111).
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Atualmente, três versões de BNCC foram apresentadas pelo MEC/SEB, a de 2015, de
2016 e de 2017. Aprovada como currículo, a BNCC determinará os conteúdos e
objetivos de aprendizagem a serem abordados por professores e assimilados por
discentes de todas as escolas do país. Consequentemente, essa Base influenciará a
formação de professores, a elaboração de materiais e as avaliações nos sistemas
nacionais.

A partir de 2015, o grupo que assume o Ministério da Educação, que rearticula os
conselheiros do CNE, coloca em marcha um conjunto de novas regulações da educação nacional
que em seu conjunto buscam articular as mudanças impostas à Educação Básica e a diretrizes para a
formação de professores. Para Freitas (2012) a conjugação de responsabilização, gerencialismo e
meritocracia, são parte da racionalidade técnica.
Em maio de 2016, antes da homologação da BNCC do Ensino Fundamental, o Decreto 8752
que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, já
dispunha em seu Art. 1º § 3º: “O Ministério da Educação, ao coordenar a Política Nacional de
Formação dos Profissionais da Educação Básica, deverá assegurar sua coerência com: [...] II - com
a Base Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2016).
Na sequência, a Lei 13.415 de 2017, altera artigos referentes à formação de professores,
buscando sua articulação com a BNCC: “Art. 11. O disposto no § 8o do art. 62 da Lei n 9.394, de
20 de dezembro de 1996, deverá ser implementado no prazo de dois anos, contado da publicação da
Base Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2017). O Art. 62. § 8o expressa claramente: “Os
currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum
Curricular” (BRASIL, 1996). Este processo, marcado pelas mudanças nas regulações acerca do
currículo e da formação docente, não deixam dúvidas acerca de sua intrínseca relação, caracterizada
por uma acentuada precarização da formação de modo a responder ao novo tipo de trabalhador
docente, necessário à execução das políticas de educação em curso, que ao mesmo tempo acentuam
a precarização do trabalho docente, por meio da intensificação e da perda de autonomia.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E UMA BASE NACIONAL COMUM PARA A
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (BNC PARA
FORMAÇÃO DOCENTE) – PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE
Faz-se necessário chamar a atenção para o contexto no qual a chamada BNC da formação
foi produzida, pois a partir de 2016, após o impeachment da presidente Dilma Roussef,
acompanhamos a produção de políticas na área econômica, social e educacional que têm significado
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um retrocesso do ponto de vista da participação da sociedade desconsiderando os acúmulos
produzidos pelas entidades e instituições do campo educacional comprometidas com a educação
pública e de qualidade. Dentre as ações do governo federal, podem ser citadas a mudança na
composição do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2016, com a revogação de nomeações e
a intervenção na composição do Fórum Nacional de Educação (FNE). Observe-se que este contexto
alterado pelo governo Michel Temer será o pano de fundo para a mudanças que serão operadas a
partir daí tendo sua continuidade no governo Bolsonaro, eleito em 2018. Será esta nova composição
do CNE que aprovará as novas Bases Curriculares (de toda a Educação Básica), a Reforma do
Ensino Médio, a reformulação do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e a
implementação do novo programa chamado Residência Pedagógica, destinado aos alunos de
licenciatura de todo o país de escolas públicas e privadas, e estreitamente articulado com a
adequação da formação à BNCC da Educação Básica. Será também este “novo” CNE que elaborará
a Base Nacional Comum de formação docente, revisando a Deliberação 02/2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação
continuada.
A BNC para a formação de professores proposta pelo CNE em 2019, estará totalmente
subsumida à lógica construída para a educação materializada pela BNCC da Educação Básica. Isto
é, a formação inicial e continuada de professores passa a ser parte do processo que a precede, e para
o qual deve adequar-se.
A BNCC deve, não apenas fundamentar a concepção, formulação, implementação,
avaliação e revisão dos currículos e das propostas pedagógicas das instituições
escolares, como também deve contribuir para a coordenação nacional do devido
alinhamento das políticas e ações educacionais, especialmente a política para
formação inicial e continuada de professores. Assim, é imperativo inserir o tema da
formação profissional para a docência no contexto de mudança que a implementação
da BNCC desencadeia na Educação Básica (BRASIL, 2019, p. 1 – grifos do autor).

A formação docente, neste caso, é reduzida a um conjunto de competências que
“qualifiquem” o professor aos compromissos com a nova ordem mundial, ditadas pela agenda do
capital internacional.
Para tornar efetivas as aprendizagens essenciais que estão previstas nos currículos da
Educação Básica, os professores terão que desenvolver um conjunto de competências
profissionais que os qualifiquem para uma docência sintonizada com as demandas
educacionais de uma sociedade cada vez mais complexa, que exige continuar
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aprendendo e cujas características e desafios foram bem postulados na Agenda 2030
da Organização das Nações Unidas (ONU) com a qual nosso país se comprometeu
(BRASIL, 2019, p. 1 – grifos meus).

O argumento apresentado pela comissão bicameral que propôs a BNC da formação, associa
formação, resultados da avaliação discente e bonificação para responsabilizar o professor pela má
qualidade da educação brasileira, descolados de qualquer relação com os diversos contextos sociais,
econômicos e culturais nos quais se realiza a educação. Generalizam a formação de professores ao
mesmo tempo que a desqualificam. Excluem educadores e pesquisadores brasileiros, buscando
referências apenas em dados apresentados pela OCDE, Banco Mundial e Organizações não
Governamentais estrangeiras que em nada referenciam a realidade brasileira em sua diversidade e
de modo especial, em sua desigualdade, tanto em relação aos cursos de formação de professores,
quanto às escolas onde estes professores trabalham, estabelecendo mecanismos intrinsecamente
pedagógicos para estabelecer a “qualidade da formação de professores”. “A experiência
internacional também mostra que para formação inicial de professores, os referenciais podem estar
alinhados aos mecanismos de avaliação e acreditação dos cursos de formação inicial e avaliações
dos estudantes ou recém-graduados” (BRASIL, 2019, p. 12).
Referenciam a formação unicamente na adequação à BNCC da Educação Básica, “não prevê
um perfil profissional voltado para o desenvolvimento de sua autonomia com capacidade de tomar
decisões e dar respostas aos desafios que encontra na escola (ANPED, 2019, p. 3). Mas, ao
contrário, apresentam uma proposta de uma formação única e igual para todo o país. As
“competências” previstas para serem desenvolvidas nos alunos por meio da BNCC definem as
“competências” da formação de professores, um treinamento travestido de formação.
Essa concepção de formação é ratificada por uma proposta que não só ignora a
indissociabilidade entre teoria e prática, mas valoriza a segunda em detrimento da primeira. Ao
afirmar que os cursos de formação no Brasil “não se voltam para as questões ligadas ao campo da
prática profissional” e que “não observam relação efetiva entre teoria e prática” (Texto referência
CNE/CP, p. 7, linhas 298 e 299), a Resolução aprovada buscou “valorizar” a dimensão prática,
valorizando uma concepção que desvaloriza a formação teórica, porque as separam: Assim consta:
Art. 4º [...] I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - engajamento profissional.
Essa separação conceitual entre teoria e prática, reduziu o “conhecimento profissional” à
aprendizagem do currículo prescrito, padronizado, devendo os professores apenas executá-lo.
Cinquenta por cento da carga horária da formação é destinada aos conteúdos específicos (definidos
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pela BNCC) e vinte e cinco por cento para a prática pedagógica. Sem o desenvolvimento teóricometodológico na formação de professores, essa formação será reduzida a uma “prática do ensino”,
que prescinde da reflexão e da autonomia sobre o trabalho docente, da capacidade de compreender
as condições sócio históricas onde esse trabalho se dá, de tomar decisões sobre ele e de transformálo. Sem autonomia intelectual, que é forjada na formação teórico-prática da compreensão da
realidade, não é possível superar a mera reprodução das práticas.
A formação deve estar vinculada à pesquisa para que o professor seja capaz de investigar a
realidade que envolve o trabalho docente, interna e externa à escola, que envolve a si, seus alunos e
todo o contexto social, sendo capaz de tomar decisões sobre seu trabalho e sua prática.
Para finalizar, percebe-se que há uma estreita relação entre a Resolução 2 de 20 de
dezembro de 2019 (BNC formação) e aquilo que já estava proposto como alteração ao Art. 61 da
LDB 9394/96 acerca da admissão de profissionais para atuarem como professores sem formação
específica, uma vez que há na nova proposição uma super valorização dos conhecimentos
específicos e da dimensão prática. Para a oferta de formação técnica serão admitidos no sistema
educacional, conforme o inciso IV do art. 61: IV - profissionais com notório saber reconhecido
pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou
experiência profissional [...]. Da mesma forma, a Lei nº 13.415 de 2017 que alterou a LDB 9394/96,
também passou a admitir: V - profissionais graduados que tenham feito complementação
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.
A complementação pedagógica que foi regulamentada pela Resolução 2 (20/12/19) prevê
360 (trezentas e sessenta) horas “para o desenvolvimento das competências profissionais” e “400
(quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular”. O que
significa dizer que, na concepção dos conselheiros, é possível transformar um técnico em professor
com 760 horas de formação, demonstrando a supervalorização da dimensão técnica e dos
conhecimentos específicos das diversas áreas de conhecimento. Há, portanto, um alinhamento entre
as políticas que vêm se desenvolvendo em território nacional desde 2016, que conjugam o ajuste
econômico com drástica redução de recursos para as políticas sociais, entre elas a educação, mas
também mudanças profundas na concepção das políticas de educação, da Educação Infantil ao
Ensino Superior, tendo na formação de professores uma ação estratégica. Para estas políticas, é
necessário alinhar a formação de professores com as perspectivas privatistas, mercadológicas e
sobretudo da formação dos trabalhadores segundo as necessidades do capital no mundo
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contemporâneo, que passam por uma precarização da formação capaz de formar professores que
possam colocar em prática um determinado projeto de educação.
CONCLUSÃO
As políticas que vieram se desenvolvendo em continuidade desde os anos 1990, no Brasil,
tiveram na formação de professores uma das suas centralidades. Mas, no caso da formação de
professores significa, sobretudo, esvaziar sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões sobre a
construção do currículo que se constrói no trabalho da escola. Significa instrumentalizar o professor
segundo objetivos muito específicos de um projeto de educação particular em que formar o
professor é parte fundamental para sua realização.
As reformas em curso, acirram os processos de destruição da escola pública, e indicam um
cenário pessimista em relação aos processos de construção da autonomia tanto da escola, como dos
professores, bem como de uma possível melhoria efetiva nas condições estruturais da escola e do
exercício da profissão docente. Ao contrário, as reformas em curso, contam em seus programas e
estratégias de implementação com uma proposta que inclui a formação de professores como
treinamento, para execução de propostas que colocam em prática uma escola instrumentalizadora da
classe trabalhadora para um determinado tipo de sociedade. E para isto, os professores também
precisam ser formados com uma função específica que prescinde da autonomia, do pensamento
livre, da política e da reflexão, e porque não, do próprio conhecimento, através da proposição de
uma formação em si mesma reduzida para o trabalho com um currículo mínimo, não mais como
ponto de partida, mas como ponto de chegada.
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Resumo
O objetivo deste artigo é apontar como determinadas políticas implementadas no Brasil, a partir de
1990, colocaram em prática mudanças para a formação e o trabalho docente, trazendo novas exigências
aos professores, retirando sua autonomia, articuladas às novas exigências do mundo do trabalho. Busca
analisar a relação entre a implementação das políticas educacionais e suas implicações sobre as
mudanças na organização do trabalho escolar e na formação docente. Analisa aspectos da Resolução
CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019 que institui a Base Nacional Comum para a formação inicial
dos docentes da educação Básica (BNCC – Formação) e suas consequências sobre a precarização desta
formação no Brasil. Consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o campo da formação de professores
e seus dispositivos legais vigentes atualmente no país. Aponta como resultados que a BNC – Formação
articula-se à Reforma do Ensino Médio e às diretrizes curriculares (BNCC) da Educação Básica,
constituindo-se na materialização do avanço do capital sobre a educação pública estatal. É um
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dispositivo legal necessário à padronização da lógica do capital na educação brasileira, apontando para
os interesses do mercado, com foco numa formação baseada em competências que excluem a
diversidade, a reflexão, a crítica, a criatividade e a autonomia docente, rebaixando a formação dos
trabalhadores da educação, em detrimento de um projeto de formação docente emancipador, crítico, e
criativo.
Palavras-chave: Políticas, Formação, Currículo, Precarização.
ALIENAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMO
NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO ENXUTA DO PRECARIADO
Igor Andrade da Costa – SEEDUC

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta resultados de nossa dissertação de mestrado acerca da ação do
capital na educação brasileira. Para tornar nossa pesquisa viável delimitamos a Rede Pública de
Ensino do Estado do Rio de Janeiro como referência empírica.
A escolha da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro não foi eventual, tendo
em vista que a educação deste estado é alvo de ataques de sucessivos governos que tem por objetivo
a intensificação da precariedade do trabalho docente e a crescente restrição do acesso à educação e
ao conhecimento científico e tecnológico pela classe trabalhadora, em especial seus segmentos mais
excluídos que, em geral, são os que mais necessitam da educação pública.
O marco temporal de nossa pesquisa se restringe aos anos de 2007 a 2017, período dos
governos Sérgio Cabral (2007-2014) e Luiz Fernando Pezão (2014-2018), ambos do então Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB. Neste período, a Rede Pública de
Ensino do Estado do Rio de Janeiro esteve no centro de políticas públicas que reduziram
consideravelmente a oferta de vagas nos bancos escolares, o número de estabelecimentos e na piora
considerável nas condições de trabalho dos profissionais de educação.
Como docente da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro me senti impelido a
compreender cientificamente tal fenômeno. Algumas questões me incomodavam: qual os motivos
destes ataques, como estão coordenados, qual seu objetivo final e quais serão as consequências para
a classe trabalhadora. A partir destas questões me lancei a um esforço investigativo cujos resultados
estão parcialmente expostos neste texto.
O objetivo de nosso trabalho é explicitar em que medida a definição do “Currículo Mínimo”
da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro e a reforma administrativa da SEEDUC/RJ,
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por meio do Decreto 42.793/2011, materializam a ação do capital, alinhando as políticas públicas na
educação às novas exigências de competitividade e produtividade das empresas bem como à gestão
de um conjunto da população à conformação para a condição da empregabilidade e para a
intensificação da precarização da vida materializado por meio de uma relação entre Estado e
sociedade de novo tipo.
Pautamos nossa pesquisa no materialismo histórico e dialético, portanto, tomamos o
trabalho como atividade fundante do ser social e defendemos a superação da sociedade pautada no
trabalho abstrato. Nossa dissertação de mestrado contou com entrevistas semiestruturadas, análise
documental e revisão bibliográfica. Neste trabalho expomos apenas os resultados da análise de
documentos e da revisão da bibliografia.
A CONTRARREFORMA NA EDUCAÇÃO E A HEGEMONIA DO CAPITAL
Durante o governo Cabral (2007-2014), Wilson Risolia ocupou a Secretaria de Estado de
Educação (SEEDUC/RJ) entre 2010 e 2014. Neste período, o governo do estado publica o Decreto
Estadual Nº 42.793/2011 (RIO DE JANEIRO, 2011) que traz as diretrizes de ampla reforma na
administração pública da e curricular da SEEDUC/RJ. Em nossa pesquisa, provamos que este
decreto sintetiza as diretrizes do capital para a administração pública e a educação na atual etapa do
capitalismo, marcada por uma profunda crise de acumulação que corrói as bases políticas e morais
que o capital dissemina para sua reprodução.
Partimos do pressuposto que a atual crise do capital não é apenas uma crise cíclica
decorrente da superprodução, é o que Gramsci (2014, p. 268 e 269) categoriza como crise orgânica,
qual seja, uma crise de acumulação que ameaça o aparelho hegemônico da classe dominante, onde
as massas se desagregam sem uma “precisa vontade política coletiva”. A crise orgânica do capital
tem suas raízes no final dos anos 1970, com o esgotamento do modelo de desenvolvimento rígido
pautado no Estado de Bem-Estar Social e o regime de acumulação fordista. Como saída para a crise
capitalista, as classes dominantes operam movimento orgânico no campo da grande política para
modificar a distribuição da renda nacional e financiar a grande empresa capitalista, por meio de
programas econômicos operados na via legislativa e coercitiva. Gramsci (2014, p. 47) chama este
programa econômico de liberismo. Na atual etapa do capitalismo, as reformas político-econômicas
liberistas se materializam por meio da agenda neoliberal que na Europa e EUA se iniciam por volta
dos anos 1970 e 1980 e chegam ao Brasil com contornos mais bem definidos a partir da década de
1990.
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O Estado burguês, para recompor sua hegemonia, utiliza-se da escola como aparelho
cultural de modo a disseminar seu ideário, formando ideologicamente funcionários e a sociedade
como um todo em torno da defesa do enxugamento das políticas sociais e da administração pública,
a partir do ideário da “Nova Gestão Pública” (NGP) ou do “gerencialismo”. Entendemos o
gerencialismo como um programa econômico e ideológico que cria consenso dos servidores da
administração pública para as reformas neoliberais do Estado e da administração, reformas que
objetivam redirecionar o fundo público para o financiamento e expansão do grande capital
(SOUZA, 2018). Ao trazer os princípios da empresa privada para a administração pública, o
gerencialismo cria um ambiente de competitividade em torno do cumprimento de metas e do
aumento da produtividade, com isso a exploração dos trabalhadores do serviço público é
intensificada e se multiplicam mecanismos como a terceirização e as parcerias público-privadas que
fragilizam o contrato de trabalho regulamentado. A educação pública e o trabalho docente não estão
excluídos deste processo, os princípios da empresa enxuta e da redução do trabalho vivo na
produção, que Antunes (2009) chama de liofilização, são incorporados ao universo escolar.
No Estado do Rio de Janeiro o governo Sérgio Cabral acelera e intensifica a liofilização
(ANTUNES, 2009) da estrutura da administração pública. O Decreto Estadual Nº 42.793/2011
(RIO DE JANEIRO, 2011) é programa para a educação afinado às demandas da recomposição
burguesa (SOUZA, 2018). A nova forma de gerir a administração pública fica evidente no texto do
Decreto:
Art. 2º § 1º - Para os fins do disposto neste artigo, as Regionais Pedagógicas,
Regionais Administrativas e Unidades de Ensino serão avaliadas anualmente, de
acordo com metas traçadas a partir de indicadores objetivos. § 2º - A Bonificação não
integra nem se incorpora aos vencimentos, salários, proventos ou pensões para
nenhum efeito e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária
ou benefício, não incidindo sobre a mesma os descontos previdenciários. § 3º - A
Bonificação será paga em parcela única, no ano subsequente ao da avaliação. Art. 3º O valor da Bonificação variará de acordo com a função do servidor e o percentual de
atingimento das metas estabelecidas, sendo calculado sobre o vencimento-base do
servidor, conforme Anexo Único deste Decreto. Parágrafo Único -. O pagamento da
Bonificação será proporcional à carga horária do servidor alocado na unidade que
atingir a meta. Art. 4º - O Programa de Bonificação é composto das seguintes etapas: I
- definição dos indicadores; II - fixação das metas; III- certificação do cumprimento
das metas; IV - pagamento do bônus (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 3).
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Mais à frente, no Decreto, os Artigos Nº24 e 25 estabelece as diretrizes de nova matriz
curricular e sua vinculação à Pedagogia das Competências.
Art. 24 - A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC editará ato normativo
definindo o currículo mínimo a ser percorrido, em cada ano escolar, por cada
disciplina [...] Art. 25 - O currículo mínimo deverá atender aos seguintes objetivos
específicos: I - estabelecer os conhecimentos, habilidades e competências a serem
adquiridos pelos alunos na educação básica (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 4).

O Decreto Estadual Nº 42.793/2011 traz em seu bojo profundo caráter coercitivo, pois,
impõe ampla reforma administrativa aos servidores e nova matriz curricular para a Rede Pública de
Ensino do Estado do Rio de Janeiro sem que haja discussão suficiente com os servidores e com os
sindicatos e associações que os representam.
O “CURRÍCULO MÍNIMO”, A PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS E A FORMAÇÃO PARA
INCERTEZA
No sociometabolismo do capital, a educação escolarizada assume função central na
preservação da dinâmica da acumulação capitalista, enquanto aparelho cultural e de formação para
o trabalho alienado. É por meio da educação escolarizada que se dá a qualificação das diversas
frações da massa de trabalhadores para a lida com o trabalho no capitalismo, ao mesmo tempo, se
dá parte da formação da subjetividade para a produção e reprodução da vida material.
Com o “Currículo Mínimo”, instituído no Art. 24 do Decreto Estadual Nº 42.793/2011, a
política de formação para o trabalho intensifica o deslocamento da noção de qualificação para a de
competências (RAMOS, 2002). Tal fato evidencia a noção de competências como integrante do
complexo ideológico do modo de regulação neoliberal por defender o que a classe burguesa
acredita como necessário para a reprodução da classe trabalhadora na atual dinâmica capitalista,
qual seja, uma formação pragmática e imediatista que reduz o conhecimento a um instrumento
adaptativo para a vida no capitalismo. Entendemos que a Pedagogia das Competências se trata de
parte do movimento operado pelo capital, no complexo qualificação/formação do trabalhador para
remodelar a estrutura de formação para o trabalho, moldando a subjetividade para as condições
renovadas do capitalismo.
A Pedagogia das Competências objetiva dar novo sentido à escola, diante da corrosão do
complexo ideológico que pautava o modelo de regulação rígida, do qual a formação escolarizada
era eixo fundamental. Diante da impossibilidade da garantia do emprego regulamentado para
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determinados segmentos da classe trabalhadora, a escola se vê ameaçada pela “perda de sentido”.
Desta forma, o discurso da formação escolarizada para a garantia do acesso ao mercado de trabalho
se desmancha no ar diante do avanço do desemprego estrutural e do trabalho precário.
A Pedagogia das Competências formula as bases de um modelo de educação que adeque o
ensino escolarizado às demandas da sociedade neoliberal. Este modelo defende que a formação por
competências parta da vinculação dos conteúdos escolares aos conhecimentos tácitos trazidos pelos
estudantes. Neste sentido, o professor, partindo de uma ação individualizada, forma competências
transmitindo ao estudante apenas o suficiente para que ele transforme seus saberes tácitos,
características pessoais e impressões em competências, ou seja, em capacidades úteis à sua inserção
no mercado de trabalho. A realidade social passa a ser compreendida a partir de uma dimensão
individual, onde o insucesso no mundo do trabalho e na vida social se justifica pela incapacidade de
se adaptar a uma realidade dada. Nesta perspectiva:
A abordagem pedagógica centrada nas competências apresenta o risco de se fazer um
recorte restrito do que deve ser ensinado, limitando-se à dimensão instrumental e,
assim, empobrecendo e desagregando a formação, por atrelar essa dimensão a tarefas e
desempenhos específicos, prescritos e observáveis (RAMOS, 2002, p. 154).

A pedagogia política defendida por Perrenoud é programa pedagógico para os tempos de
crise cuja finalidade é “redelinear a atividade docente” (ALTET, 1994 apud PERRENOUD, 2000,
p. 12). A partir do que Perrenoud entende como crise fiscal do Estado, a escola deve se redefinir
para não perder o sentido e o professor deve reorientar o seu ofício.
O que Perrenoud (2000) aponta como crise fiscal entendemos como crise orgânica do capital
que se materializa no enxugamento dos gastos públicos. No entanto, para Perrenoud, o docente deve
se adaptar ao roteiro do “novo ofício” da atividade professoral, onde, o importante é que se
promova a sensação de ensinar algo e, caso se ensine alguma coisa, por qualquer método, o
professor atingiu seu objetivo. Deste modo, acerca do “roteiro para um novo ofício”, Perrenoud
(2000, p. 11-12) entende que:
[Este] surge relacionado a uma crise, em tempo em que os professores tendem a se
voltar para sua turma e para as práticas que se mostraram válidas. No estado em que se
encontram as políticas e as finanças públicas dos países desenvolvidos, não seria
conveniente criticá-los por isso. No entanto, pode-se esperar que inúmeros professores
aceitem o desafio, por recusarem a sociedade dual e o fracasso escolar que a prepara
por desejarem ensinar e levar a aprender a despeito de tudo de tudo, ou, então, por
temerem morrer de pé, com giz na mão, no quadro-negro [...] Decidir na incerteza e
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agir na urgência (Perrenoud, 1996c): essa é uma maneira de caracterizar a
especialização dos professores, que de três profissões fazem uma.

Para Perrenoud, a solução dos problemas da instituição escolar passa pela postura individual
do professor e as soluções que este dá para os problemas do cotidiano. Os formuladores da
Pedagogia das Competências pretendem renovar o sentido da instituição escolar, tornando-a capaz
de adequar as práticas educativas às condições renovadas de mediação do conflito de classes e da
organização do trabalho e da produção desencadeadas pela recomposição burguesa diante da crise
orgânica do capital. Se nas relações de produção capitalistas, a educação escolarizada dissemina o
conhecimento científico de forma seletiva e limitada, desvinculando teoria e prática e
desenvolvendo o conjunto de habilidades cognitivas em uma dada conjuntura do desenvolvimento
técnico; a Pedagogia das Competências forma para o trabalho em condições renovadas de produção
e sociabilidade, onde o indivíduo deve ser capaz de lidar com a crescente imprevisibilidade do
mundo do trabalho e intensificação da precariedade da vida.
O que se propõe como método de ensino é a recriação de situações do cotidiano em sala-deaula. De acordo com Perrenoud (1999, p. 27 e 28), uma competência não é apenas a capacidade de
mobilizar os recursos cognitivos, mas, a capacidade de assumir uma postura, ter uma tomada de
ação diante de um conjunto de situações complexas, mobilizando recursos cognitivos. Para o autor,
as competências se desenvolvem a partir de um conjunto de experiências ao longo da vida, de forma
empírica e pragmática, por meio de situações semelhantes. Portanto, para Perrenoud é possível
ensinar competências a partir da recriação de situações padronizadas. Trata-se da pedagogia política
do capital para educar a classe trabalhadora para novas modalidades do trabalho, não mais
caracterizadas por movimentos rotineiros da operação da máquina, mas às situações relativamente
padronizadas, como por exemplo: a capacidade de um atendente de telemarketing em dissuadir um
cliente de cancelar um serviço. Temos então, a pedagogia para o proletariado da era digital, onde
flexíveis são as condições de trabalho e não as situações vividas no ambiente de trabalho.
Neste novo modelo de ensino, a função docente é ressignificada para a de um treinador
capaz de formar competências. Perrenoud defende a “mudança identitária” do papel do professor
em sala que deve deixar de considerar “uma relação pragmática com o saber uma relação menor”
(PERRENOUD, 1999, p. 55). Para o autor, “a formação de competências exige uma pequena
“revolução cultural” para passar de uma lógica do ensino para uma lógica do treinamento
(coaching), baseada em um postulado relativamente simples: constroem-se as competências
exercitando-se em situações complexas” (PERRENOUD, 1999, p. 54).
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Podemos dizer que o ensino por competências se trata de discurso pretensamente
humanitário para justificar uma escola do trabalho de novo tipo, entendendo escola do trabalho
como: “uma escola preocupada em satisfazer interesses imediatos, em proporcionar a aquisição de
habilidades operacionais” (SOUZA, 2002, p. 60), onde:
O foco do processo pedagógico [...] é a possibilidade de se colocar em prática o que
foi aprendido no cotidiano escolar e, também, de se rechaçar outros conhecimentos
que, na prática, não encontram efeito produtivo. Justamente, por isso a atividade
prática é supervalorizada, pois oferece oportunidade de selecionar o que realmente
importa para a valorização do capital. Neste contexto, a prática assume status quase
sobrenatural, concebida como fundamento e sentido de todo o conhecimento. A isto
denominamos de fetiche da prática (SOUZA, 2018b, p. 129 – grifo nosso).

O “Currículo Mínimo” (RIO DE JANEIRO, 2013) imposto pelo Decreto Estadual
Nº42.793/2011 intensifica o deslocamento para a formação por competências no estado do Rio de
Janeiro. A nova matriz curricular passa a ser um rígido instrumento de controle do trabalho docente
e o cumprimento do currículo passa a ser critério desde a montagem do quadro de horários para o
ano letivo até o pagamento da bonificação. A Portaria Conjunta SUBGEN/SUBGP Nº 02 de 28 de
novembro de 2011(RIO DE JANEIRO, 2011b, p. 24) prevê no Parágrafo III que o cumprimento do
Currículo Mínimo “quando da sua implementação” será critério para a direção escolar definir a
alocação e a distribuição das disciplinas entre os professores da escola. Note-se que o Currículo
Mínimo ainda não estava elaborado, a sua primeira versão é de 2012, e a sua vinculação como
instrumento de gestão do trabalho docente já estava colocada. Em 2013, o governo Sérgio Cabral
edita o Decreto Estadual Nº44.281/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013b, p.01) que, ao atribuir nova
redação ao Decreto Estadual Nº 42.793, inclui no Art. 7º Parágrafo I o cumprimento do currículo
mínimo como critério para recebimento da bonificação do professor.
RESULTADOS
As políticas públicas para a educação no decorrer do governo Sérgio Cabral e Luiz Fernando
Pezão resultaram na aceleração e aprofundamento da liofilização administrativa da SEEDUC/RJ,
de tal modo que foram extintas 465.832 vagas na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de
Janeiro entre 2007 à 2017 (RIO DE JANEIRO, 2017), além de 384 unidades escolares. O Decreto
Estadual Nº 42.793/2011, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual Nº 44.281/2013, foi um
marco fundamental ao sintetizar de forma orgânica os princípios norteadores deste processo de
devastação aos moldes neoliberais, qual seja, um processo de intensificação da pedagogia política
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do capital para formação e obtenção do consenso dos segmentos mais precários da classe
trabalhadora para a flexibilização das condições de trabalho e para a intensificação da vida precária;
aliado à implementação de instrumentos de controle do trabalho docente onde o currículo escolar se
institui como meio de avaliação e até de remuneração, contribuindo significativamente para a
intensificação e precarização do trabalho docente.
CONCLUSÃO
A saída que o capital encontra para a superação da crise e a recomposição da sua hegemonia
é a intensificação da extração da mais-valia da classe trabalhadora. Para tal, a burguesia lança mão
de todos os aparelhos que dispõe para criar consenso em torno da ideologia neoliberal. Na
administração pública, os princípios da “Nova Gestão Pública ou do “gerencialismo” formam
ideologicamente os funcionários para a liofilização administrativa e para a intensificação do
trabalho, por meio do estabelecimento de metas e por sistemas de bonificação.
Neste sentido, a escola é usada para disseminar tais ideologias e organizar o consenso das
massas, em especial dos segmentos mais explorados da classe trabalhadora, onde a intensificação da
precariedade se dá com mais ferocidade, comprometendo até a sobrevivência. Desta forma,
categorizamos como escola enxuta do precariado a pedagogia política adotada na Rede Pública de
Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Tomando precariado como os segmentos mais precários da
classe trabalhadora, na atual morfologia do trabalho no capitalismo e não como uma nova classe
(ANTUNES, 2018), entendemos que o fechamento de vagas e estabelecimentos escolares foi
alicerçado por um arranjo ideológico para conformar servidores e a partir disto formar os filhos da
classe trabalhadora para uma realidade onde poderão contar cada vez menos com as políticas
sociais do Estado e com condições de trabalho ainda mais precárias que seus pais encontraram.
Portanto, defendemos que o Decreto Estadual Nº 42.793/2011 é a síntese do projeto do
capital para a educação pública na atual etapa do capitalismo, uma escola marcada pela
intensificação do trabalho, redução do trabalho vivo e voltada à formação/conformação com a
intensificação da exploração, de modo a garantir a superação da crise orgânica do capital. Apenas a
organização e luta dos trabalhadores pode impedir o avanço deste projeto ou definir a extensão dos
seus limites. A organização dos estudantil e das representações docentes, em especial do Sindicato
dos Profissionais de Educação (SEPE-RJ), conseguiu algumas vitórias, mas a resistência ainda não
foi suficiente e está longe de barrar este projeto político do capital, em razão da sua organicidade.
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Resumo
Tomando a Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro como referência empírica,
investigamos o avanço das contrarreformas na educação pública brasileira e em que medida estas são a
materialidade das determinações do capital para a atual etapa de acumulação, caracterizada pelo modo
de regulação neoliberal. A partir do Decreto Estadual Nº 42.793/2011 analisamos a reforma gerencial e
curricular na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) e em que medida,
apesar das promessas de melhoria da qualidade do ensino e da ampliação do acesso à escola, este
Decreto contribui para o enxugamento da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro.
Apresentamos como resultados a considerável redução de 465.832 vagas na Rede Pública de Ensino do
Estado do Rio de Janeiro entre 2007 a 2017, além de 384 unidades escolares. Concluímos que a partir
do governo Sérgio Cabral (2007-2014), em especial do a edição do Decreto Estadual Nº 42.793/2011, o
movimento orgânico do capital de enxugamento das políticas públicas de educação ganhou maior
organicidade e intensidade, com forte disseminação da ideologia neoliberal a partir da reforma gerencial
da administração pública e da Pedagogia das Competências, como pedagogia política do capital, para
criar conformidade com a intensificação da exploração e da precariedade da vida no modelo de
desenvolvimento flexível do capitalismo.
Palavras-chave: Reforma Administrativa; Política Educacional; Administração da Educação Escolar;
Política do Currículo.

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

1199

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

HABITAR-SE: UMA PERSPECTIVA DE CUIDADO NA
FORMAÇÃO DOCENTE
David de Lima Silva Bezerra – UNIRIO
Maria Antônia Satamini de Souza – UNIRIO
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INTRODUÇÃO
O componente curricular Corpo e Movimento conta com propostas que se assentam numa
perspectiva teórico-vivencial que favorece experiências estéticas (DUARTE JR., 2004) em que o
corpo (LE BRETON, 2013) e o cuidado (GUIMARÃES, 2010) são mobilizados na formação
docente. Nossa atuação tem se realizado através da monitoria, onde cumprimos uma carga horária
semanal de 20 horas compostas por encontros com o grupo de pesquisa FRESTAS (Formação e
ressignificação do educador: saberes, troca, arte e sentidos) grupo este que integra o presente
projeto de ensino. Também atuamos por meio de: acompanhamento; participação; planejamento;
viabilização; e avaliação das aulas de Corpo e Movimento. No presente trabalho vamos relatar
alguns cuidados que criamos com as turmas do ano de 2019 que dizem respeito ao bem estar dos
estudantes ao cursar o componente curricular. Essa tem sido a forma que encontramos de praticar o
cuidado de si e com os outros como ética norteadora de nossas práticas. Buscamos evidenciar a
temática do corpo desnaturalizando a cisão corpo/mente (ZOBOLI et. al, 2014) como também a
docilização dos corpos (FOUCAULT, 1991) na formação docente através de uma atuação
comprometida com a dimensão ética do cuidado (FOUCAULT, 2004, p. 267 apud. GUIMARÃES
2010, P. 60).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizamos como fundamentações teóricas as concepções trazidas por Thereze Bertherat
(2000) acerca do corpo que muitas vezes torna-se uma casa que não habitamos. Temos nos
aprofundado também na conceituação de corpo trazida por Le Breton como sendo aquele que
adquire sentido com olhar cultural do homem (2002, p. 41). A partir dessas compreensões nossa
prática pedagógica tem fomentado experiências estéticas apoiadas na definição trazida por Duarte
Jr. de estética como: “(...)a apreensão humana da harmonia e da beleza das coisas do mundo, que
nossos órgãos dos sentidos permitem.” (2001, p. 25). Além disso nosso trabalho se fundamenta nas
contribuições de Foucault (2004, p. 267) como citado por Guimarães acerca do cuidado como ética
“(...) o cuidado de si se constituiu no mundo greco-romano como modo pelo qual a liberdade
individual (e a cívica de certo ponto) foi pensada como ética.” (2010, p.60). Dessa forma,
compreendemos a prática do cuidado de si pelo sujeito ao conceber “Alguém que conseguiu,
finalmente, ter acesso a si próprio é, para si, um objeto de prazer. Não somente contenta-se com o
que se é e aceita-se limitar-se a isso, como também “apraz-se consigo mesmo.”” (FOUCAULT,
2005, p. 70 e 71).
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PROJETO DE ENSINO
Durante os dois semestres letivos de 2019, acompanhamos as aulas de Corpo e Movimento
do curso noturno, que teoricamente são ofertadas às sextas-feiras das 18h às 22h. Contudo, logo no
início do primeiro semestre notamos que haviam algumas dissonâncias entre a nossa proposta
pedagógica e as possibilidades delas serem realizadas. Dentre elas, percebemos que muitos
estudantes não conseguiam chegar às 18h em sala de aula, porque a maior parte deles chegavam na
universidade depois de longas jornadas de trabalho. Além disso, alguns também pediam para sair
mais cedo (por volta das 21h30 às 21h50) para que assim pudessem pegar os ônibus intercampi
ofertados pela universidade que saem do campus às 22h20 e possibilitam acesso gratuito e seguro
(quando comparado com as demais linhas de ônibus que passam nas proximidades da universidade)
a bairros/municípios da cidade que as linhas de ônibus que passam pela Urca não acessam. A
diferença dos horários se justifica pela alta demanda de estudantes que precisam desses ônibus para
voltar para suas casas, muitos perdem a viagem por falta de lugar.
Observando essa demanda acordamos nosso primeiro cuidado para com a turma, onde a sala
de aula estaria aberta desde às 18h, mas que a professora regente e os professores convidados
somente iniciariam suas práticas à partir das 18h30. Dessa forma criamos um espaço de
acolhimento durante os primeiros 30 minutos da aula. Na hora da saída combinamos com os
participantes que a aula seria encerrada às 21h30, para que desse tempo de chegarem à fila do
ônibus intercampi com calma. Temos praticado também um segundo cuidado antes de abrir a sala:
afastamos as mesas e cadeiras; e limpamos os materiais que geralmente usamos na aula como o
chão e os colchões visto que geralmente os participantes fazem a aula de pés descalços ou com
meias. Dessa forma, ambientamos a sala: espalhamos os colchões e por vezes colocamos alguma
música ou algum aroma agradável para que aqueles que chegam antes do início das práticas tenham
uma oportunidade de relaxar durante esses trinta minutos. Desenvolvemos mais um cuidado diante
de outra observação nossa, desta vez em relação a alimentação dos estudantes, criamos então uma
mesa de lanches que ficava disponível para os frequentadores durante toda a aula. Convidamos os
estudantes a contribuírem com o que pudessem e quisessem para essa mesa, que geralmente contava
com um bolo, biscoitos, frutas, chás e água.
Visto que a proposta da aula se baseia em experiências corporais buscamos sempre ter o
cuidado de lembrar os estudantes de respeitar/explorar os limites do corpo como também temos
feito o exercício de respeitar a disponibilidade e a indisponibilidade de cada um deles para com as
propostas das aulas. A ideia é que todos os presentes estejam exercitando a atenção com o seu
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próprio corpo e com o corpo dos demais, esse pressuposto é seguido também por nós (monitores),
pela professora regente e pelos professores convidados. Assim, as propostas corporais tem como
intuito alongar, destravar e expandir o corpo e não causar dores e fadiga.
A avaliação dos estudantes tem sido feita através: da análise de suas escritas realizadas ao
fim de cada aula que compõem um diário de campo; da participação nas atividades propostas na
sala de aula; na autoavaliação realizada ao fim de cada semestre; como também no relato de
experiência de alguma intervenção realizada pelos próprios estudantes para si mesmos no cotidiano,
como por exemplo fazer algo que não se faz a muito tempo e que lhe traga satisfação. Essa proposta
avaliativa tem como objetivo desnaturalizar vivências mecanizadas ao propor experiências estéticas
aos discentes de modo que eles exercitem um olhar diferente para si, para o outro e para o seu redor.
Nós enquanto monitores também nos comprometemos com essa desnaturalização da rotina
mecanizada ao nos propormos a realizar ao menos uma atividade corporal intencional por semana.
Além disso, nos alimentamos de novas leituras que surgem dos encontros do grupo de pesquisa
onde conversamos sobre nossas vivências nas aulas. Para isso contamos também com a ajuda do
diário de campo como definido por Tura:
“O diário de campo tem como função proporcionar uma maior coleta de material e
com uma menor rigidez de protocolos. Neste processo o diário de campo possibilita o
pesquisador coordenar, selecionar e interpretar o conjunto de fenômenos que foi
presenciado enquanto o pesquisador esteve em campo.” (TURA, 2011, p.184).

ACHADOS
Os relatos de experiência que temos encontrado durante o semestre dos/com os estudantes
têm evidenciado uma atenção ao cuidado, seja ele, consigo mesmo, como também com o corpo do
outro e com o espaço em que temos habitado. Segundo os estudantes essas sensações têm sido
despertadas através das experiências vivenciadas ao longo das aulas. Selecionamos alguns relatos
feitos por eles para assim exemplificá-las. Ressaltamos que estes poderiam ser feitos de diversas
maneiras (conversas, desenho, escrita, fotografia ou vídeo). Dentre eles, o que mais simbolizou o
momento da chegada na sala foi de uma estudante do segundo semestre de 2019, onde a mesma fez
um desenho (Anexo I, Figura 1) mostrando a diferença entre o chegar na aula e o estar na aula.
Conseguimos relacionar essa produção com nossa proposta de acolhimento nos primeiros trinta
minutos de aula, onde os estudantes tem a oportunidade de relaxar, se alimentar ou conversar uns
com os outros. Além deste achado encontramos também uma curta produção textual que traduziu
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nosso cuidado com o tempo de aula e com o tempo de cada estudante (Anexo I, Figura 3).
Destacamos também dois relatos acerca do momento de acolhimento escrito por duas estudantes do
segundo semestre de 2019, onde ambas expuseram as suas sensações sobre a música ao entrar na
sala de aula. Sendo o primeiro relato sobre o cuidado com a sala: “O clima gostoso proporcionado
pela música é incrível. E logo no início fomos recebidos de forma serena e muito acolhedora” e o
segundo relato: “Com música fomos recebidos e logo me senti menos “pesada”, a importância da
música no dia a dia passa despercebida.”. Nestes dois relatos é possível perceber que uma
ambiente com uma música serena permite que os participantes cheguem em sala deixando a
agitação do cotidiano no lado de fora da porta. Nosso cuidado acerca da alimentação dos estudantes
durante a aula também pôde ser percebido tanto nos relatos nas aulas como também nos relatos
escritos: “Não poderia de deixar de agradecer também pelo cuidado que teve conosco em sempre
ter um bolo, água e outras guloseimas. Nossa, foi muito bom ter me sentido tão acolhida em cada
aula. Era notório o cuidado. Gostaria de ter interagido mais com essa parte, mas vivi um semestre
desafiador com 11 disciplinas, 2 estágios e o grupo de pesquisa. Foi demais! E por isso, mais uma
razão para dizer que estar matriculada na disciplina Corpo e Movimento foi um bálsamo em minha
vida.”
Tem sido muito comum um certo estranhamento por parte dos estudantes nas primeiras
aulas, alguns não se sentem tão confortáveis para se jogarem nas propostas logo de primeira bem
como é comum que os estudantes percebam algumas dores ou inquietações corporais que antes das
práticas estavam silenciadas. Dentre os estranhamentos captados por nós um nos chamou muita
atenção por demonstrar a disponibilidade de uma estudante de ser atravessada por uma proposta que
lhe trouxe uma sensação de medo e tristeza (Anexo I, Figura 2). Outra participante demonstrou um
estranhamento inicial com a aula:“Sobre o estranhamento da minha primeira aula de Corpo e
Movimento: lidar com a ideia de interagir com o corpo e de um outro desconhecido foi bem
diferente e difícil. (...)”.
Durante a leitura dos relatos vimos como os estudantes ressignificaram a experiência vivida
ao longo do semestre, em especial fomos tocados por uma produção de uma outra estudante (Anexo
I, Figura 4), especialmente por ela marcar a sensação de que a aula não precisa se ater aos meios
tradicionais para ser compreendida como aula. Já dentre os relatos escritos pudemos destacar o
relato de uma mesma estudante acerca de uma prática de cuidado de si:
“Gostaria de deixar registrado o quanto essa disciplina me fez ver meu corpo de outra
maneira! Consegui voltar a cuidar melhor dele e do que eu como, retornei para a atividade física
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regular e estou fazendo exercícios que de fato eu gosto e isso tem me motivado a seguir dia após
dia! (...) Foi importante aprender a respirar, a desacelerar e estar em contato com todo o meu
corpo.”
CONCLUSÕES
Os principais pontos observados nos estudantes foram: a fuga de uma zona de conforto
através da participação nas atividades propostas; a necessidade de criar hábitos de autocuidado no
dia a dia, visto que muitas das vezes o corpo só era notado quando começava a entrar em colapso; e
a sensação de que essa sensibilidade com o próprio corpo se estendeu também para o corpo do
outro. Nossas considerações finais ressaltam que as estratégias didático-pedagógicas adotadas
oportunizaram mais um semestre prazeroso de aprendizados e experiências potentes a partir do
corpo dos estudantes e suas vivências.
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ANEXOS
Figura 1. Produção de estudante

Figura 2. Produção de estudante

Figura 3. Produção de estudante

Figura 4. Produção de estudante

Fonte: acervo da pesquisa, 2019.

Resumo
O presente trabalho traz reflexões acerca das propostas didáticas desenvolvidas no componente curricular
Corpo e Movimento do curso de Pedagogia do turno noturno da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) e suas repercussões nas produções e diálogos com os estudantes cursantes. O texto tem
como premissa apresentar os cuidados propostos pela professora regente e por nós, monitores, que por sua
vez são pensados e repensados em grupo de pesquisa e durante as aulas. Em especial, pretendemos traçar
aqui as repercussões destes cuidados nas falas e produções dos estudantes acerca de suas experiências em
aula e de suas práticas pedagógicas. Para isso, nos utilizamos de uma metodologia teórico vivencial que nos
convida a ter um trabalho contínuo de repensar nossas práticas seja em nível acadêmico, profissional e
pessoal. Para realizar esse trabalho tomamos como pressuposto o direito de movimentar-se entendendo
essa atitude como recurso de prazer, educação e saúde na formação de professores e através disso buscamos
compreender as sensações que nossas práticas pedagógicas provocam nos participantes. Vale ressaltar que
no presente texto analisamos o único componente curricular obrigatório do curso de Pedagogia da
UNIRIO que tem como premissa o estudo do corpo e/na educação. Com o intuito de reavaliar estes
cuidados propostos em aula foram utilizados alguns relatos dos estudantes que participaram do componente
curricular ao longo dos dois semestres do ano letivo de 2019. Nossa escolha se justifica por algumas
inquietações acerca de nossas vivências enquanto estudantes do curso e pesquisadores do corpo na
formação de professores, principalmente no que tange à maneira como o corpo do estudante é apartado das
propostas metodológicas que temos vivenciado no decorrer da graduação de Pedagogia.
Palavras-chave: Corpo; Cuidado de si; Formação de professores; Ética do cuidado.
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NEOLIBERALISMO E A PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA
BRASILEIRA
Natália Ramos dos Santos – UFG

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O cenário político e econômico atual tem apresentado uma tendência ao conservadorismo,
com a intensificação da aplicação da teoria neoliberal em grande parte dos países do Ocidente.
Autores como Harvey (2014); Netto e Braz (2006) apontam que o neoliberalismo ganhou força a
partir da crise do Estado de Bem-Estar social no final da segunda metade do século XX, sustentado
ideologicamente por intelectuais da Universidade de Chicago, como Hayek e Friedman. Entendido
ora como ideologia, ora como uma política econômica, ora como uma racionalidade, o que fica
claro acerca do neoliberalismo é a inserção da lógica do mercado em todas as esferas da vida social,
sejam elas objetivas ou subjetivas. No Brasil, essa tendência neoliberal vem se confirmando desde
os governos de Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos de Lula, Dilma e Temer até o
governo atual de Jair Bolsonaro, ainda que com algumas diferenciações entre eles.
A educação tem sido alvo do receituário neoliberal. Políticas de ordem internacional
oriundas dos organismos multilaterais chegam aos países em desenvolvimento, como o Brasil, e
tentam transformar a universidade institucional, marcada pela autonomia, em universidade
operacional, heterônoma e subordinada à lógica do mercado. Instaura-se, portanto, uma crise nas
universidades que acarreta na intensificação da precarização do trabalho docente. O objetivo deste
artigo é discutir como as políticas neoliberais estão relacionadas com a construção da crise das
universidades públicas e com a precarização do trabalho dos docentes destas instituições.
NEOLIBERALISMO: ORIGEM E DEFINIÇÕES
Na segunda metade do século XX o capitalismo contemporâneo passou por mais uma forte
crise, que colocou em risco o Estado do Bem-Estar Social. No final da década de 1960 este modelo
político-econômico já começava a dar sinais de decadência, com o aumento do desemprego e da
inflação nos países de capitalismo avançado. Ficava cada vez mais claro que a fórmula keynesiana
já não estava em pleno funcionamento como antes. Neste momento de crise, era necessário tomar
medidas que possibilitassem a retomada de acumulação de capital e o neoliberalismo foi colocado
como a única saída possível. O neoliberalismo constitui-se, portanto, em um “[...] projeto político
de restabelecimento das condições da acumulação do capital e de restauração de poder das elites
econômicas.” (HARVEY, 2014, p. 27).
Para Paulani (2005) a origem do neoliberalismo encontra-se nas ideias de Hayek, autor da
obra Caminho da servidão, publicada em 1944, que difundiu a doutrina neoliberal. Em 1947, Hayek
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1208

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

convocou adeptos de suas ideias para uma reunião em Mont Pelèrin. A sociedade de Mont Pelèrin,
como ficou conhecida este grupo de pensadores, defendia que “[...] o igualitarismo promovido pelo
Estado do bem-estar destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência da qual
dependia a prosperidade de todos.” (PAULANI, 2005, p. 123). As ideias de Hayek e Friedman
foram ganhando força e reconhecimento até que em 1974 e 1976 eles ganharam o prêmio Nobel em
economia. Ainda no final desta década os Estados Unidos, sob o governo de Reagan, e a GrãBretanha, sob o governo de Margareth Thatcher, seriam os primeiros países desenvolvidos a
implementar o ideário neoliberal. (HARVEY, 2014).
Acompanhar o contexto de surgimento do neoliberalismo é importante para compreender o
que é, afinal, o neoliberalismo:
O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que
propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados
e livre comércio. (HARVEY, 2014, p. 12).

Paulani (2005, p. 129) corrobora com Harvey (2014), ao apresentar uma definição do
neoliberalismo como uma política econômica. Nas palavras da própria autora: “Neoliberalismo é o
nome que se dá a um corpo de regras que devem ser aplicadas, um receituário que deve ser seguido
à risca para devolver o mercado ao lugar que lhe é de direito.”. Já outros autores, como Anderson
(1995), Netto e Braz (2006), defendem o neoliberalismo como uma ideologia. Consideramos
relevantes todas as abordagens do neoliberalismo aqui apresentadas. No entanto, para o enfoque
deste trabalho, o pensamos enquanto um corpo de receitas político-econômicas que afetam
diretamente a educação.
TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA NOS TEMPOS NEOLIBERAIS
No Brasil, o projeto de desmonte das universidades públicas não se inicia na década de
1990, com a consolidação da política neoliberal no governo FHC. Este projeto é anterior, pois a
característica de transformar a realidade social para atender aos interesses do mercado não é
exclusiva do neoliberalismo, mas sim do modo de produção capitalista. Ou seja, por mais que na
fase do capitalismo neoliberal haja um acirramento da mercantilização da educação, esta é uma
peculiaridade do movimento do capital de forma geral. (CHAUÍ, 2014).
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Segundo Chauí (2014), a mercantilização da educação tem acarretado no movimento de
transformação da universidade pública de instituição à organização. Em sua origem, a universidade
é uma instituição porque suas ações buscam por reconhecimento e legitimidade interna e externa;
questiona sua razão e forma de ser, buscando compreender como está inserida na divisão social e
quais as contradições de sua atuação dentro desta divisão. Enfim, a universidade enquanto
instituição assume a tendência à universalidade. Quando transformada em organização, a
universidade perde tais características, e passa a ser definida pela sua instrumentalidade, isto é, pela
aplicação de estratégias de eficiência dos meios para alcançar determinados objetivos, que por sua
vez estão relacionados aos interesses do capital. A universidade enquanto organização não
questiona sua posição na divisão social e nem as contradições advindas disto. (CHAUÍ, 2014).
Como assinalado anteriormente, o processo de transformação da universidade brasileira de
instituição em organização tem início antes da implantação do neoliberalismo pelo governo FHC,
mas é neste momento que este projeto se consolida. De acordo com Chauí (2014), este processo
aconteceu em três etapas. A primeira etapa corresponde aos anos 1970, período do milagre
econômico que estabeleceu a universidade funcional. A universidade funcional era caracterizada
por uma formação de mão de obra qualificada para atender o mercado de trabalho. Já a segunda
etapa se deu ao longo dos anos 1980 e transformou a universidade em escola de resultados.
A última etapa desta transformação aconteceu a partir da década de 1990, sob a influência
do receituário neoliberal e estabeleceu o modelo de universidade operacional:
[...] a universidade operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma
enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos. Regida por contratos de
gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a
universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia
organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos
objetivos. (CHAUÍ, 2014, p. 5).

Portanto, a universidade operacional funciona a partir da lógica do mercado, atendendo às
ideias de eficiência e produtividade. Desta maneira, o trabalho docente perde o seu sentido maior, o
de formação humana, e se reduz a mera transmissão de conhecimento e adestramento de
habilidades. Há uma desvalorização do trabalho docente, o que se percebe por meio do aumento do
número de horas-aula dos professores, da diminuição do tempo para a formação na pós-graduação
(mestrado e doutorado) e da avaliação a partir da produtividade (quantidade de publicações, de
apresentação de trabalhos em congressos). (CHAUÍ, 2014).
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Na universidade operacional arquitetada pelo neoliberalismo, o investimento do Estado se
torna cada vez menor, uma vez que nos setores sociais o papel estatal deve ser mínimo. Com isso,
as universidades passam por uma crise orçamentária. No Brasil, para tentar enfrentar esta crise, as
universidades adotam medidas que acentuam a precarização do trabalho docente, tais como: corte
de verbas para estruturação do ambiente físico, redução de serviços a alunos e professores (o que
acarreta na diminuição do desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e extensão) e a contratação de
professores ainda em formação na pós-graduação para substituírem os professores efetivos com
uma carga de trabalho maior e um salário menor.
Previtali, Fagiani e Lucena (2019, p. 191), chamam atenção para o fato da precarização do
trabalho docente não ser um fenômeno recente. No entanto, com o neoliberalismo essa precarização
assume uma nova forma, pois deixa de atingir somente o trabalho manual e passa a atingir também
o trabalho intelectual, onde se encontram os professores. De forma contraditória, ao mesmo tempo
em que se exige um nível de qualificação cada vez maior, se acentua a precarização do trabalho.
Ainda para estes autores, as condições as quais os professores são submetidos dificultam a
formação de uma identidade de classe e, consequentemente, desarticula as possibilidades de luta
coletiva por melhores condições de trabalho.
No cenário atual da educação superior no Brasil há implantação ainda mais ortodoxa do
projeto neoliberal. Em 19 de julho de 2019 foi lançado pelo Ministério da Educação (MEC) o
Programa Future-se. De acordo com o próprio MEC, o Programa: “[...] busca o fortalecimento da
autonomia administrativa, financeira e da gestão das universidades e institutos federais. Essas ações
serão desenvolvidas por meio de parcerias com organizações sociais.”1. O programa se divide em
três eixos: Gestão, Governança e Empreendedorismo. O próprio nome dos eixos orientadores do
Programa já deixa claro o ideário presente no Future-se. Trata-se, claramente, da inserção da esfera
privada na educação pública e da lógica do mercado (competitividade, concorrência e
produtividade). É o retrato escancarado da mercantilização da educação superior pública. Os
trechos a seguir, retirados do Portal do MEC, apontam algumas ações previstas pelo Programa e
ilustram o nosso argumento:
[...] criar ranking das instituições com prêmio para as mais eficientes nos gastos;
gestão imobiliária: estimular o uso de imóveis da União e arrecadar por meio de
contratos de cessão de uso, concessão, fundo de investimento e parcerias públicoInformações
disponíveis
em:
<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-e-projetos637152388/78351-perguntas-e-respostas-do-future-se-programa-de-autonomia-financeira-do-ensino-superior> Acesso
em 26 de setembro de 2019.
1
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privadas

(PPPs);

propiciar

os

meios

para

que

departamentos

de

universidades/institutos arrecadem recursos próprios, estimulando o compartilhamento
de conhecimento e experiências entre eles; autorizar naming rights (ter o nome de
empresas/patrocinadores e patronos na instituição) nos campi e em edifícios, o que
possibilitaria a manutenção e modernização dos equipamentos com apoio do setor
privado; aproximar as instituições das empresas, para facilitar o acesso a recursos
privados de quem tiver ideias de pesquisa e desenvolvimento; premiar os principais
projetos inovadores, com destaque para universidades e institutos que tiverem melhor
desempenho, respeitada as condições inicias e especificidades de cada um.

Por ser um Programa muito recente, as análises do Future-se ainda são incipientes. Porém, é
inegável o caráter neoliberal do Programa e a sua proposta de inserção da lógica mercantil dentro
das universidades públicas brasileiras, o que acarreta na perca da autonomia da pesquisa e extensão
universitária, bem como no aprofundamento da precarização do trabalho docente. É preciso apontar
também que, apesar do apoio de alguns setores públicos e de grupos de intelectuais, há um
movimento de resistência ao Future-se por parte significativa de docentes, reitores e estudantes
universitários, o que demonstra que a implantação do projeto neoliberal não se dá de forma linear e
harmônica, mas sim com intensos embates e contradições.
CONCLUSÕES
A onda neoliberal que atinge o cenário mundial atualmente tem sua origem na crise do
Estado de Bem-Estar Social em meados da década de 1960. O modelo de estado intervencionista
anunciava seu fim em um cenário de crise fiscal, aumento do desemprego e da inflação. O
neoliberalismo foi posto em cena como a única via possível para a superação desta crise, contando
com o suporte teórico de intelectuais como Hayek e Milton Friedman. O grande objetivo do
neoliberalismo, segundo Paulani (2005) e Harvey (2014), era devolver ao mercado o seu lugar de
protagonista e retomar a acumulação do capital pela classe burguesa.
No Brasil, o receituário político-econômico neoliberal vem sendo implantado desde os anos
1990 com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Os estudos de Paulani (2016) e Boito (2018)
apontam que os governos de Lula e Dilma, do Partido dos Trabalhadores, representaram
contraditoriamente uma ruptura e uma continuidade do projeto neoliberal. Ao mesmo tempo em que
continuaram servindo aos interesses do grande capital internacional, abriram espaço para a
burguesia nacional e criaram programas sociais de redistribuição de renda e diminuição da
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desigualdade. Já os governos seguintes, de Temer e Bolsonaro adotaram abertamente a agenda
neoliberal.
No campo educacional, o neoliberalismo tem chegado até as universidades públicas
brasileiras pela influência dos programas projetados pelos organismos internacionais, como o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Estes programas tem transformado a universidade institucional em uma universidade
operacional, heterônoma, a serviço dos interesses mercadológicos, desvalorizando e tornando cada
vez mais precárias as condições do trabalho docente. Tenta-se impor a todo custo a lógica do
mercado privado, os ideais de competitividade e produtividade às universidades públicas.
Contraditoriamente, a universidade pública segue resistindo e mostrando que a implantação do
neoliberalismo foi e continuará sendo marcada por embates e confrontos.
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Resumo
A onda neoliberal que atinge o cenário mundial nos últimos anos tem sua origem na crise do Estado de
Bem-Estar Social em meados da década de 1960. O neoliberalismo foi posto em cena como a única via
possível para a superação desta crise, contando com o suporte teórico de intelectuais como Hayek e
Milton Friedman. No Brasil, o receituário político-econômico neoliberal vem sendo implantado desde
os anos 1990 com o governo de Fernando Henrique Cardoso até o governo atual de Jair Bolsonaro. No
campo educacional, o neoliberalismo tem chegado até as universidades públicas brasileiras pela
influência dos programas projetados pelos organismos internacionais, submetendo a autonomia das
universidades públicas à lógica do capital. Apesar da mercantilização da educação ser característica do
capitalismo em todas as suas fases, com o neoliberalismo esse fenômeno é acentuado; o investimento
estatal no ensino superior público se torna cada vez menor, construindo-se uma crise orçamentária nas
universidades. Essa crise se traduz na desvalorização do trabalho docente, o que pode ser observado no
aumento do número de horas-aula dos professores, na diminuição do tempo para formação em nível de
mestrado e doutorado, na contratação de professores ainda em formação e na avaliação dos docentes
com padrões de eficiência e produtividade. Atualmente, o Programa Future-se do Ministério da
Educação, que ainda encontra-se em etapa de elaboração, é a representação mais contundente do
projeto neoliberal no ensino superior público. O objetivo deste artigo é discutir como as políticas
neoliberais estão relacionadas com a construção da crise das universidades públicas e com a
precarização do trabalho dos docentes destas instituições.
Palavras-chave: Neoliberalismo, universidade pública, precarização do trabalho docente.
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SAÚDE E ADOECIMENTO DOCENTE: IMPLICAÇÕES
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Raquel Rinco Dutra Pereira – UFJF
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INTRODUÇÃO
Mediante aos dados revelados pela revisão de literatura realizada até o momento, nossa
pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo questionar se há alguma correlativa entre saúde
docente e saúde discente, e, se há, que implicações teriam no processo pedagógico?
Esse questionamento torna-se necessário e justifica-se considerando a afirmativa de Codo
(1999), de que, no âmbito educativo, não há como dicotomizar trabalho e afetividade. Sendo o
aluno o foco do trabalho do professor, e, o afeto como fator importante para uma relação de
equilíbrio entre os estes dois sujeitos, é certo que as ações de cada um estão intrinsecamente
ligadas, e que, quando estão em harmonia, podem gerar bons resultados, revelando saúde e bemestar na relação docente-discente, mas, e quando essa relação é implicada pelo adoecimento
docente? Que implicações poderiam ocorrer no processo de ensino aprendizagem o adoecimento
docente?
Corroborando com essa reflexão, Leontiev (1988) ressalta a importância do docente no
desenvolvimento dos discentes, principalmente na Educação Infantil em que “as relações com a
professora fazem parte do pequeno e íntimo círculo de contato das crianças” (p.60).
SAÚDE E ADOECIMENTOS: VERSO E REVERSO DO TRABALHO DOCENTE
Fundamentada em uma perspectiva sócio-histórica, acredita-se que cada estágio do
desenvolvimento humano é caracterizado por um tipo de atividade a qual orienta as principais
mudanças nos processos psíquicos e da personalidade da pessoa.
Considerando a compreensão de que o desenvolvimento humano se dá nas/pelas condições
sociais e históricas concretas nas quais vive, Leontiev (1988), ao estudar o desenvolvimento infantil
irá construir o conceito de Atividade Principal, a qual daria indícios de mudança de estágio de
desenvolvimento da criança. Para esse autor, a atividade principal não é necessariamente aquela que
ocupa a maior parte do tempo de uma criança, mas sim aquela “cujo desenvolvimento governa as
mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da
criança em um certo estágio de desenvolvimento” (LEONTIEV, 1988, p. 65). Para ser considerada
atividade principal essa precisa apresentar três atributos, que em síntese, seriam: proporcionar o
surgimento de novos tipos de atividades e dentro da qual eles seriam diferenciados; propiciar que
processos psíquicos tomem forma ou sejam reorganizados; cria condições para que ocorram as
principais mudanças psicológicas na personalidade da criança considerando determinado estágio de
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desenvolvimento. Considerando estas três características, o autor aponta a brincadeira com a
atividade principal da criança em período pré-escolar.
Não encontramos em Leontiev (1988) referências ao que considera ser a atividade principal
da pessoa adulta, no entanto, considerando as três características por ele apontas e que “por esse
termo designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo,
satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele” (p. 68), podemos inferir que a atividade
principal do adulto seria o trabalho. Aquele que, em um mundo capitalista como o que vivemos,
garante sua condição de vida digna e segura. Ainda, sobre essa atividade, explica Leontiev (1988, p.
68) “designamos os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como
um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a
executar esta atividade, isto é, o motivo”. Sendo assim, compreendemos que podemos considerar o
trabalho como a Atividade Principal da pessoa adulta, e seu motivo seja especialmente seu bemestar no mundo em que vive.
Esse diálogo com Leontiev (1988) nos provoca inquietação quando percebemos que essa,
que seria a atividade principal dos adultos – o trabalho-, e aqui, no caso mais especifico dos
docentes, é transpassada por fatores estressores, como: desvalorização profissional, sobrecarga de
trabalho, má formação, condições precárias de trabalho e tantas outras que acabam por gerar
ansiedade e depressão, em síntese, o adoecimento profissional.
Essa inquietação ganha contorno quando consideramos que compreender a correlativa de
forças nas quais se dá o desenvolvimento humano, em qualquer idade da vida, implica em analisar a
atividade por esse desenvolvido em suas reais condições de vida cotidiana. Nesse sentido, esse
ensaio propõe uma reflexão quanto a possíveis implicações entre saúde docente e saúde discente: a
dinâmica de uma poderia afetar a dinâmica da outra? Tal reflexão se faz na órbita dos movimentos
vivos dos espaços-tempos das instituições de Educação Infantil em que docentes e discentes
convivem muitas horas por semana em atividades produtivas e afetivas.
Socialmente, o trabalho, na fase adulta, é entendido como o que possibilita uma vida digna,
saudável, a realização de sonhos, o alcançar metas e objetivos, em síntese, bem-estar físico e
emocional com satisfação pessoal e realização profissional, envolvendo a transformação individual
e social.
Porém, nem sempre o trabalho está associado apenas a essa realização pessoal e profissional,
isso porque, muitas vezes, está permeado por ansiedade, insatisfação, estresse, culminando em
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constituir um quadro de adoecimento. No caso dos profissionais da educação a situação não é
diferente, especialmente no que se refere aos docentes.
Na revisão de literatura realizada encontramos estudos, como os de Thiele e Ahlert (2013),
que apontam algumas características inerentes à profissão docente e que são geradores de estresse e
consequente adoecimento, são eles, a insegurança em relação a atingir os resultados e os objetivos
esperados devido aos diferentes tempos de aprendizagem de cada aluno, de ser um trabalho que
exige a atenção do público, ou seja, não acontece em uma via de mão única, há que se ter a
contrapartida da parte dos discentes.
Encontramos também em Schwalm (2008) e Gouvêa (2016) estudos referentes ao
adoecimento docente. Estes autores indicam uma longa lista de questões que acabam por constituir
disparadores e perpetuadores de quadros de adoecimento docente, como: grande volume de provas
e trabalhos para serem avaliados, atividades para preparar, conteúdos para estudar e ensinar,
cumprimento de prazos, reuniões e grupos para participar, deslocamento para outras escolas para
complementar salário e carga horária exigida, barulho da rua e das conversas dos alunos, sobrecarga
de trabalho, turmas superlotadas, longa jornada de trabalho, pressões advindas da família e
sociedade, falta de infraestrutura e violência nas escolas, baixo salário, competitividade, recursos
materiais precários, desvalorização e falta de reconhecimento social.
Ao voltar o olhar para um público ainda mais específico, os docentes que atuam na
Educação Infantil, encontramos Ferreira (2012), que chama a atenção para o fato de
que, mesmo após a regulamentação da LDB 9394/96, que estipula que o profissional a atuar
nesse segmento tenha formação específica, como nas demais etapas da Educação Básica, ainda
verifica-se uma desvalorização do profissional que aí atua.
Corroborando com a leitura desse autor, Bastos (2009), Martins (2014), Oliveira (2015),
Ricardo (2018) e Vieira (2013) apontam inúmeras dificuldades no exercício da docência na
Educação Infantil como: pressão exercida pelos pais, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração,
infraestrutura inadequada da unidade educacional, recursos materiais e pedagógicos precários ou
inexistentes, número elevado de crianças por turma, envolvimento emocional com as questões
particulares das crianças. Essas questões acabam por constituir fatores estressores, com consequente
sintomas como irritabilidade, prejuízo no relacionamento interpessoal, dificuldade de relaxar,
hipersensibilidade emotiva, ansiedade, insônia e baixa autoestima. Essas condições, quando não
trabalhadas e modificadas podem se constituir fator gerador de adoecimento físico e/ou psicológico.
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Segundo Gouvêa (2016), a pesquisa intitulada Retrato da Escola 3, realizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e publicada em 2003 revela que 30,4% dos
educadores pesquisados relataram problemas de saúde e 22,6% estavam de licença médica
demonstrando assim, uma grande incidência de docentes adoecidos. De acordo com esse mesmo
autor a saúde do professor e a qualidade do seu trabalho estão interligados, implicando assim o
fazer no processo educativo.
Refletindo sobre o contexto apresentado por Gouvêa (2016), trazemos os autores Thiele e
Ahlert (2013) afirmam que a “qualidade do ensino é significativamente afetada pelas condições de
trabalho e saúde dos docentes (p.27) e, que, quando “há troca de informações, e a solidariedade
ocorre, é possível alcançar retornos positivos, como a diminuição dos riscos de novas doenças” (p.
27).
Rebolo e Bueno (2014) ressaltam que o bom relacionamento entre os professores, demais
profissionais da escola e alunos propicia alcance de metas e objetivos educacionais, diminui
sentimentos de frustação e solidão, aumentando os sentimentos de afeição, simpatia e
pertencimento. Já Schwalm (2008) destaca que é de grande importância que sejam incentivados no
âmbito educativo momentos de conhecimento pessoal entre os professores e estes com os alunos,
situações de sociabilidade através de rodas de conversas em que se possa discutir valores como
amizade, respeito, sinceridade e outras situações de lazer como lanches, viagens, encontros, pois um
ambiente acolhedor proporciona a sensação de bem-estar, melhora no desempenho, além de
permitir realização pessoal e profissional.
CONCLUSÕES
Considerando os apontamentos realizados até o momento, a proposta de continuidade dessa
pesquisa se faz no sentido de dialogar com profissionais da Educação Infantil a partir dos dados
aqui apresentados envolvendo saúde e adoecimento docente e sobre as implicações dessa condição
na prática pedagógica junto às crianças.
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Resumo
O presente estudo, ainda em andamento, possui a abordagem metodológica qualitativa e nasce das nossas
inquietações e reflexões acerca da saúde do docente e da saúde do discente. Inspiradas em uma perspectiva
sócio-histórica, acreditamos que cada estágio do desenvolvimento humano é caracterizado por um tipo de
atividade, a qual orienta as principais mudanças nos processos psíquicos e da personalidade da pessoa. A
partir dos nossos estudos em Leontiev (1988) inferimos que o trabalho é a atividade principal da pessoa
adulta, porém este nem sempre está associado à satisfação pessoal, pois, por vezes, é permeado por diversos
fatores estressores, como grande volume de provas e trabalhos para serem avaliados, atividades para
preparar, conteúdos para estudar, sobrecarga de trabalho, longa jornada de trabalho, falta de infraestrutura
e violência nas escolas, baixo salário, competitividade, recursos materiais precários, desvalorização entre
outros, culminando em adoecimento. Essa situação de adoecimento é relatada pelos docentes, conforme
demonstram os dados encontrados na revisão de literatura. No caso específico desse estudo, fizemos um
recorte concentrando nosso foco nos docentes da Educação Infantil. Sendo assim, a nossa pesquisa se faz
no sentido de questionar se há alguma correlativa entre saúde docente e saúde discente, e, se há, que
implicações teriam no processo pedagógico. Esse questionamento torna-se necessário considerando que no
âmbito educativo, conforme afirma Codo (1999) não há como dicotomizar trabalho e afetividade. Sendo o
discente o foco do trabalho do docente, e, o afeto como fator importante para uma relação de equilíbrio
entre os estes dois sujeitos, é certo que as ações de cada estão intrinsecamente ligadas, e que, quando estão
em harmonia podem gerar bons resultados, revelando saúde e bem-estar na relação docente-discente, mas, e
quando essa relação é implicada pelo adoecimento docente? Que implicações poderiam ocorrer no processo
de ensino aprendizagem o adoecimento docente?
Palavras-chave: Fatores estressores; Saúde docente; Saúde discente; Adoecimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
O trabalho docente assumiu, nas últimas décadas, grande relevância no campo da Educação,
tendo sido objeto de muitos estudos em diferentes países e inclusive no Brasil. Para Tardif e
Lessard (2005), o trabalho docente tornou-se relevante para as sociedades modernas avançadas,
constituindo-se em uma das chaves para a compreensão das transformações atuais da organização
do trabalho, apontando novas formas de organização da produção, do trabalho, da vida econômica
e, consequentemente, levantando expectativas em relação à Escola e ao trabalho daqueles que nela
atuam, em especial, o professor.
Além disso, as transformações econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e culturais,
características das sociedades contemporâneas, exigem que o professor aprenda a lidar com
diferentes questões, dentre elas a criação de novas políticas que estabelecem a inclusão das pessoas
com necessidades específicas no ambiente escolar. Neste sentido torna-se necessário inferir sobre a
relação entre o trabalho docente e o conceito de Educação Inclusiva, permeado pelos processos de exclusão e
sua relação com as práticas.

Assim, trazemos neste estudo a contribuição da abordagem estrutural das representações
sociais, desenvolvida por Abric (1976) - um desdobramento da Teoria das Representações Sociais
de Moscovici (1961/1976) - para a análise dos mecanismos que interferem nas práticas docentes,
visando a relação entre práticas e representações, no contexto da Educação Inclusiva. A hipótese
levantada no presente estudo gira em torno das representações sociais sobre o trabalho docente
tendo como base uma análise das práticas cotidianas e suas relações com os processos de exclusão
que permeiam o contexto escolar.
Na perspectiva da Teoria das Representações Sociais, em muitas situações sociais os grupos
realizam práticas que são definidas e controladas pelas instituições. No mundo real e dinâmico, as
representações da profissão (ou do papel) e o papel institucional podem convergir ou divergir. Caso
as práticas desenvolvidas pelos grupos sociais sejam contraditórias às representações sociais,
podem produzir efeitos de transformação ou de defesa – do núcleo central – no interior da estrutura
das representações sociais. (CAMPOS, 2003).
Assim, percebe-se que o trabalho docente é construído a partir das práticas desenvolvidas na
escola comum que, mesmo com a implementação da educação inclusiva, ainda carregam atitudes
que revelam processos de exclusão., segundo a premissa de que não produzimos representações
sociais de qualquer fenômeno, somente aqueles que nos incomodam, nos forçam a um
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posicionamento e nos remetem a partilhar saberes. Neste sentido, é imprescindível que os estudos
de representações sociais investiguem as raízes da exclusão a partir das práticas cotidianas, como
objeto que caracteriza a diferença, pautados em conceitos que tomam conta do universo escolar
como a diversidade, educação inclusiva e inclusão educacional.
METODOLOGIA
Estudo I – Estudo das Práticas Escolares: Na etapa inicial, foi realizado um grupo focal
com 10 professores, sob o tema “Trabalho Docente”. Os resultados foram submetidos a uma análise
onde chegou-se a uma lista com 38 ações (práticas) realizadas pelos professores. Em seguida, foi
apresentada a lista de 38 práticas a 65 professores, em que foi solicitado aos sujeitos que
selecionassem as 10 (dez) práticas consideradas mais importantes por seus colegas professores para
ser um “bom professor” e as 10 (dez) práticas que a sua escola de atuação considerasse mais
importantes. Foram selecionadas as 30 práticas mais frequentes na condição auto-julgamento
(professor) e as 30 práticas mais frequentes na condição julgamento pela escola. Por fim, com o
intuito de se chegar a uma lista final, foram selecionadas as práticas (ações) julgadas como mais
importantes (numa escala da 1ª a 15ª posição). Todas as etapas foram aplicadas no município de
Caixas/RJ.
Estudo II – Estudo das Práticas Escolares e a Educação Inclusiva: A princípio foi
realizado um estudo experimental, a partir da construção de um grupo focal, que contou com a
participação de (6) seis professores da Educação Infantil, sob o tema “Educação Inclusiva”. Na
segunda fase do estudo, a partir da aplicação e análise do grupo focal, foi realizado um
levantamento sobre as práticas citadas no momento da atividade e, em seguida, a seleção destas
com o objetivo de elencar as mais comuns encontradas no contexto escolar.
Logo após a avaliação das práticas levantadas no grupo focal, foi construído um inventário
com 40 práticas. Quanto à aplicação do inventário foram sugeridas 40 práticas, para que os
professores escolhessem dentre estas as 10 julgadas mais relevantes para o trabalho com alunos
com deficiência na escola comum e desenvolvidas pelo professor da escola comum, além da
escolha de outras 10 práticas julgadas relevantes para o trabalho do “professor especialista” no
mesmo espaço. Participaram da aplicação dos inventários 155 sujeitos, de diferentes localidades:
Barra do Piraí, Juiz de Fora, João Pessoa e Piraí.
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RESULTADOS
Estudo I – Estudo das Práticas Escolares: Vale destacar que os resultados foram
analisados pela sua frequência bruta/simples. Na condição auto-julgamento, resultaram-se 9
práticas, as práticas mais importantes na condição julgamento pela escola também foram 9 e as
práticas comuns foram 3, totalizando 21 práticas. Desta forma, observa-se que na condição autojulgamento, o professor valoriza as práticas relacionadas à atividade de ensino, associadas às etapas
que envolvem o processo ensino-aprendizagem: planejamento e avaliação, ou seja, são valorizadas
as práticas que correspondem à operacionalização das aulas. As práticas que o professor considera
valorizadas pela escola estão relacionadas às normas e regras, associadas à organização escolar, ou
seja, ao bom funcionamento da escola.
Estudo II – Estudo das Práticas Escolares e a Educação Inclusiva: Os dados colhidos
com a aplicação do inventário foram divididos em sete categorias: formação docente, práticas de
sala comum, práticas e componentes afetivos, práticas cotidianas, práticas específicas, práticas
relacionadas ao cuidado, práticas de atendimento específico. A partir da análise das categorias
acima, podemos inferir que o professor da escola comum reconhece a necessidade em construir
práticas diferenciadas além de admitir o seu papel em desenvolver estas práticas, mas, ao mesmo
tempo, admite a função do professor especialista e sua importância no desenvolvimento de questões
específicas que podem ser perfeitamente desenvolvidas em parceria no contexto escolar.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos a partir dos estudos acima confirmam o caráter normativo das RS do
trabalho docente, no sentido do que se deve “fazer”, no interior de um dado coletivo social, que
traduz a obediência às injunções (sentido prescritivo), neste caso, institucionais (escola/sistema
escolar), acrescido da ideia de que essa obediência seja socialmente desejável, ou seja, que realize
um valor social, relacionado com a prescrição do funcionamento social. Essa representação
normativa, que mostra o professor como um personagem “institucionalizado”, parece se caracterizar
como um discurso “oficial” da categoria de professores, que vai muito além de um discurso
“politicamente correto”.
Em contrapartida, foi necessário analisar também, a partir do segundo estudo, diferentes
aspectos relacionados aos processos de inclusão/exclusão vivenciados no contexto escolar. O
primeiro aspecto tem suas origens na modalidade de Educação Especial, presente nas propostas de
inclusão tendo como base as práticas diferenciadas com alunos considerados “deficientes”, pautada
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em políticas públicas que garantam a eficácia dos processos, confundida como uma pseudoeducação inclusiva.
O ambiente escolar, reconhecido como o que Moscovici (2011, p.17) chama de “contexto
homogêneo”, por ser um “ambiente único e semelhante” a todos os envolvidos no processo de
escolarização, estabelece normas e “critérios de juízo” comuns, responsáveis pelo controle social.
Quando algo foge do considerado “normal” e aceitável pelo grupo, são gerados comportamentos
que refletem os processos de exclusão, porque ao admitirem a existência das diferenças, estas são
consideradas como obstáculos para os membros do grupo, ou seja, tendem a eliminar as diferenças
e estabelecer fronteiras dividindo o grupo, por consequência excluem os indivíduos que recusam
aceitar essa mudança. Sabemos que há muito a ser explorado acerca deste campo, no entanto,
acreditamos que nosso estudo tenha contribuído para o avanço das pesquisas que relacionam as
representações sociais e o trabalho docente.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de professores de escolas
públicas sobre o trabalho docente e suas relações com os processos de exclusão, a partir do estudo das
práticas educativas exercidas no contexto escolar, considerando que o estudo dos papeis permeia a
relação entre RS e práticas, particularmente nos estudos cujos objetos de representação são profissões
ou práticas profissionais. Tal premissa está alicerçada na realização da pesquisa baseada em dois
estudos: o primeiro, sobre representações sociais de professores e as práticas associadas à representação
social do trabalho docente e o que a organização escolar de fato espera dele e valoriza como “práticas”,
contando com a participação de professores do município de Caxias/RJ.; o segundo sobre a escola
inclusiva e as tarefas que fazem parte das práticas desenvolvidas na escola, nos municípios de João
Pessoa/PB, Juiz de Fora/MG, Barra do Piraí e Piraí/RJ. Para a realização dos destes foram executadas
quatro etapas: na primeira, foi realizado um grupo focal com os professores, de onde se obteve uma
lista com as atividades docentes; na segunda, tal lista foi submetida à técnica de juízes, com o objetivo
de se fazer uma filtragem e se chegar a uma lista menor de práticas; na terceira, foi solicitado aos
professores que selecionassem as práticas; por fim, os resultados foram alocados em categorias para a
discussão final. Os resultados apontam certa disfunção entre o ideal profissional e o papel institucional,
de acordo com as forças de tensão que compõem o exercício diário entre o que se quer fazer e o que se
espera deste profissional. Sugerem ainda que as práticas estejam “engessadas em acordos” que
permeiam a atividade docente e que reforçam processos de exclusão, pois o professor não se sente livre
para a construção novas práticas, mas reconhece a importância desta ação.
Palavras-chave: Representações Sociais; Trabalho Docente; Educação Inclusiva; Práticas educativas.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel aborda de modo abrangente questões de natureza política, socioeconômica e ideológica que
vem incidindo direta e indiretamente sob o trabalho e a formação docente no Brasil. O conjunto de
textos deste painel desenha um panorama que vai da análise macroeconômica e macro política que
marca o período mais recente da história brasileira, enfocando políticas públicas e discursos
educacionais (Reforma do Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular), até análises teóricas e
empíricas, como a implicação para o trabalho docente da redução dos tempos de aula de filosofia na
Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e a percepção dos professores alfabetizadores da Rede
Municipal desta cidade sobre a mudanças na prática docente a partir dos processos de formação
continuada. O fio condutor dessas análises são as implicações das políticas públicas sobre o trabalho e a
formação docente no contexto de mercantilização da educação pública. De outro modo, os textos
apresentados indicam caminhos para discussão sobre a construção da identidade e da autonomia
docente em tempos de “precarização do trabalho docente”, (Oliveira, 2004), “proletarização” (Tumolo
e Fontada, 2008) e “ódio aos professores” (Penna, 2016). Assumindo uma perspectiva crítica em
relação aos discursos e políticas públicas que culpabilizam o professor pelo fracasso escolar, os autores
do painel colocam na ordem do dia a tarefa teórico-prática e ético-política de resistência e luta em prol
da educação pública e de qualidade, o que inclui a defesa da profissão. Todos os autores atuam ou
atuaram em escolas públicas da educação e, ao assumirem este espaço também como seus objetos de
investigação constituíram-se, desde 2015, como um grupo de estudos permanente sobre trabalho e
formação docente. De modo a dar consistência e divulgar esses estudos, o referido grupo organizou e
publicou um livro, cujos textos orientam o sentido político-pedagógico deste painel.
Palavras-chave: Trabalho Docente; Formação Docente; Práxis Docente; Políticas Públicas.
REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: TRAGÉDIA ANUNCIADA
Vera Nepomuceno – UERJ
Claudio Fernandes da Costa – UFF

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de pesquisas sobre o trabalho e a formação docentes, de dois autores,
cujos percursos abordam, em comum, as mudanças relacionadas ao ajuste dos Estados nacionais às
orientações econômicas e políticas que vem hegemonizando as relações internacionais no Brasil e
no mundo há algumas décadas. Na ocasião ainda tramitava como Medida Provisória nº 746/2016, a
Lei nº 13.415/2017 que veio a reformar o ensino médio. Num desafio instigante buscaremos
apresentar aspectos fundamentais para o entendimento do princípio que permeia as ações
governamentais e seus possíveis nexos com reformas estruturais mais amplas adotadas como
estratégia para a superação da crise do capital, que diferente dos cataclismas anteriores, assume
proporções, abrangência e profundidade exponenciais, Meszáros (2002).
O objetivo é contribuir na compreensão da lógica que permeia a reforma educacional
proposta, e o quanto isto impactará nas políticas de formação docente. Pretendemos trazer
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1228

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

elementos que contribuam na análise e nas possíveis perspectivas de resistência frente às mudanças
propostas pelo bloco de poder ilegítimo e biônico, que busca hegemonizar os rumos
político/parlamentar e jurídicos no Brasil, desde o afastamento da presidenta Dilma Roussef.
Sabemos, inclusive pelo fato de estarmos no meio do processo de execução das reformas, das
dificuldades e limites desta análise, e nos adiantamos em salientar seu caráter preliminar. No
desenvolvimento metodológico, procederemos ao levantamento e à análise de fontes primárias por
meio de documentos oficiais, institucionais e de relatórios; como também de fontes secundárias
abordando pesquisas e produções já desenvolvidas sobre o tema. Com base no materialismo
histórico, destacamos que as reformas precisam ser compreendidas na sua totalidade do real e
analisadas como objeto percebido nos seus fragmentos e diversos aspectos (SCHAFF, 1986, p.
229).
EDUCAÇÃO, UMA ARENA DE BATALHAS
A educação brasileira sempre vivenciou embates com idas e vindas, que a todo momento
expressam os conflitos de classe pela qual, invariavelmente foi permeada. Na construção do Estado
brasileiro, a legislação educacional esteve intimamente ligada a determinadas formas de concepção
de educação pública, e não coincidentemente redefiniu seu perfil e seu papel (SHIROMA;
MORAES; EVANGELISTA, 2011). Nasceu da articulação dos interesses e da representação da
classe dominante que desde sempre buscou assumir papel hegemônico na sociedade. Contudo,
destacamos que esse movimento nunca foi linear e nem tampouco único. Ocorreu
concomitantemente a diferentes maneiras de enquadramento ou até de contestação, proporcionando
brechas importantes na disputa hegemônica. Foi assim em diversos momentos, como em 1996 com
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). Na ocasião havia um
projeto condizente a uma educação humana integral que expressava o resultado de ampla
mobilização de setores da classe ligada aos trabalhadores da educação, à academia, aos estudantes e
à comunidade escolar, que a despeito de sua potência, ainda assim, foi derrotado pela proposta que
representava os interesses da classe dirigente, do país.
Por conseguinte, com a implementação desta LDB, o ensino médio passou por mais uma
reforma. A última havia acontecido em 1971, em plena ditadura civil-militar, em que a teoria do
capital humano encontrava reforço e produzia a base ideológica de mais uma reforma pela qual
passaria a educação: a Lei nº 5.692/1971, que deu ao ensino médio um tom extremamente
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profissionalizante preparando os estudantes para o mundo do trabalho. Conciliou visões antagônicas
e, na prática, não conseguiu superar a dualidade historicamente construída.
A “REFORMA” DO EM/BNCC: BASE PARA LEGITIMAR OS PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
Verificamos através da Lei nº 13.415/2017 que o processo de construção hegemônica
avança quando pavimenta e vincula algumas medidas e princípios à formação de professores,
sobretudo através de uma BNCC que sequer havia sido aprovada. Altera a própria LDB (1996),
quando desobriga a formação de professores pelas Universidades e Institutos Superiores de
Educação, “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena”, e no seu § 8º obriga que “Os currículos dos cursos de formação de
docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular”. (Art. 62)
Neste mesmo sentido, as Diretrizes Curriculares (DCNEM-2012) também foram
“atualizadas” e “deformadas” pela Resolução nº3/2018 (DCNEM-2018), para adequarem-se à
BNCC e à velha pedagogia das competências, “as propostas curriculares do ensino médio devem
garantir o desenvolvimento das competências gerais e específicas da BNCC” (art. 8º). Esta política
descaracteriza, essencialmente, as Diretrizes anteriores, além de comprometer gravemente a
autonomia e a natureza da formação de professores nas Instituições Públicas, ao reforçar e impor a
ela a centralidade da noção de competências e um recuo ainda maior da teoria neste processo.
Neste caso, não podemos deixar de esclarecer que não se trata de uma “atualização”, mas do
sequestro da essência das DCNEM (2012), cuja integração entre educação e as dimensões do
trabalho (como princípio educativo), da ciência, da tecnologia e da cultura supera em todos os
sentidos a discutível noção de competências/habilidades, coração das “reformas” neoliberais.
Uma vez consumado o “golpe de mão” operado pela “reforma”, vinculando
obrigatoriamente as licenciaturas à BNCC (2017, 2018) e, principalmente, às competências, o MEC
definiu, através da Resolução CNE/CP N º 2, de 20 de dezembro de 2019, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e instituiu
a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação).
Neste sentido, vejamos o que define o capítulo I desta Resolução.
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O artigo 1º, parágrafo único, afirma que a as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm
como referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC),
instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.
Reiterando esta referência, o artigo 2º reafirma que a formação docente pressupõe o
desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica,
bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação. (Grifo nosso)
O parágrafo único do artigo 3º destaca que as competências gerais docentes, bem como as
competências específicas e as habilidades correspondentes a elas, compõem a BNC-Formação.
(Grifo nosso).
Por fim, o artigo 4º explica que as competências específicas se referem a três dimensões
fundamentais, as quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se complementam
na ação docente. São elas: I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III engajamento profissional. (Grifo nosso)
Passando ao Art. 10, todos os cursos de licenciatura, destinados à Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica serão organizados em três grupos, com carga horária total de,
no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, assim distribuídas, segundo o Art. 11.
I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas para a base comum que compreende os conhecimentos
científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os
sistemas, escolas e práticas educacionais.
II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos
das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio
pedagógico desses conteúdos.
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas de prática pedagógica, assim distribuídas:
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em
escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II,
distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora.
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No Art. 14, a Resolução abre espaço para o “Projeto Pedagógico do Curso” (PPC) na
“modalidade Educação a Distância” (EaD) para cada disciplina dos Grupos I e II, . No § 6º do
Art.15, entretanto, ressalta que as 800 horas do grupo III devem ser integralmente realizadas de
maneira presencial.
É importante salientar nessas diretrizes e bases, a culminância do projeto neoliberal dos anos
de 1990, com o avanço da carga horária de “prática” (Grupo III), além dos conteúdos e
competências específicas da BNCC da Educação Básica (Grupo II), em detrimento do recuo da
carga horária de teoria e de fundamentos da educação (Grupo I).
Além disso, ressaltamos a possibilidade de que esta carga horária teórica e de conteúdos
específicos ainda possa ser oferecida a distância, em acordo com a portaria do MEC nº 2.117, de 06
de dezembro de 2019 que permite ofertar, em até 40%, disciplinas/carga horária na “modalidade” a
distância, em "cursos de graduação presenciais”.
Fica claro que essa reconfiguração de carga horária curricular altera, não apenas
aritmeticamente, mas epistemologicamente a Formação de Professores e o Trabalho Docente. Mais
prática, mais competências e habilidades, menos teoria e práxis, eis o receituário.
PONTE PARA O PASSADO
Quando os indicadores negativos do ensino médio foram apresentados em 2015, o governo
se apropriou de um poderoso álibi e justificou as mudanças. Editou a Medida Provisória (MP),
instrumento excepcional, e desconsiderou o debate que estava sendo travado, tanto por parte da
sociedade quanto pelo próprio Congresso Nacional, sobre a reformulação do ensino médio.
Desprezou o Projeto de Lei nº 6.840/2013, que já tramitava havia alguns anos, e impôs mudanças
profundas e complexas de reorganização curricular, pedagógica e formativa do ensino médio.
O governo menosprezou elementos imprescindíveis para uma Educação de qualidade
socialmente referenciada, como as condições objetivas e de infraestrutura das escolas, a
profissionalização e a valorização dos profissionais da Educação, a relação discente-turma-docente,
a remuneração, a necessidade de uma carreira, a inovação nas/das práticas pedagógicas, a condição
social dos estudantes que poderão ser afetados com a ampliação da carga horária e a flexibilização
curricular, entre outros aspectos relevantes, como diálogo e negociação.
Estabeleceu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral, elevando a carga horária mínima anual, progressivamente, das atuais 800 horas para 1.400
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horas. Alterou não só a LDB, Lei nº 9.394/1996, como também a Lei nº 11.494, de 20 de junho
2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação; ressignificou os conceitos de competências, habilidades
e expectativas de aprendizagem; retirou conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento
integral da pessoa e para o desenvolvimento da cidadania, subtraindo o ensino de artes, educação
física, sociologia e filosofia; abriu enorme espaço com a ampliação da presença do “setor
produtivo” no campo da formação técnica e profissional, garantindo ampla possibilidade para a
pressão de grupos interessados sobre o sistema, tal qual um balcão de negócios; além de promover o
ataque mais severo a profissão docente com a institucionalizaçãoda formação precária a partir da
indicação de professores que não precisarão de formação comprobatória, permitindo a atuação de
“profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar
conteúdos de áreas afins à sua formação”.
A nova lei reeditou a dualidade e a fragmentação ao proporcionar para uns, uma educação
com formação intelectual e, para outros, uma educação com formação para o mundo do trabalho,
aprofundando ainda mais o caráter elitista e fragmentário do ensino médio. Apequena o currículo
com a revogação da Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispunha sobre o ensino da língua
espanhola e impõem o estudo da língua inglesa de forma obrigatória, limitando ainda mais o
universo cultural dos nossos estudantes; desconsidera os jovens de 15 a 17 anos que estudam e
trabalham, ou só trabalham, ou que estudam à noite, além de não garantir o direito de acesso à
educação básica para milhões de jovens, adultos e idosos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi escrito inicialmente no calor da apresentação do projeto da Reforma do
Ensino Médio e, naquele momento, era essa a reflexão para qual apontávamos. Lembramos que a
Medida Provisória nº 467/2016 não se inscreveu solitária no cenário político do governo Temer.
Junto a ela, uma lista de Emendas Constitucionais tais quais a PEC 55, depois EC-95, a Reforma
Trabalhista e a Previdenciária, que indicavam, segundo os argumentos dos arautos do capital, a
emergente necessidade de colocar a economia do país nos trilhos, seguindo num curso de
desregulamentação/flexibilização do trabalho e da Previdência, além da redução de gastos com as
pastas da Educação e da Saúde.
Diante de tal conjuntura, aprovadas todas essas “reformas”, a crítica e as reflexões sempre
serão elementos importantes para que possamos entender os contextos que circundam as
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interferências no nosso modelo de escola, de ensino médio e consequentemente na política de
formação dos professores. Contudo, mesmo diante de tantos reformismos, as alterações na
legislação e a construção de políticas públicas educacionais, as mudanças propostas em 2016, assim
como todas as anteriores e posteriores, só refletem um aspecto: os projetos de sociedades aos quais
estes caminhos estão interligados estão postos e não se encerram em si. Ao contrário, exigem de
todos nós, trabalhadores, estudantes e intelectuais, a defesa intransigente de nossa participação na
elaboração das alternativas de uma Educação que contribua na edificação de um ser humano
integral e numa sociedade mais justa. Algumas alternativas estão em construção, e a ocupação de
várias escolas e campi universitários que ocorreram no período da implementação da MP e da
Reforma do Ensino Médio, talvez esteja apontando os caminhos. Dessa forma, seja pelo
desencadear dos acontecimentos que ainda estamos vivenciando, ou ainda pela promessa das nossas
pesquisas, avalio que as considerações finais apenas apontam na construção daquilo que a
sociedade brasileira organizada necessita prescrever.
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Resumo
Este artigo é resultado de pesquisas sobre o trabalho e a formação docentes, de dois autores, cujos
percursos abordam, em comum, as mudanças relacionadas ao ajuste dos Estados nacionais às
orientações econômicas e políticas que vem hegemonizando as relações internacionais no Brasil e no
mundo há algumas décadas. Partimos do pressuposto de que a educação pública e as “reformas”
educacionais implementadas no período de hegemonia neoliberal mais recente, apontam para uma
(re)configuração da docência que altera profundamente os processos de formação e trabalho do
professor da Educação Básica, adequando-os às exigências da atual acumulação flexível do capital.
Entretanto, tais “reformas” não se dão sem contradições, o que faz emergir processos de resistência e
alternativas a este projeto. Neste sentido, com base no materialismo histórico e dialético e em
categorias como totalidade e contradição, investimos na compreensão da lógica que permeia a
“reforma” educacional proposta pelo Estado brasileiro, buscando contribuir na construção da
necessária superação da orientação tecnicista nela contida. Desta forma, através de pesquisa
documental/institucional e referencial teórico crítico, almejamos identificar e analisar as tensões e
contradições entre o ideário neoliberal das “reformas” e a sua realização. O texto busca repercutir os
primeiros movimentos da implementação da “reforma” do Ensino Médio (EM) no Brasil e os possíveis
impactos nas políticas de formação docente. Neste sentido, analisa a alteração (in)devida que esta
“reforma” promove na LDB (1996), levando-a a determinar uma vinculação desproporcional entre a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica e a formação de professores. Assim
sendo, o texto desvela a real intenção de reconfigurar não apenas pedagógica, mas epistemologicamente
a formação de professores e o trabalho docente em favor do projeto político-econômico dominante.
Palavras-chave: “Reforma” do Ensino Médio; Formação de professores; Trabalho docente.
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A RELAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE REMUNERAÇÃO E O ENSINO
Valéria de Moraes Vicente Moreira – PPGE/UFRJ e SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
A Resolução nº 4746 de 30 de novembro de 2011 da Secretaria de Estado de Educação do
Rio de Janeiro que fixa diretrizes para a implantação das matrizes curriculares para educação básica
nas unidades escolares da rede pública, reduziu de cem minutos para cinquenta minutos a carga
horária de Sociologia no segundo ano do Ensino Médio na modalidade Formação Geral. Em função
da redução da carga horária o número de turmas aumentou de seis para doze. Vale lembrar que o
oferecimento da disciplina nos três anos do Ensino Médio se tornara obrigatório através da
aprovação da Lei nº 11.684/2008.
Para explorar a hipótese da pesquisa de que a redução da carga horária inviabiliza a
incorporação do trabalho ao objeto do trabalho do professor de Sociologia foi necessário construir
um instrumento de pesquisa através do qual fosse possível, primeiro, fazer um levantamento dos
professores de sociologia da rede estadual que pudessem contribuir com a pesquisa; segundo,
identificar a percepção dos professores de sociologia com relação à redução da carga horária da
disciplina; terceiro, relacionar os procedimentos adotados pelos professores de sociologia para
viabilizar o ensino. Para construir uma unidade teórica busquei contribuições da teoria marxista
sobre o trabalho a partir do próprio Karl Marx.
PROCESSO DE TRABALHO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
Em O Capital, no capítulo sobre Processo de Trabalho e Processo de Produção de Mais
Valia, Marx (2013, p.1) afirma que na medida em que a produção de valores-de-uso, isto é, de
coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza, muda a natureza geral do
trabalho por ser levada a cabo em benefício do capitalista, se faz necessário inicialmente considerar
o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada.
Na medida em que a produção de valores-de-uso tem como referência o interesse do
capitalista e não uma necessidade social, para compreender o processo de trabalho, é necessário
num primeiro momento analisá-lo de uma forma geral ao invés de considerar o específico. Para
compreender o impacto causado pela redução da carga horária de sociologia sobre o trabalho do
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professor, não podemos começar analisando o processo de trabalho do professor de Sociologia da
rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, mas precisamos tomar como ponto de partida o
processo de trabalho em geral.
Marx (2013, p.2) apresenta os elementos componentes do processo de trabalho: 1) a
atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 2) a matéria a que se aplica o trabalho, o
objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. Ressalta, ainda, que a
ausência das condições materiais necessárias impossibilita a concretização do processo de trabalho.
Entendemos que a redução da carga horária, impossibilitando a concretização do trabalho e,
portanto, implicando no comprometimento das diferentes etapas do processo de produção do ensino
se deve a uma tendência contemporânea do capital de subordinar crescentemente todos os processos
de trabalho, como veremos adiante.
Ao contrário do que estamos acostumados a ouvir no dia a dia do exercício do magistério na
rede pública cada vez que o professor é responsabilizado pelo fracasso escolar o problema da perda
gradativa da qualidade do ensino não pode ser atribuído ao professor, mas à ausência das condições
materiais que possibilitam a produção do ensino através da incorporação do trabalho ao objeto.
É preciso esclarecer que o problema da ausência das condições materiais necessárias para a
concretização do trabalho docente não surge com a redução da carga horária de sociologia, mas é
agravado pela medida.
TRABALHO NO SÉCULO XX
Em Trabalho e Capital Monopolista, publicado em 1974, Harry Braverman (1987) mostra
que diferentemente do que ocorria com a classe média do capitalismo pré-monopolista, a classe
média do capitalismo monopolista “corresponde cada vez mais à definição de uma classe
trabalhadora”. E especifica que ocupações profissionais fazem parte desta massa de classe média.
Esta parcela do emprego abrange os engenheiros, técnicos, quadro científico, os níveis
inferiores da supervisão e gerência, o considerável número dos empregados
especializados e ‘liberais’ ocupados em mercadejamento, administração financeira e
organizacional e semelhantes, fora da indústria capitalista, em hospitais, escolas,
repartições públicas, etc. (BRAVERMAN, 1987, p. 341).

Mostra claramente através da análise da transformação da “velha classe média” na “nova
classe média”, que um número cada vez maior de trabalhadores se tornam assalariados, passando a
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ser totalmente dependentes do capital para subsistir na medida em que não tem acesso aos meios de
produção fora do emprego.
A “nova classe média” abrangia, nos Estados Unidos, há cerca de quarenta anos atrás, mais
de 15% e menos de 20% do emprego total; seu rápido crescimento “torna sua definição uma
questão de especial interesse, tanto mais que do ponto de vista puramente formal ela se assemelha
àquela população da classe trabalhadora claramente proletarizada.” (BRAVERMAN, 1987, pp.
341-342)
O surgimento da complexidade da estrutura de classe do capitalismo pré-monopolista se
diferencia do surgimento da complexidade da estrutura de classe do capitalismo monopolista na
medida em que quase toda a população se transformou em empregada pelo capital:
A complexidade da estrutura de classe do capitalismo pré-monopolista surgiu do fato
de que tão grande segmento da população trabalhadora, nem sendo empregada pelo
capital nem empregando ela mesma trabalho em grau significativo, sentiu-se fora da
polaridade capital-trabalho. A complexidade da estrutura de classe do moderno
capitalismo monopolista surge da própria consideração oposta: isto é, que quase toda
a população transformou-se em empregada do capital (BRAVERMAN, 1987, p.
342).

A forma social assumida pelo trabalho da “nova classe média” se faz sentir cada vez mais,
de acordo com Braverman (1987), sobretudo nas ocupações que fazem parte deste estrato entre os
quais são citados os empregos de desenhistas e técnicos, engenheiros e contadores, enfermeiros e
professores e os múltiplos graus de supervisores, chefes e pequenos gerentes.
Com relação às formas de trabalho capitalistas e não capitalistas, Braverman esclarece que
“o modo capitalista de produção subordinou a si mesmo todas as formas de trabalho e todos os
processos de trabalho agora passam pelo crivo do capital, deixando atrás seu tributo de excedente”
(BRAVERMAN,1987, p. 350).
O entendimento de que o trabalho do professor de Sociologia da rede pública de ensino
assumiu a forma de trabalho capitalista na medida em que todas as formas de trabalho e todos os
processos de trabalho agora passam pelo crivo do capital significa admitir a perda gradual da
autonomia no processo de organização do trabalho docente.
Com relação aos termos “trabalho produtivo” e “trabalho improdutivo”, Braverman
esclarece que a análise empreendida por Marx não implicava “julgamento quanto à natureza dos
processos de trabalho em discussão ou quanto à sua utilidade para os homens em particular ou para
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a sociedade em geral, mas dizia respeito ao seu interesse pelo papel do trabalho no modo de
produção capitalista de produção” (BRAVERMAN, 1987, p. 348).
Com relação aos termos dinheiro e capital, Braverman, esclarece, em primeiro lugar, que
diferentemente de um cliente que troca por dinheiro o terno feito sob medida pelo alfaiate, o
capitalista que assalaria um salão de alfaiates cria uma relação social e os alfaiates, por sua vez,
transformam-se em trabalhadores produtivos e aquele que o emprega em capitalista.
Em segundo lugar que capital não é dinheiro trocado por trabalho, “é dinheiro trocado por
trabalho com o objetivo de apropriar-se daquele valor que ele cria no que é pago e acima do que é
pago, o valor excedente” (Idem, ibidem). Em terceiro lugar que o dinheiro cria uma relação social,
em cada caso em que é trocado por trabalho com o fim de apropriar-se do valor excedente, e “na
medida em que essa relação se difunde por todo o processo produtivo, cria as classes sociais.” E
quarto que “a transformação do trabalho improdutivo em trabalho produtivo é, para os fins do
capitalista de extrair valor excedente, o próprio processo da criação da sociedade capitalista”
(BRAVERMAN, 1987 p. 349).
Com a redução de carga horária o Estado diminuiu o gasto com trabalhadores da educação
na medida em que dobrou o número de turmas atendidas, caindo pela metade a necessidade de
contratação de professores de sociologia. Importante dizer que essa redução faz parte de um
conjunto de medidas que vão alterando cada vez mais a natureza do trabalho pedagógico. Como
exemplo de outras medidas, temos o Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro, o SAERJ,
que se constituía na aplicação de uma prova bimestral elaborada por uma empresa contratada pelo
governo; o Currículo Mínimo elaborado pela Secretaria de Estado de Educação que definia o tema,
os conceitos-chave, as competências e habilidades de cada bimestre letivo; o Programa Conexão
Educação para lançamento das notas e frequência bimestrais, o qual por possibilitar a visualização
do quantitativo de escolas, turmas por turno e estudantes se constitui numa ferramenta do processo
de reestruturação/otimização da rede estadual; a terceirização dos cargos de merendeiras, serventes,
porteiros e zeladores; a desestruturação das equipes técnico-pedagógica e técnico-administrativa das
unidades escolares; a institucionalização do assédio moral no dia-a-dia de trabalho.
TRABALHO DOCENTE
Na transição do artesanato para a manufatura o trabalho é parcelado. E o trabalhador passa a
executar uma parte do trabalho necessário para a produção de determinada mercadoria perdendo o
conhecimento sobre todo o processo de produção. Na divisão social do trabalho, segundo Ester
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Buffa (1991, p.13), os trabalhadores são independentes e os produtos de seu trabalho são
mercadorias, mas na divisão parcelar do trabalho a mercadoria é produzida pelo trabalhador
coletivo.
Em O Capital, no capítulo sobre Divisão do trabalho e manufatura, Marx mostra primeiro
que a manufatura submete o trabalhador ao comando do capital e cria uma graduação hierárquica
que não existia no artesanato. Segundo que a divisão manufatureira do trabalho inibe as forças
intelectuais. Terceiro que a manufatura enriquece o trabalhador coletivo e empobrece o trabalhador
individual. Quarto que Adam Smith recomenda o ensino popular pelo Estado para evitar a
degeneração completa do povo oriunda da divisão do trabalho. Quinto que para G. Garnier, que,
segundo Marx, era tradutor de A. Smith e senador no primeiro império francês, a instrução popular
contraria as leis da divisão do trabalho e adotá-la seria proscrever o sistema social.
Na transição da manufatura para a maquinofatura, o trabalho até então feito pelo trabalhador
passa a ser feito pela máquina que passa a dominá-lo e a determinar o seu ritmo de trabalho. O
trabalhador não necessita de uma qualificação. Sendo um operador de máquinas eficiente, será
considerado um trabalhador produtivo. Com o desenvolvimento da maquinofatura, a produção
passa a organizar-se em linhas de montagem. Essa forma de organização do trabalho nas fábricas
ficou conhecida como fordismo/taylorismo.
A partir da década de 70 do século XX, desenvolveu-se uma nova fase no processo
produtivo, que poderíamos chamar de pós-fordismo ou acumulação flexível, caracterizada pela
utilização da automação com a qual assistimos à eliminação do controle manual por parte do
trabalhador. As atividades mecânicas são desenvolvidas por máquinas automatizadas, programadas
para agir sem a intervenção de um operador. Substituído por tecnologias eletrônicas, o trabalhador
só intervém no processo para fazer o controle e a supervisão. (Idem, p. 51).
Na primeira metade do século XVII, Comênio, considerado por Buffa um pensador da fase
inicial do capitalismo, propõe em Didática Magna, um método para ensinar tudo a todos. Segundo
Buffa (1991, p.19), “a manufatura, a divisão parcelar do trabalho, a ciência experimental moderna”,
são as categorias corretas para entender Comênio. Fazem parte do método proposto por Comênio
em primeiro lugar, o livro didático, elaborado pelos sábios, e em segundo lugar, o professor, que
não precisa ter habilidade para ensinar. O livro didático, de acordo com Buffa “surge visceralmente
ligado à educação que a burguesia emergente propõe para difundir sua visão de mundo. E, com o
livro didático, ficam dados, desde já, os limites epistemológicos da escola para todos (BUFFA,
1997, p. 23).
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Na segunda metade do século XX, passou a dominar, segundo Saviani (2005, p.23), em
estudo sobre as relações entre capitalismo, trabalho e educação, a visão produtivista da educação
que, num primeiro momento, entre os anos 1959 e 1970, empenhou-se em organizar a educação de
acordo com os ditames do taylorismo-fordismo através da chamada “pedagogia tecnicista” que se
implanta no Brasil através da Lei nº 5.692 de 1971, quando se buscou transportar para as escolas os
mecanismos de objetivação do trabalho vigentes nas fábricas.
Num segundo momento, a partir do final dos anos de 1980, o Estado começa a promoveras
reformas educativas ditas neoliberais que buscam, sob a inspiração do toyotismo, flexibilizar a
organização das escolas e o trabalho pedagógico, assim como as formas de investimento. Em ambos
os casos, busca-se a produtividade guiada pelo princípio de racionalidade que se traduz no empenho
em se atingir o máximo de resultados com o mínimo de dispêndio.
Em entrevista à Folha de São Paulo, Saviani afirma que o Plano de Desenvolvimento da
Educação, do governo federal, tem como referência uma espécie de “pedagogia de resultados”, que
se inspira numa lógica de mercado que se guia pelos mecanismos das chamadas “pedagogias das
competências” que visa a obter a satisfação total dos clientes, que, sob a égide da qualidade total, é
a empresa ou a sociedade.
Assim, o governo se equipa com instrumentos de avaliação de produtos, forçando, com isso,
que o processo se ajuste a essa demanda. Trata-se de uma lógica de mercado que utiliza
mecanismos das chamadas “pedagogia das competências” e da “qualidade total” (JORNAL
FOLHA DE SÃO PAULO, 2007).
Ao analisar o trabalho docente, Áurea Costa mostra que ao produzir o ensino o professor
incorpora o trabalho ao objeto sobre que atuou realizando a sua objetivação:
O professor é um tipo de trabalhador que, ao produzir seu “produto”, o ensino, por
meio das atividades de apropriação, elaboração, sistematização e socialização de
conhecimentos, imediatamente realiza a sua objetivação, com possibilidades de novas
apropriações, o que é uma característica humana [...] (COSTA, 2009, p.70).

A divisão parcelar do trabalho na fábrica implica, portanto, na divisão parcelar do trabalho
na escola. O trabalhador da escola, da mesma forma que o trabalhador da fábrica, perde o domínio
sobre o processo de produção e o acesso aos meios de trabalho fora do emprego, mas o trabalhador
da escola pública, o professor de sociologia, devido à redução da carga horária da disciplina, não
dispõe dos meios de trabalho necessários para a incorporação do trabalho ao objeto do trabalho. A
redução da carga horária de sociologia que diminui o tempo do trabalho do professor em sala de
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aula e aumenta o tempo do trabalho do professor fora de sala, impossibilita a objetivação do
trabalho através das atividades de apropriação, elaboração, sistematização e socialização de
conhecimentos.
A não-objetivação do trabalho, através das atividades de apropriação, elaboração,
sistematização e socialização de conhecimentos, implica na mudança da natureza geral do trabalho
o que implica, por sua vez, na perda da qualidade do ensino e, portanto, na perda da qualidade da
formação escolar de uma parcela significativa da força de trabalho. A esse respeito, cabe destacar
que esta análise se refere ao ensino de sociologia nas unidades escolares da Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro nas quais estudam cerca de 85% dos estudantes que cursam o Ensino
Médio.
É possível afirmar que o Plano de Metas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que foi
implementado no primeiro mandato do governador Sérgio Cabral (2011-2014), desqualificou o
trabalho do professor obrigando-o a executar tarefas que não lhe competem como a aplicação da
prova do SAERJ; a utilização da nota da prova do SAERJ como instrumento de medida; a
utilização do Programa Conexão Educação para o lançamento de notas e frequências; a utilização
do Currículo Mínimo.
CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO E DE TRABALHO DO PROFESSOR DA REDE PÚBLICA
DE ENSINO ESTADUAL.
Com relação às condições de remuneração, a ausência de uma política salarial de
valorização do magistério que impeça a perda gradual do poder aquisitivo do salário associada às
medidas que vêm sendo adotadas pelo governo estadual como o aumento da jornada de trabalho
para até sessenta e cinco horas semanais, através da Resolução Seeduc nº 5833/2020, que
“regulamenta o decreto nº 46.929/2020, que dispõe sobre os procedimentos para solicitação e
concessão do Regime de Ampliação da Jornada de Trabalho mediante o pagamento de gratificação
por lotação prioritária/GLP, aos professores da Secretaria de Estado de Educação” (GOVERNO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020, p. 12) repercute no trabalho docente.
No último ano do governo Marcelo Alencar (1995-1998), o salário do professor da rede
estadual era a soma de um vencimento de 115 reais, inferior ao salário mínimo, com um abono de
125 reais. Com a greve de 45 dias deflagrada no início do ano letivo, os professores conquistaram
uma gratificação de 164 reais que somados aos 240 reais davam um total de 404 reais. A ausência

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

1242

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

de reajustes salariais passara a ser escamoteada pelos abonos e gratificações. O governo estadual
justificava não dispor de recursos para atender as reivindicações dos trabalhadores da educação.
No segundo ano do governo Wilson Witzel (2019-2022) com o reajuste do salário mínimo
nacional para 1039 reais associado ao não cumprimento da Lei do Piso Nacional para o Magistério
e ao aumento do desconto previdenciário de 11% para 14% o piso salarial do professor fica abaixo
do mínimo voltando ao patamar da segunda metade da década de 1990.
Com relação às condições de trabalho, com a implementação do Plano de Metas pelo
governo do Estado em 2011 ocorre uma reorganização do trabalho docente que implica na
cooperação e no comprometimento do professor para o sucesso da política na medida em que o
governo passa não só a cobrar, mas a premiá-lo financeiramente pela utilização do Currículo
Mínimo, aplicação da prova do SAERJ, elaboração do gabarito e correção da prova do SAERJ
pelos professores cujas disciplinas são objeto da avaliação, utilização da prova como um dos
instrumentos da avaliação bimestral do aluno por todos os professores, lançamento da nota e da
frequência no Programa Conexão Educação.
Foram transferidas para o professor atribuições da coordenação pedagógica, com a
desativação da equipe técnico-pedagógica, e da secretaria, com a desativação da equipe técnicoadministrativa, o que acarreta a diminuição do tempo dedicado às atribuições relativas ao ensino
propriamente dito. Ao assumir atribuições de responsabilidade da equipe técnico-pedagógica e da
equipe técnico-administrativa o professor passa a partilhar das características dessas equipes em
termos funcionais tendo a possibilidade de receber um prêmio de pelo menos mais um salário por
ano ou sendo ameaçado de não recebê-lo caso não se disponha a assumir as referidas atribuições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em análise do processo de alienação, durante o qual o trabalhador é destituído do produto do
trabalho e do conhecimento dos conteúdos do trabalho, Costa (2009) estabelece um paralelo entre
os trabalhadores ligados à produção de bens materiais e os professores. Segundo Costa, o
trabalhador da produção material, no nível imediato, é destituído do produto do seu trabalho; no
nível mediato perde, geração após geração, o conhecimento sobre o processo de trabalho. O
trabalhador da produção não material perde, ao mesmo tempo, a posse do produto do seu trabalho e
o conhecimento de seus conteúdos.
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O trabalhador da escola passa pelo mesmo processo de destituição do produto e do conteúdo
do trabalho pelo qual o trabalhador da fábrica passa, mas, diferentemente do que ocorre na fábrica,
na escola pública o trabalho fica parcial ou totalmente impossibilitado de concretizar-se devido à
ausência de condições materiais.
As respostas dos 21 professores da rede estadual entrevistados pela pesquisa principalmente
às perguntas que se referem aos procedimentos adotados com relação à elaboração do planejamento
da disciplina considerando a perspectiva da potencialidade do ensino de sociologia para jovens
estudantes, às adequações feitas pelo professor com relação ao trabalho em sala de aula e à
aprendizagem de sociologia dos estudantes do Ensino Médio, comprovam a hipótese da pesquisa de
que a redução da carga horária da disciplina inviabiliza a concretização do trabalho do professor de
Sociologia se considerarmos como perspectiva da potencialidade do ensino de sociologia a
formação crítica do estudante e aponta para a reformulação dos limites epistemológicos da escola
para todos.
Na greve dos profissionais da educação da rede pública de ensino do Estado do Rio de
Janeiro de 2016, que foi iniciada em março e se prolongou até julho, com 70% de adesão e apoio do
movimento estudantil com as ocupações de setenta colégios estaduais, conquistamos, dois tempos
de aula semanais para Filosofia e Sociologia nos três anos do Ensino Médio; a escolha do diretor de
escola; o abono para todos os fins das faltas referentes às greves de 1993; o arquivamento do
Projeto de Lei de Reforma do Rio-Previdência; o fim do SAERJ e do Currículo Mínimo. Mas, não
conquistamos 1/3 da carga horária para planejamento nem reajuste salarial, reivindicações cujo
atendimento implicaria no aumento do investimento em educação pública, e, portanto, na mudança
de uma política econômica comprometida com a redução dos gastos com a educação no contexto da
reforma do Estado.
Em 2017 foi aprovada a Reforma do Ensino Médio, que propõe a flexibilização da oferta,
com a instituição dos itinerários formativos, colocando num plano secundário o problema da
universalização do acesso à educação, e em 2018 a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Médio, que prioriza, na formação do estudante, as competências emocionais em detrimento das
competências cognitivas.
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Resumo
Com a edição da Resolução nº 4746 / 2011, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, a
carga horária semanal de sociologia nas unidades escolares da rede pública de ensino foi reduzida de
cinco para quatro tempos semanais no Ensino Médio na modalidade Formação Geral. Este trabalho,
fruto de pesquisa realizada no Curso de Especialização no Ensino de Sociologia da Faculdade de
Educação da Universidade do Rio de Janeiro, se baseou na hipótese de que a redução da carga horária
de Sociologia, que, por um lado, diminuiu o tempo para a realização do trabalho docente e, por outro,
dobrou o número de turmas do professor, impossibilitou a concretização do processo de trabalho
através das atividades de apropriação, elaboração, sistematização e socialização de conhecimentos. A
hipótese de trabalho tem como referência teórica a contribuição de Karl Marx sobre o processo de
trabalho abstrato na formulação sobre os elementos do processo de trabalho. Para investigação, foram
entrevistados vinte e um professores da rede estadual de educação do Rio de Janeiro que lecionavam
Sociologia no Ensino Médio, no segundo ano da Formação Geral, nos anos de 2011 e 2012, sobre
questões que consideravam a relação entre tempo de trabalho e ensino. Identificamos, na investigação,
o aumento do trabalho do professor de sociologia e a redução da qualidade do ensino. Com a
realização da pesquisa, acreditamos ter sido possível demonstrar, primeiro, que a realização do trabalho
docente não depende única e exclusivamente da vontade do professor; segundo, que as condições de
remuneração e de trabalho não podem ser desconsideradas no processo de incorporação do trabalho ao
objeto de trabalho.
Palavras-chave: Trabalho Docente; Ensino Médio; Ensino de Sociologia
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TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: PERCEPÇÃO DO IMPACTO DA
PRÁTICA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO
Jonas Magalhães – UFF e SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
Uma problemática recorrente nos debates que envolvem a formação de professores e sua
atuação no cotidiano da sala de aula diz respeito à articulação/unidade/relação entre teoria e prática.
Esses debates não estão apenas circunscritos ao universo acadêmico, mas penetram a discussão
sobre as políticas de formação continuada e ressoam no ambiente escolar, seja nas conversas e
diálogos travados entre professores experientes e novatos, seja entre professores que passaram a
ocupar cargos de natureza técnica ou administrativa (coordenadores pedagógicos, diretores e
técnicos das secretarias de educação). Grosso modo, poderíamos dizer que o polo problemático
tende a ser o segundo, o da prática, para o qual a teoria não estaria sendo uma fonte suficientemente
segura para explicar a realidade complexa da dinâmica escolar e subsidiar a multiplicidade de ações
necessárias e requeridas pela prática educativa no âmbito da sala de aula. Popularizada na expressão
“na prática a teoria é outra”, a ideia de uma lacuna, ou mesmo um “divórcio” entre esses dois polos
se tornou lugar comum nos discursos pedagógicos, nos estudos sobre o cotidiano da sala de aula e
nas críticas que se dirigem aos cursos de formação de professores.
Em parte, esse lugar comum é alimentado pelas diferenças entre o prestígio social dessas
duas formas de saberes. Se a teoria, como conhecimento objetivo e sistematizado através de práticas
consolidadas no âmbito da ciência moderna mantém sua legitimidade dentro do universo próprio da
sua produção, o mesmo não se pode dizer das práticas profissionais que as têm como sua referência
imediata. Contudo, os profissionais do magistério, quando em exercício efetivo do seu ofício – na
ação e em interação com os alunos - recorrem com frequência à conhecimentos pessoais, à sua
própria experiência e aos saberes próprios da sua cultura profissional não se restringindo a buscar
unicamente nos estoques de conhecimentos acumulados no processo de formação profissional
elementos para resolução de conflitos, gestão da sala de aula, utilização de estratégias de
convencimento, motivação e de coerção que a ação interativa exige em diferentes momentos da
prática educativa.
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O pesquisador canadense Maurice Tardif tem é o autor responsável por impulsionar a
discussão a respeito desses saberes docentes desde a década de 2000. Sua produção, largamente
utilizada em estudos no campo da didática e da formação de professores, tem impulsionado
pesquisas voltadas à investigação da prática docente e da relação entre os saberes e a experiência
profissional dos professores em diferentes níveis de ensino. De fato, a partir dos anos 2000, tornouse frequente o uso deste termo, saberes docentes, para se referir ao repertório de conhecimentos
realmente utilizados pelos professores (Tardif, 2002) sejam eles de natureza teórica, prática ou
experiencial. Porém, ainda que só recentemente ele tenha adquirido maior expressão também nos
discursos pedagógicos, a prática docente e a mobilização dos conhecimentos dos professores no seu
fazer pedagógico já vinham sendo abordados como objetos de interesse em linhas de pesquisa sobre
formação de professores em programas de pós-graduação como demonstra, por exemplo, o estudo
de Pimenta e Lisita (2004).
Contudo, é a partir do final da década de 1990, estudos dessa natureza tendem a incorporar a
noção de saberes docentes como referência para análise das práticas cotidianas dos professores e do
impacto dos processos de formação continuada de professores, desenvolvidos nas próprias redes de
ensino; por iniciativas dos docentes ou ainda como parte de estudos de pesquisa-ação realizados por
mestrandos e doutorandos de programas de pós-graduação em educação.
Apresentamos na seção seguinte alguns desses estudos que enfocam de modo particular
práticas e saberes de professores alfabetizadores na sua relação com os processos de formação
inicial e continuada.
SABERES DOCENTES DOS PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO
CONTINUADA: ALGUMAS PESQUISAS
Em sua tese de doutorado Leão (2009) investiga a influência na cultura frente a prática
escolar, mais especificamente no que se refere ao processo de alfabetização. A autora utiliza a
pesquisa qualitativa de cunho etnográfico valendo-se de entrevistas e observações sobre a prática de
três professoras alfabetizadoras que atuavam na rede de ensino da cidade de Santa Maria/RS. Ao
investigar o que teria motivado a mudança na prática das professoras que fizeram parte do estudo,
ressalta a importância de um processo de formação continuada pelo qual passaram. Tal processo foi
promovido pela então secretária de educação, Esther Grossi, baseado nas pesquisas desenvolvidas
pela argentina Emília Ferreiro. Desse modo, observa a autora, a confirmação da “importância da
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formação e da atualização dos saberes de forma contínua e entrelaçada com a atuação docente e
os saberes experienciais”. (LEÃO, 2009, p. 74)
Tendo como ponto de partida o programa de formação continuada do projeto
MEP/FAPESP, intitulado Práticas de Linguagem no Ensino Fundamental: circulação e apropriação
dos gêneros do discurso, Rojo (2006) analisa, a partir das observações da prática pedagógica de
uma professora alfabetizadora, a apropriação dos saberes relacionados ao letramento, na sua relação
com a alfabetização. Para analisar os dados, a autora utiliza como referência a noção de
sedimentação dos saberes escolares (SCHNEUWLY, 2002; SCHNEUWLY; CORDEIRO; DOLZ,
2005). Em sua conclusão, a autora observa a existência de dois diferentes processos de
sedimentação dos saberes na prática observados após 2 anos de formação continuada da professora
alfabetizadora: uma sobreposição entre as camadas novas e antigas e ainda outro processo de
sedimentação onde se vê claramente a linha divisória entre duas camadas.
Penna (2012) em artigo que analisa a relação que os professores das séries iniciais
estabelecem com o conhecimento de sua formação pedagógica inicial, conclui tratar-se de um
vínculo utilitário. A autora entende que a feminização do magistério é um fato importante e
histórico que explica a tendência a desvalorização do pensar em detrimento da boa vontade e da
dedicação. Somado a isso, a autora, com base em Catani et al. (1997) julga que os cursos de
pedagogia em geral trabalham o conhecimento de forma infantilizada, redutora, salvacionista,
prescritiva. Acrescenta ainda que o aprendizado da docência é bastante influenciado pelos modelos
de professor que o futuro docente vai conhecendo. Nas falas das 10 professoras entrevistas pela
autora, sobressaem dificuldades para se transpor a teoria para a prática, a maior valorização da
formação continuada por sua vinculação com prática e uma identificação profissional dada pela
suposta vocação com prejuízo para relevância dada ao conhecimento de base científica da profissão.
As professoras ressaltaram a necessidade de se manterem atualizadas em termos de conhecimentos
gerais e de servirem como exemplo de leitoras para os alunos, o que as leva a buscarem em revistas
e jornais a permanente “contato com mundo”.
A partir de uma abordagem etnográfica, Zibetti e Souza (2007) apresentam resultados de
uma pesquisa na qual acompanharam o trabalho docente de uma professora alfabetizadora durante o
período de um ano e meio. As autoras apontam como elementos fundamentais na constituição
desses saberes docentes: a historicidade e a dialogicidade, que resultariam de um processo
complexo de apropriação/objetivação e criação cujo lugar localiza-se no cruzamento entre a
trajetória individual do professor e a história das práticas sociais e educativas.
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Com base em Mercado (2002), as autoras argumentam que, pela mediação da reflexividade
(presente na atividade de ensino), os professores geram novos saberes e incorporam ou descartam
conhecimentos teórico-pedagógicos oriundos de âmbitos sociais e épocas diferentes. O caráter
histórico dos saberes estaria demarcado, portanto, pelo caráter dinâmico do conhecimento e das
forças sociais, pois, conforme Heller (1987), citada pelas autoras, há que se perceber que a época e
as classes sociais não só mudam os conteúdos de tais conhecimentos, como também sua extensão.
A dialogicidade também se faz presente na linguagem e nas interações mediadas por elas, nas quais
os professores constroem os seus saberes. Essas demarcações não significam que a formação dos
professores deve se dar tão somente, ou preferencialmente, no âmbito da prática, mas que no
trabalho docente se expressam conhecimentos historicamente construídos que são articulados
durante a ação pelo sujeito particular (MERCADO, 1991 apud ZIBETTI; SOUZA, 2007).
Passamos na seção seguinte a analisar os resultados do estudo empírico que realizamos
professores alfabetizadores da Rede Municipal do Rio de Janeiro procurando analisar, a partir de
suas próprias percepções e juízos, os impactos e sentidos dos processos de formação continuada em
suas práticas e concepções a respeito da alfabetização e em sua atuação profissional.
MÉTODOS E SUJEITOS DA PESQUISA
Empiricamente buscamos através da aplicação de questionários e de entrevistas de
profundidade apreender dos sujeitos suas percepções, ideias, análises e convicções a respeito dos
processos de formação continuada por quais passaram ao longo de sua experiência profissional. O
universo escolhido foi o dos professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. A rede
pública de ensino do Rio de Janeiro é hoje uma das maiores da América Latina. Atende a 664.384
alunos em 1.006 escolas, 247 creches públicas, 201 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) e
outras 167 creches conveniadas. Trabalham na rede mais de 42.500 professores. Destes, 19.288,
chamados professores II, atuam nos primeiros anos do ensino fundamental.
Na aplicação dos questionários e nas entrevistas privilegiamos os professores que
lecionavam no primeiro ano do ensino fundamental ou que possuíam experiência significativa no
trabalho com classes de alfabetização. Entretanto, não excluímos da pesquisa professores que
lecionavam nas turmas de segundo e terceiro ano. Foram aplicados 56 (cinquenta e seis
questionários), dos quais 8 (oito) foram excluídos; 5 (cinco) por apresentarem questões
incompletas, e 3 (três) porque os respondentes jamais tinham trabalhado com classes de
alfabetização.
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Os professores que responderam ao questionário lecionavam em escolas localizadas nos
bairros da zonal sul, zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro. Todos concordaram e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido. Os professores entrevistados também responderam os
questionários antes da entrevista de modo que as questões pudessem ser aprofundadas no decorrer
da conversa. O questionário elaborado constitui-se de perguntas fechadas de múltipla escolha.
Algumas perguntas permitiam apenas respostas únicas enquanto outras possibilitavam respostas
múltiplas. Quando da ocorrência destas últimas, fazíamos a indicação entre parênteses na própria
pergunta para o respondente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Experiência formativa e mudança na prática e concepção da alfabetização:
Para a pergunta “alguma experiência de formação fez você mudar sua forma de trabalhar
e/ou sua concepção de alfabetização?”, 75% (36) dos respondentes afirmaram que sim, enquanto
25% (12) disseram que não. Assim, a maioria dos professores confirmou que a formação
continuada teve algum impacto na mudança da prática e/ou na concepção sobre alfabetização.
Modalidades de formação continuada que promoveram mudanças na prática /ou concepção de
alfabetização dos professores:
Acatando as respostas mútiplas para essa questão solicitamos aos 75% dos professores que
foram impactados pela formação continuada que marcassem qual da (s) modalidade(s) tinha sido
responsáveis por tal mudança. Os resultados foram os seguintes: 39,6% (19) apontaram para os
cursos oferecidos pela própria rede municipal de ensino; 22,9% (11) indicaram ter sido impactos
por cursos de curta duração (até 40 horas); 20,8% (10) mencionaram os cursos de especialização
lato-sensu; 8,3% (4) os cursos stricto-sensu (mestrado e doutorado), mesmo percentual
correspondente a outras formas de formação continuada.
Podemos concluir que para os professores a formação continuada oferecida pela própria rede
de ensino foi a modalidade de educação continuada que mais impactou em mudanças na prática e
na concepção sobre a alfabetização. Em parte, esse resultado pode ser explicado pelo maior acesso
que os professores tem a essa modalidade. Outro fator que explica a preferência por esse tipo de
formação tem a ver, acreditamos, com o fato de ser uma formação com maior referência na própria
realidade educacional em que o professor está inserindo. Assim, além da proximidade com os
colegas da rede, o que aumenta o intercâmbio e troca de saberes, também os cursos e os
responsáveis por ministrá-los são pressionados a responderem por demandas da prática.
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Os professores, ao realizarem suas críticas reivindicam da rede municipal de ensino uma
formação continuada menos teórica e mais prática centrada nas demandas, mas que também
contemple a reflexão, a discussão concreta dos problemas do cotidiano e a proposição de caminhos
para a sua superação.
Partindo do pressuposto que o professor já fez uma graduação, já conhece as teorias de
aprendizagem e de alfabetização. Então acho que há uma deficiência mesmo, prática.
Até mesmo de levar a crítica a um método, o que isso tem de bom, o que tem de ruim.
Colocar mais o professor no chão da prática e aí o próprio professor avaliar sua
prática. Acho que os cursos poderiam ser assim mais nesse sentido. (Rebeca)

Por outro lado, os professores também reconhecem que o conhecimento teórico pode ajudálos a resolver problemas da prática. Em alguns caso,s responsabilizam a si mesmo pela busca desses
saberes teóricos, como nessas falas colhidas nas entrevistas:
Gostando você vai pesquisar. Gostar é que o motiva para você enriquecer os seus
conhecimentos. E também mais importante do que gostar ou ser especialista é o
compromisso. Compromisso com o seu trabalho. (Silvana)
Eu penso que é de responsabilidade do professor, é claro, estar exercendo a sua prática
com a sua experiência que é muito válida, mas ao mesmo tempo buscar a formação
continuada. Por que a gente se acomoda muito né. Às vezes eu fiz uma coisa que deu
certo num ano e vou repetir isso para o resto da vida. (Rebeca)

Em um caso ou em outro, o que constatamos é que é a partir do reconhecimento do valor
prático e teórico da saber acadêmico/científico que os docentes buscam ou convocam outros atores
e instâncias a contribuírem para melhoria do seu trabalho, mas a condição para que isso ocorra é
também o reconhecimento dos seus saberes, não só no que se refere aos seus aspectos práticos, mas
também e principalmente, no que diz respeito a sua dimensão analítica, sua capacidade de julgar,
teorizar e avaliar o que, neste caso, não se restringe apenas a identificar problemas que envolvam
disciplina, métodos, relações entre hierarquias dentro da escola, etc., mas também aspectos de
ordem institucional, política e social: maior valorização na carreira, melhores condições de trabalho,
limitações que a condição social dos alunos impõe e a reivindicação do atendimento de suas
demandas e dos alunos, etc.
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Sobre a relação entre aumento do nível de formação dos professores e valorização salarial,
60,4% (29) via explícita relação entre aumento do nível de formação e valorização profissional dos
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professores, enquanto 39,6% não observaram essa mesma relação. Interessante perceber que ao
projetar sua identidade profissional, os professores acabam afirmando características relacionadas a
si mesmos. Assim, além da questão da afetividade e do saber relacional, alguns professores
reconhecem que são vistos de maneira depreciativa e ingênua, como “professorinhas”, estereótipo
fortemente determinado pelo processo de feminização do ofício docente, principalmente nas séries
iniciais:
O conhecimento do professor de séries iniciais não é valorizado socialmente. O
professor de séries iniciais é professorinha. Eu acho que é histórico, aquela história da
feminização da profissão que era reservada às mulheres. Uma das poucas profissões
que ela podia equipar. Eu acho que isso ainda é presente. (Ednalva)

Dias e Engers (2005), analisando os percursos identitários de professoras-alfabetizadoras
atuantes em escolas do município do Rio Grande/RS, encontram elementos de sua vinculação ao
magistério enraizados nas histórias de vida das professoras. Sentimentos relacionados ao sucesso na
vida escolar, expectativa de ascensão social por meio da educação, um certo status ético conferido
pelo ofício de alfabetizar e uma relação mais próxima com a leitura, são alguns dos elementos
presentes nas trajetórias das professoras.
FORMAÇÃO CONTINUADA E ESPECIFICIDADE DO TRABALHO EM ALFABETIZAÇÃO
Duas questões do questionário serão apresentadas em seguida para melhor discussão do
tema formação continuada e dizem respeito à especificidade do trabalho em alfabetização, bem
como a pertinência ou não de uma formação específica voltada para este aspecto do ensino nas
séries iniciais do ensino fundamental. A primeira pergunta teve o seguinte enunciado: você acha
que deva existir uma formação específica para o professor alfabetizador? Para esta questão os
resultados foram: 1) 81,3% (9): sim, pois é uma tarefa bastante específica, para o qual a formação
inicial não é suficiente; 2) 10,4% (5): sim, mas apenas em nível de pós-graduação; 3) 4,2% (2): não,
pois se aprende a alfabetizar na prática; 4) 4,2% (2): não, pois a formação inicial deveria ser
suficiente.
A questão que se seguiu foi: como deveria ser feita a formação continuada do professor
alfabetizador? As respostas, neste caso, foram: 1) 60,4% (29): em instituições de qualidade com
ênfase em atividades que dão certo e forma estudadas por instituições de pesquisa; 2) 18,8% (9): no
próprio espaço de trabalho, com estímulo à troca de experiências e de saberes entre os professores;
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3) 12,5% (6): em instituições de qualidade com ênfase no conhecimento teórico; 4) 8,4% (4):
outros.
Interpretamos por esses dois gráficos que, na visão dos professores, o trabalho em
alfabetização requer uma formação específica que os cursos de Pedagogia, por seu caráter
generalista, não estão sendo capazes de oferecer a contento. Por outro lado, confirmando os achados
de Guimarães (2004), há um reconhecimento das insituições de nível superior como locus de
excelência na pesquisa e ao mesmo tempo uma evidente preferência e necessidade de uma
formação mais centrada na prática nos moldes propostos por Tardif (2002).
Consideramos que este resultado também demonstra em alguma medida que os locais de
trabalhos, ou seja, as escolas, não são ainda reconhecidos pelos professores como ambientes
propícios para uma formação continuada consistente. Não é possível saber se isso está ligado a uma
maior valorização dos espaços formais (e do conhecimento sistematizado) ou a percepção da escola
como um espaço conflituoso que, sendo perpassado por relações de poder e estando, de certa forma,
sob controle dos agentes internos e externos (professores, diretores, administradores, pais, etc.), não
teria os requisitos da neutralidade e do grau de confiança necessários para a discussão e aprendizado
mais livre.
De fato, enquanto tivermos sob o jugo de determinadas posturas políticas e pedagógicas
dificilmente as escolas poderão, a menos que, exercendo sua autonomia, tomem para si esta tarefa,
se constituir como espaços de produção de conhecimento e reflexão coletiva sobre a prática. O
controle exercido sobre o currículo, a avaliação e o trabalho docente que tem orientado a política
educacional no município do Rio de Janeiro promoveu a desconfiança e desistituiu laços
necessários para a construção de uma perspectiva de escola democrática, crítica e reflexiva. Tal
perspectiva, ao contrário, reconhece a profissionalidade docente não como um campo restrito e no
qual as opções ideológicas estão encobertas pelo discurso da eficiência e da racionalidade técnica,
mas como um espaço de construção das competências, da autonomia e do compromisso ético e
político necessário à especificidade da prática educativa, o que não exclui o diálogo com os atores
que dela participam, especialmente, a comunidade escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desse estudo apontam para o reconhecimento da importância da formação
continuada pelos professores alfabetizadores da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Indica ainda que
essa formação parece ser tanto melhor quanto mais situada no contexto educacional no qual atual os
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docentes, por permitirem a abordagem dos problemas e da realidade com o qual os professores se
defrontam cotidianamente e ampliarem as possibilidades efetivas de intercâmbio e valorização dos
saberes dos docentes. Por outro lado, há o reconhecimento de que a formação continuada não deve
prescindir do conhecimento produzido academicamente e que o “divórcio” entre teoria e prática
parece ser mais uma questão dos lugares institucionais aos quais essas dimensões da práxis têm sido
encasteladas, do que propriamente um desprezo ou subestimação.
Entendemos que a formação continuada pode ser um importante caminho para fomentar
processos de discussão sobre o trabalho docente e o ensino, bem como a produção de conhecimento
de modo colaborativo entre universidade e escola. Os professores que já atuam possuem uma
experiência acumulada e um saber que tem origem em diferentes fontes e que são constantemente
reconstruídos e ressignificados não só por conta dos processos reflexivos espontâneos ou
sistemáticos fomentados no ambiente escolar (reuniões pedagógicas, trocas de informações e
conhecimento entre os colegas, diálogo com pais e alunos, etc.), mas também em razão de
condicionantes externos (mudanças de escola, e no perfil dos alunos, introdução de políticas
curriculares, incorporação das tecnologias no mundo moderno, etc.). Contudo, se quisermos pensar
em mudanças que caminhem na direção da formação do intelectual crítico, faz-se necessário que os
professores sejam instados a assumir a dimensão investigativa, crítica e política do seu trabalho. Os
pesquisadores e a universidade, por sua vez, dispõem de instrumentos e dispositivos que podem (e
devem) ser colocados a serviço da melhoria do ensino, da compreensão dos aspectos problemáticos
da prática e da produção de conhecimento relevante para a educação.
Neste sentido, é preciso haver políticas que reconheçam o valor da pesquisa no cotidiano
escolar e fomentem o professor a pesquisar criando as condições para que se produza conhecimento
científico sem sobrecarregar a sua jornada de trabalho. Porém, enquanto esse reconhecimento não
ocorre e sendo a pesquisa um dos pilares de sustentação e função específica da universidade, cabe à
academia se aproximar dos professores, reconhecê-los como parceiros na produção de
conhecimento e trabalhar no sentido de legitimar sua participação nas pesquisas, não apenas na
condição de objetos, mas como sujeitos. Trata-se de legitimar não só os saberes que já possuem,
mas aqueles que podem vir a ser produzidos no âmbito de pesquisas do tipo etnográficoprofissional, colaborativa, pesquisas-ação, ou ainda naquilo que Pimenta (2006) denominou como
pesquisa-ação crítico-colaborativa.
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Resumo
Atualmente, a alfabetização é entendida como um processo ampliado que não se restringe à aquisição
do código linguístico durante o primeiro ano do ensino fundamental, mas que engloba o letramento
como processo que deve ocorrer pari passu ao domínio do código alfabético. Entretanto, o alto índice
de alunos que não conseguem se alfabetizar ao final do ciclo inicial (primeiros três anos das séries
iniciais do ensino fundamental) ou que continuam a apresentar baixo nível de letramento nos anos
finais do ensino fundamental tem justificado a adoção de discursos, ações e políticas públicas que
enfatizam a necessidade de inserção dos professores em diferentes processos de formação continuada
com foco na alfabetização. Tais processos figuram no cenário educacional brasileiro de maneiras
distintas, sendo oferecidos sob a forma de cursos de pós-graduação, de curta-duração ou de cursos
livres por instituições universitárias ou ainda, compondo parte das estratégias de formação continuada
desenvolvida por algumas redes de ensino. A inserção nessas diferentes modalidades de formação
continuada se dá, de forma geral, por iniciativa pessoal de professores que atuam nas séries iniciais ou,
quando se trata de iniciativas das redes de ensino, como momentos mais ou menos pontuais
promovidos sob o título de “capacitação” ou, menos frequentemente, via programas do governo
federal e/ou município em formas mais consistentes e sistemáticas e em parcerias com instituições
universitárias ou organizações não-governamentais. Nesse artigo, apresentamos a percepção de
professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro a respeito da formação
continuada e de seu impacto nas mudanças de seus saberes e práticas de alfabetização, bem como sobre
a sua relação com uma possível valorização profissional. Esse estudo compõe parte de uma pesquisa
maior, realizada em 2015, e que buscou investigar as percepções e juízos dos professores
alfabetizadores desta rede a respeito de seus próprios saberes docentes.
Palavras-chave: Formação Continuada; Saberes Docentes; Alfabetização.
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UM OLHAR SOBRE A PERMANÊNCIA DOS
PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO LOCADOS EM
ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO: O YOGA ENQUANTO POSSÍVEL
FERRAMENTA COLABORATIVA À EDUCAÇÃO
Vitória da Silva Bemvenuto – UNIRIO

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Neste trabalho apresenta-se as questões iniciais de uma pesquisa de mestrado em
andamento, delineando as inquietações que a impulsionam e algumas concepções que têm sido
traçadas para abordar os temas em foco. Para tanto, esta pesquisa se debruça sobre professores de
duas escolas públicas do ensino básico do município do Rio de Janeiro, locados em área de risco, e
busca saber se a evasão desses sujeitos de suas atuações profissionais existe, assim como existe a
evasão do corpo estudantil das universidades e se o Yoga pode operar como uma ferramenta efetiva
na colaboração da permanência desses professores nas escolas e no desenvolvimento do ensino
público de qualidade através de suas propostas de saúde física, mental e autoconhecimento. A
escolha do Yoga como ferramenta se deve a minha própria experiência enquanto praticante,
estudante e professora desta prática. A partir do encontro entre ela e a Educação Física – meu curso
de graduação de origem - pude perceber mudanças na maneira como eu me observava, me
movimentava, respirava e como as ações que eu exercia no mundo e que o mundo exercia em mim,
me modificavam.
Tendo como propósito somar à Educação uma outra possibilidade – e não enaltecer o Yoga
como única ferramenta possível -, além das existentes, que colabore na luta contra a evasão e
reconhecendo-a como um desafio complexo, esta pesquisa dedica atenção também ao contexto
político, social e econômico que atravessa a realidade dos professores, sujeitos dela.
Partindo de um estudo anterior (2018), em que debrucei-me sobre corpo do professor no
processo formativo, tomando a experiência

de uma universidade em particular, foi possível

identificar a dificuldade da universidade em questão em assumir o sujeito – estudante e ao mesmo
tempo professor em formação –, enquanto ser humano integral atuante com sua mente, corpo e Ser.
O estudo anunciou que tal conjuntura parece estar contribuindo para a evasão desses futuros
profissionais de seus cursos formativos e abrindo espaço para o acirramento de tensões, depressões
e ansiedades que passam a camuflar as potências de vida dos sujeitos que habitam esses espaços.
Desta maneira, parece estar se instaurando altos índices de abandonos1 dos cursos e um
adoecimento do corpo estudantil, nessa instituição pública de ensino superior.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2019) os dados do censo
da educação superior no brasil de 2018 apontaram que 56,8% dos ingressos em 2010 desistiram de seus cursos e o
recorte do estudo vai até 2016. Mostrou ainda que sem as desistências o número de pessoas graduadas no Brasil poderia
dobrar e apontando esses altos índices de evasão como uma ineficiência do ensino brasileiro.
1
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Esse mesmo estudo, que relacionava assistência estudantil, evasão e permanência a partir do
Yoga, apresentou que a inserção, dentro da própria universidade, de práticas corporais holísticas na
vida dos estudantes parece ser uma possível ferramenta de apoio para a continuidade desses sujeitos
em sua trajetória acadêmica.
Segundo Kufper (2000) o Yoga é um dos seis sistemas filosóficos do hinduísmo, os
Darshanas. Derivado da raiz drsh, darshana significa ponto de vista/compreensão sobre algo e se
empenham em explicar o sentido da existência humana e do Universo.
Assim, reconhece-se, aqui, o Yoga enquanto um sistema filosófico de Educação e
Psicologia, prático, e um mecanismo capaz de auxiliar o indivíduo a reconhecer a si mesmo
enquanto potência transformadora do mundo alinhando-se, assim, com seu potencial de Ser Mais2.
Para Desikachar (2018), praticante, professor de Yoga e filho de Sri Tirumalai
Krishnamacharya (1888-1989) - um dos principiais yoguis da era moderna -, o Yoga “é algo que
experimentamos profunda e intimamente dentro de nós. Yoga não é uma experiência externa. Em
yoga, tenta-se em todas as ações ser o mais atento possível em tudo o que se faz” (DESIKACHAR,
2018, pág. 64).
Desta maneira, o Yoga está intimamente interessado no ser humano e em seu potencial de
conhecer a si mesmo. Através de práticas de concentração, respiração, movimentações corporais e
auto-observação, este sistema filosófico, nascido na Índia, mas que é Universal, convida a quem por
ele se interessa a começar seu processo de autoconhecimento, a partir do ponto em que se está agora
e a atingir aquilo que, até o momento, era inatingível. Sobre isso o autor afirma que,
outro significado para a palavra yoga é “atingir o que era antes inatingível”. O ponto
de partida para esse pensamento é que há algo que desejamos e não somos capazes de
fazer hoje; quando encontramos os meios para transformar esse desejo em ação esse
passo é yoga. Na verdade, toda mudança é yoga (DESIKACHAR, 2018, p. 44).

Pensar a formação docente nos incentiva a rever o caminho construído por cada sujeito até
que ele se reconheça, de forma potente, como um professor/professora. Acreditando que esta
formação acontece dia a dia, na relação consigo e com o mundo, e se origina do interesse em
fortalecer as potencialidades do Ser Humano, é preciso considerar que os espaços de formação não
se limitam por paredes, campus acadêmicos ou número de matrícula. Ao circular pelos espaços,
carregamos conosco nossa prática enquanto sujeito, sendo através do reconhecimento de nós
Termo usado por Paulo Freire para se referir à potencialidade do ser humano de ser muito além do que se imagina, de
sempre poder ir além até atingir seu objetivo.
2
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mesmo, em parceira com o mundo, que o conhecimento se revela. Avinashilingam (2007) indica
que, segundo Vivekananda3, cada ser humano ensina a si mesmo. O mundo externo oferece apenas
sugestões que levam o mundo interno a empenhar-se para entender o que está sendo mostrado.
Desta maneira, a própria ação de circularmos e presenciarmos diferentes experiências nos
transformam, despertam nosso potencial de conhecermos a nós mesmos e criarmos com a natureza.
O interesse por uma formação docente nos convida a olhar também para o movimento de
sua continuidade. Assim como a formação se movimenta, o ser humano que é (trans)formado 4 por
ela, também se movimenta e participam deste movimento o corpo, a mente, o Ser, o interesse e a
esperança em um mundo melhor. Diante disso, entende-se que durante toda a formação docente é
necessário um olhar afetuoso para este ser humano integral.
Considerando que na grande maioria dos processos formativos em espaços formais há uma
cisão garantida entre corpo-mente-Ser, e que estes espaços muitas vezes, nos convidam “a investir
profundamente numa cisão entre corpo e mente” (HOOKS, 2013, p. 181), estamos sujeitos a
estratificações e a partir delas, comprometemos nossa ação integral no mundo. A cisão que se
anuncia há longos anos parece sugerir uma preferência pelo intelecto, convidando, forçadamente, o
corpo a ficar fora da dança das ideias. Sobre isso, Hooks (2013) afirma que,
o mascaramento do corpo nos encoraja a pensar que estamos ouvindo fatos neutros e
objetivos, fatos que não dizem respeito à pessoa que partilha a informação. Somos
convidados a transmitir informações como se elas não surgissem através dos corpos
(HOOKS, 2013, p. 186).

Segundo o Ministério da Educação (MEC, 2018), apenas 58% dos jovens de 19 anos de
idade no Brasil têm Ensino Médio completo, apresentando a questão da permanência do aluno no
ensino escolar formal como um grande desafio à Educação no Brasil.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009), já anunciava que a formação
inicial e continuada dos professores é uma questão relevante nas políticas educacionais brasileiras e
fatores como dificuldades em relação ao estímulo de permanecer atuante e questões que atravessam
a qualificação do docente constituem os pilares de sustentação desse professor em sua prática
educativa ativa.
Swami Vivekananda foi um dos principais yoguis, do século XIX, responsáveis por expandir o conhecimento indiano
sobre Yoga e Vedanta no Ocidente a partir do Parlamento das Religiões em Chicago, 1893.
3

Segundo o Wiktionary,trans apresenta o significado de ir além ou para além de. Indica travessia ou mudança. O
destaque foi utilizado para explicitar a mudança de perspectivas e incentivos de transpor as dificuldades que a formação
docente convida o sujeito. A proposta da educação de que cada um possa transformar a si para transformar o mundo.
4
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Percebendo que as questões sociais, políticas e econômicas permeiam a Educação e quem
por ela circula, e que, através da prática educativa é tecido um vínculo entre professor e aluno, notase que o que atravessa o corpo de um também atravessa o corpo do outro e vice-versa.
No contexto, então, de uma escola pública em área de risco da cidade do Rio de Janeiro, a
reflexão de Freire (1996) nos convida com ele a questionar,
que fazer, enquanto educadores, trabalhando num contexto assim? Há mesmo o que
fazer? Como fazer o que fazer? Que precisamos nós, os chamados educadores, saber
para viabilizar até mesmo os nossos encontros com mulheres, homens e crianças cuja
humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada?
(FREIRE, 1996, p. 72).

Assim, se faz necessário olhar para as escolas localizadas nas áreas afastadas dos centros de
maior interesse econômico da cidade. Pesquisar com respeito e atenção que fatores os corpos de
educandos e educadores atravessam até a porta de entrada de sua instituição de ensino, fazendo
surgir, do problema a ser investigado, as seguintes questões que permeiam esta pesquisa, até agora:
1. A localização, os fatores sociais, políticos e econômicos contribuem para evasão
dos professores em seus cargos?
2. Esses professores realizam alguma prática corporal para além da produtividade
profissional?
3. De que modo a prática de Yoga, regular, mobilizaria/afetaria os professores
praticantes e os alunos que fazem parte de seu cotidiano escolar?

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro (2019) existem 641.118 mil alunos matriculados no
ensino público básico municipal do Rio de Janeiro e esses alunos são atendidos por 38.299
professores que atuam nesta Rede. Ou seja, a quantidade de professores é bastante inferior ao
número de alunos que hoje estão em seu processo formativo básico.
Percebendo, então, que a demanda dos alunos é mais alta do que o corpo docente ativo, não
é interessante que a evasão de professores do ensino público básico do Rio de Janeiro se torne uma
realidade crescente e imutável.
Assim, observa-se a urgência em se estabelecer elos entre a situação atual dos professores do
ensino público de base, suas condições de trabalho, saúde e atuação, reconhecendo a necessidade do
desenvolvimento de pesquisas que investiguem ferramentas colaborativas para permanência dos
professores em suas atuações de forma entusiasmada, para assim transformar, positivamente, a
realidade social em que nossa Educação se encontra.
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Esta pesquisa, até o momento, se orienta à luz de autores que conectaram a Educação
oriental e ocidental a partir de suas práticas educativas, percebendo a necessidade de entrelaçar
raízes, que mesmo parecendo distantes, se complementam quanto à Educação.
Baseia-se em Freire (1996), para observar a realidade sócio-política em que estão
contextualizados os corpos que atuam no ambiente a ser investigado por esta pesquisa e, ainda, tem
como partida a pesquisa que realizei em 2018 sobre o diálogo com o Yoga e Assistência Estudantil.
Este trabalho também se inspira em Vivekananda (20075; 2018) entendendo que o
conhecimento é inerente ao ser humano. Está dentro dele e não vem de fora. O que o ser humano
“sabe” é o que ele “descobre” e investiga em sua relação com o mundo. A partir da experiência de
observar-se e observar a natureza externa, ele “aprende”. Este fato, então, encontra o discurso de
Desikachar (2018), ao afirmar que o ponto de partida para este conhecimento e ações no mundo é o
próprio indivíduo.
O convite constante ao corpo do professor, na qual esta pesquisa se embasa, encontra os
estudos de Duarte Junior (2000) sobre a existência humana e sua relação com o corpo, entendendose junto dele o “corpo como unidade e princípio orientador” (DUARTE JUNIOR, 2000, p. 134) e
que “ a consciência é produto de nossos processos corporais e perceptivos e é este meu “eu-corpo”
que me coloca em contato com as coisas do mundo” (DUARTE JUNIOR, 2000, p. 135). Então,
parte-se do diálogo entre os conhecimentos teórico-práticos do Yoga e os que permeiam o corpo do
professor em sua prática pedagógica para investigar.
CONCLUSÕES
Estando em andamento esta pesquisa não se conclui e continua buscando saber. Permanece
dedicada a olhar como os professores se movimentam, como a relação entre eles, os estudantes, a
escola e a comunidade acontece, e o quanto os fatores sociais e políticos interferem no processo de
suas atuações/formações continuadas. Segue interessada a experimentar, a partir da prática em
campo, o diálogo, a escuta e da partilha os desafios vividos por estes sujeitos e a esperança que
colocam em sua prática educativa.

Ensinamentos de Swami Vivekananda trazidos à luz por AVINASHILINGAM, T.S em Education – Compiled from
the speeches and writings of Swami Vivekananda. Sri Ramakrishna Math, Madras, 2007.
5
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Tendo campo e metodologia em construção, as duas escolas que irão acolher esta pesquisa
ainda estão sendo estudadas. Desta mesma maneira, o refinamento das questões de estudo e
cruzamento de dados estão sendo iluminados ao longo desta investigação.
Ao apresentar o Ser Humano enquanto ponto de partida à suas inquietações e resoluções, se
mantém observando e investigando se o Yoga poderá ser entendido como uma ferramenta
colaborativa à Educação e um dos seus mecanismos em favor da permanência dos sujeitos em suas
ações enquanto professores.
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Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa de mestrado, em fase inicial, que tem como ponto de partida
investigar se a prática de Yoga pode ser uma ferramenta possível à permanência dos professores em
suas atuações nas instituições públicas do ensino básico, do município do Rio de Janeiro, locadas em
áreas de riscos. Interessa-se por compreender como os fatores sociais, políticos, econômicos e
estruturais da comunidade, instituição e estrutura que os cercam influenciam em seus interesses de
permanecer ativos na Educação. Pensando a formação docente como uma prática continuada convidanos a dedicar atenção aos sujeitos que se transformam ao longo desta experiência, os professores,
buscando relacionar suas ações e a organização da Educação brasileira no momento atual. Tendo como
o foco da pesquisa o Ser Humano, convoca-o de maneira integral, investigando corpo-mente-Ser, em
harmonia, e as experiências desses sujeitos com o mundo. Ao mesmo tempo em que parece estar clara
a presença do corpo como parceiro integrante desta relação, experiências relatadas por autores
demonstram que existe uma cisão entre corpo-mente-Ser instaurada sobre o sujeito e suas experiências
na vida. Este afastamento de um olhar inteiro para os professores, parece estar contribuindo para o
aumento de um problema na Educação brasileira que já vem se anunciando há um tempo: a evasão.
Partindo do elo entre ser humano integral, ação transformadora no mundo enquanto
professor/professora, questões sociais, políticas e educacionais que rodeiam os espaços em que
eles/elas atuam e a prática de Yoga enquanto ferramenta possível para a permanência destes sujeitos
em suas práticas educativas, esta pesquisa floresce.
Palavras-chave: Educação; Docência; Yoga; Permanência.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As leis e decretos contribuem para que haja uma melhor efetivação dos direitos de todos à
educação e uma melhor qualidade de vida. Entretanto, muito necessita ser feito para que as pessoas
com surdez tenham acesso à educação de qualidade, sintam-se parte da comunidade acadêmica, e
ocorra a inclusão dessas pessoas nas escolas, universidades e na sociedade em geral. Nesse sentido,
o professor é um agente que pode, se capacitado, contribuir e uma das maneiras usadas para
possibilitar a comunicação entre professores e alunos é o estudo da disciplina Libras nas instituições
de ensino superior, que é obrigatória para os cursos de licenciatura, como por exemplo o curso de
pedagogia.
Para a produção de dados da pesquisa foi organizado um grupo focal, realizado com seis
discentes do curso de pedagogia. O critério para escolha dos participantes foi que os alunos
estivessem cursando a disciplina, com o auxílio de um questionário contendo dez perguntas.
Com base no fato de que a disciplina Libras deve ser obrigatória, este artigo foi
desenvolvido com o objetivo de analisar os avanços e desafios na formação de professores para o
ensino-aprendizagem do aluno surdo, a fim de fazer um levantamento da importância do estudo da
disciplina para o curso de pedagogia e as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
Diferente do que se imagina, a influência da língua de sinais vem dos franceses e teve
origem no Brasil em 1857. Mas a história dos surdos não foi um grande contentamento, pois em
1880, no congresso de Milão, o uso de línguas de sinais foi proibido. E somente em 1960 com a
descoberta do Dr. William C. Stokoe em relação aos aspectos linguísticos na língua de sinais
americana e a caracteriza como língua natural, completa e complexa, que a língua de sinais ganhou
um novo caminho, resultando na oficialização em diversos países, e no Brasil se deu com a Lei nº
10.436 de 24 de abril de 2002.
Além da Lei 10.436, a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases garantem
que as pessoas surdas tenham direito de igualdade e oportunidade no processo educacional.
Entretanto, a regulamentação da lei de 2002 e também do art. 18 da Lei nº 10.098/2000 só
aconteceu em 2005 com o decreto nº 5.626. Dois conceitos importantes são esclarecidos neste
decreto, é o que se refere à pessoa surda (artigo 2º) e deficiência auditiva (parágrafo único).
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É de suma importância compreender a diferença entre pessoa surda e pessoa deficiente
auditiva e entender como a pessoa se considera e como gosta de ser chamada, levando em
consideração suas particularidades e gostos. Segundo Mori e Sander (2015), a evolução das
sociedades e das políticas tornou o homem mais globalizado, mais acessível e inclusivo, vendo o
outro com mais respeito, com olhar mais humano e natural. Isto envolve as pessoas surdas que têm
autonomia para decidir o que, como e porque querem algo. Rossi (2010) declara que o
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais é uma conquista para que haja o respeito para com a
disseminação da língua e mostra que os surdos são cidadãos que detém do direito de ser integrado
na sociedade.
GENEALOGIA DO CURSO DE PEDAGOGIA
O primeiro curso de formação superior de professores foi criado em 1935, inserida na escola
de professores. Nesse período, a escola de professores foi integrada à Universidade do Distrito
federal (UDF) que passou a disponibilizar licença magistral para quem conseguisse uma licença
cultural na universidade. Mas quatro anos depois a UDF foi extinta e com isso duas mudanças
significativas aconteceram: seus cursos passaram a fazer parte da Universidade do Brasil e a escola
de professores voltou a ser incorporada ao Instituto de Educação (FURLAN, 2008).
Após vinte e três anos seguindo a mesma estrutura, com o parecer nº 251/62, o curso passou
a ter um currículo mínimo que não continha as habilitações técnicas, assim, não diferia muito do
anterior. De acordo com Saviani (2004), o que mudava era a questão deste novo modelo ser mais
flexível, já que as disciplinas do bacharelado e da licenciatura podiam ser frequentadas
simultaneamente, sem ter a necessidade de esperar que decorressem os quatro anos para terminar
um e iniciar o outro.
Em 1969, com o parecer nº 252 e a resolução CFE nº 2, foi estabelecido um novo currículo
mínimo e mudou a duração do curso. Com isto, o curso passou a formar especialistas em
planejamento, supervisão, administração e orientação educacional, que passaram a fazer parte do
perfil do pedagogo. Ademais, o curso de didática passou a ser uma disciplina obrigatória (CRUZ,
2012). Essas mudanças foram motivo de críticas e resistências que se fortaleceram em 1979-1998,
com a realização de vários movimentos, por meio de seminários e conferências para debater sobre a
necessidade de mudanças significativas na educação, mais especificamente, no que tange ao curso
de Pedagogia.
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Em razão da missão civilizadora dos pedagogos é que a tarefa de educar assumiu um grave
papel, resultando na associação do educador a um soldado; a um salvador; a um transportador de
cargas pesadas, de culpas, de responsabilidades; culpado pelas coisas que não deram certo. Essas
atribuições são feitas por inúmeros fatores e dentre eles, a falta de empatia, alegação de despreparo,
de ineficiência e desinteresse, desvalorização do trabalho realizado e tempo usado (COSTA, 2005).
O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIFESSPA
O curso de Pedagogia foi implantado em Marabá em 1987 pela Universidade Federal do
Pará (UFPA). Nesse ano, havia apenas uma turma que funcionava no período intervalar em que os
professores do Campus de Belém vinham para a cidade ministrar disciplinas para os alunos, ocorria
nos meses de janeiro, fevereiro, meados de março, julho e agosto. Três anos depois mais uma turma
foi implantada, com as mesmas estruturas da primeira. Somente em 1994 que foi criada a primeira
turma em regime regular. Após cinco anos, com a aprovação da resolução 2.669/99 foi definida
uma nova estrutura curricular para o curso de pedagogia e os profissionais formados seriam capazes
de atuar tanto na docência quanto na organização pedagógica e em ambientes não escolares
(FACED, 2019).
O curso tem características herdadas do curso da Universidade Federal do Pará (UFPA), já
que aquela é resultado do desmembramento desta, que ocorreu em 2013 com a Lei nº 12.824, sendo
o mais antigo da instituição e faz parte da Faculdade de Ciências da Educação (FACED) e do
Instituto de Ciências Humanas (ICH). No período 2019-2021, a direção é composta pela Profª. Drª.
Terezinha Pereira Cavalcante e o Prof. Me. José Davi Passos, contando com a colaboração de uma
assistente em administração e uma bolsista/estagiária. O corpo docente é composto por treze
professores, sendo oito doutores e cinco mestres. Na ocasião de constituição deste texto (segundo
semestre de 2019), temos quatro turmas funcionando, turma 2016, 2017, 2018 e 2019, com um total
de 151 alunos.
O curso contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio dos estágios
supervisionados em que os professores da Universidade e da escola municipal orientam a
elaboração de projetos de intervenção voltados para auxiliar na melhoria e aprimoramento de
questões de maior dificuldade encontradas pelos alunos. Ademais, há também projetos de ensino,
pesquisa e extensão.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O principal instrumento para a coleta de dados foi um questionário contendo dez perguntas.
Ademais, foi analisado o PPC e a ementa do curso.
Em posse do material coletado, os dados do questionário foram analisados em três etapas:
transcrição das falas dos entrevistados no grupo focal; leitura cautelosa do material para a análise do
conteúdo; elaboração de categorias para a interpretação dos resultados e discussão dos dados
coletados.
As categorias foram organizadas baseadas na Análise de Conteúdo (AC). De acordo com
Bardin (2011), a análise de conteúdos é um conjunto de técnicas que analisa a comunicação (feita
através do grupo focal) com o objetivo de adquirir parâmetros que contribuam para a conclusão a
respeito de conhecimentos pertinentes à pesquisa feita. A análise é feita através de métodos
ordenados e objetivos que descrevem os conteúdos das mensagens gravadas.
O critério para a categorização dos elementos descritos foi o semântico, por intermédio de
categorias por temas relacionados com as questões do questionário utilizado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos dados do grupo focal mostrou que a prática é uma das questões que devem ser
levadas em consideração, pois está ligada ao aprender realmente a fazer os sinais e fazer de forma
correta. Sendo necessário que o professor atue como mediador nesse processo de ensinoaprendizagem. Segundo Souza (2001), quando a teoria é isolada da prática ou vice-versa, o homem
é impossibilitado de agir com consciência e de entender as condições determinantes do seu caráter,
e limitadas para reconstruir a realidade em que vive. Além disso, os processos necessários para a
formação interferem na capacidade do professor de analisar as ações pedagógicas, entender a
estrutura escolar e os propósitos educacionais, desvendar os modos de organização existencial e
social, de recriá-las, transformá-las e superá-las. A teoria e a prática são interdependentes,
recíprocas e dinâmicas.
No que concerne à importância da disciplina para a formação do pedagogo, 83% dos
entrevistados justificou a importância da disciplina relacionada à comunicação e inclusão dos
alunos surdos, e 17% falou sobre a presença dos surdos não somente nas salas de aula, mas também
nas empresas, na comunidade em geral e à elaboração de atividades diferenciadas para eles.
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A comunicação com os alunos surdos traz uma aproximação entre professor e aluno. Dentro
da sala de aula, é importante que haja essa aproximação para que o aluno se sinta incluído e
contribua, assim, em conjunto com outros fatores essenciais, para o melhor aprendizado e
desenvolvimento. A respeito dessa aproximação realizada através da comunicação, Reily (2008)
assegura que é essencial para o aluno que ele sinta que o professor está se esforçando para se
aproximar e interagir com ele. E ainda, ele deve fazer com que os outros alunos aceitem o aluno
surdo dentro da sala e o envolva nas atividades para que ele se sinta parte importante da classe,
assim como os colegas. Essa aproximação precisa ser feita por meio da linguagem e da
aproximação física, para que haja realmente uma interação.
CONCLUSÕES
Diante dos argumentos expostos ao longo deste artigo, é possível perceber que, apesar dos
avanços e da obrigatoriedade de se ter a disciplina para os professores em formação, são muitas as
dificuldades encontradas para se aprender a língua. Vale ressaltar que o professor também encontra
dificuldades, como por exemplo, a falta de materiais voltados especificamente para o ensino de
Libras. Mesmo que se utilize de vídeos, músicas e contação de histórias, que se passe a teoria e
sejam feitas algumas práticas, não é suficiente devido a carga horária ser insuficiente para que o
docente em formação aprenda a se comunicar efetivamente com pessoas surdas.
As dificuldades apresentadas neste artigo mostram a necessidade de se ampliar o ensinoaprendizagem da língua de sinais dentro das universidades, não sendo apenas ensinada durante uma
disciplina que ocorre em um único semestre. Ademais, se faz necessário que os cursos oferecidos
sejam abrangentes para que contemplem um maior número de alunos interessados em aprender e a
relação professor-aluno seja avaliada para que os objetivos da disciplina sejam atingidos.
Outros estudos são sugeridos: A implantação da disciplina Libras nos cursos de licenciatura
da Unifesspa para que seja feito o levantamento de dados de todos os cursos que tenham a
disciplina Libras na grade curricular como disciplina obrigatória e ou optativa para que seja feita a
comparação das dificuldades e possíveis melhorias para o aprendizado da língua.
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Resumo
O presente artigo foi desenvolvido com a finalidade de fazer uma investigação a respeito da disciplina
Libras na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) com os discentes do curso de
Pedagogia que cursaram a disciplina no segundo semestre de 2019, verificando os avanços e desafios
encontrados pelos discentes para o ensino-aprendizagem do aluno surdo. No primeiro momento foi
feito um breve relato sobre a Libras, a genealogia do curso de Pedagogia e o curso na Unifesspa,
levando em consideração as expectativas quanto à disciplina e à ementa, da importância do estudo da
disciplina para o curso de Pedagogia e as maiores dificuldades encontradas para a realização das
atividades solicitadas pelo professor. A produção de dados ocorreu a partir de um grupo focal com seis
discentes. Foi utilizado o método de análise de conteúdo para a codificação dos dados do grupo,
caracterizando-se como pesquisa qualitativa. Como resultado, tem-se que há uma necessidade de
ampliar a carga horária da disciplina para que se alcance melhores resultados quanto ao aprendizado da
Libras e que os alunos tenham contato com pessoas surdas para que pratiquem a conversação.
Ademais, a disciplina se faz importante para saber se comunicar com os surdos dentro e fora da sala de
aula, elaborar materiais complementares e a inclusão do aluno surdo. As maiores dificuldades relatadas
ao longo do artigo referem-se ao fato de não ter contato com pessoas surdas e por isso, não ter com
quem praticar a Libras, a movimentação das mãos e as expressões.
Palavras-chave: Avanços; Desafios; Pedagogia; Grupo focal; Libras.
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INTRODUÇÃO
Desde o início da década de 1990, o sistema de ensino e formação de professores no Brasil
está em processo de movimentação para uma equidade mais inclusiva. Embora a "atenção à
diversidade" tenha sido negligenciada por mais de vinte anos, os avanços na área são reconhecidos
por inúmeros profissionais e especialistas que entendem que a Educação Inclusiva é um princípio
fundamental dentro do sistema educacional.
A atuação do professor em sala de aula sempre exigiu certo conhecimento sobre as leis de
Educação Especial, afinal, os professores são, geralmente, os primeiros a identificar as crianças que
precisam de atendimentos especiais e a solicitar encaminhamento das crianças para avaliação.
Nesse sentido, a compreensão dos professores sobre as leis de Educação Especial é imperativa.
Anos atrás, a maioria dos estudantes de Educação Especial era atendida em salas de aula isoladas e
escondidas do restante da sociedade. Contudo, leis e decretos mudaram esse cenário e, hoje, atuam
em prol da total inclusão dos alunos em classes regulares. Os modelos de ensino e a qualidade da
educação dependem da qualidade dos recursos humanos disponíveis, ou seja, os professores
(UNESCO, 2004). Entretanto, o foco não deve ser apenas a disponibilidade de professores, mas
também o oferecimento de educação que propicie mudanças e o desenvolvimento de todos.
A formação do professor é importante como base para realização acadêmica. Muitos
problemas que levam à educação de baixa qualidade persistem por causa da escassez de professores
qualificados e devidamente treinados, produzindo impacto negativo no desempenho acadêmico dos
alunos. Professores sem qualificação acadêmica e formação profissional adequadas não são capazes
de atender com qualidade alunos com necessidades especiais. A qualificação acadêmica e
profissional desenvolve autoconfiança no professor, que, por sua vez, torna-se fonte de inspiração
para o seu aluno. É fundamental que o professor tenha domínio de conhecimento teórico sobre o
comportamento de aprendizagem humana, além de buscar sempre aperfeiçoar suas habilidades de
ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos. Mostrar atitude positiva que promova aprendizagem e
relações humanas genuínas, bem como ter interesse e curiosidade por assuntos em discussão na
sociedade também são características esperadas. Como já explicitamos, o nível de desempenho
acadêmico dos alunos tem relação com a qualificação e a atuação do professor, pois, se este carece
de qualificação e autoconfiança adequadas, isso é refletido em baixa autoestima e, assim, pode
acarretar o mau desempenho dos alunos. Nesse sentido, o uso eficiente da língua de sinais na escola
é um bom reflexo da qualificação profissional dos professores, que devem ao menos conhecer a
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estrutura geral da língua de sinais, a fim de criar maior vínculo com os alunos surdos. Isso permite
que o aprendizado ocorra de maneira apropriada em sala de aula, o que corrobora a afirmação de
que “a linguagem, desempenha um papel fundamental que afeta todas as atividades na escola”
(SOARES, 1999, p. 76).
Atualmente, a formação de professores atrai bastante atenção de estudiosos pelo importante
papel que tais profissionais desempenham em nosso sistema educacional. O objetivo principal é
redefinir o papel dos professores e sua qualificação de acordo com os novos requisitos. Os cursos
normais de nível médio, ou o antigo Magistério, foram aceitos como formação mínima apenas em
um período transitório, conforme o art. 87, parágrafo 4º. O art. 621 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 9.694/1996 estreitou o debate sobre a formação mínima necessária aos
professores para atuar em cada etapa da educação, discutindo questões como o modelo de formação
adequado, o aligeiramento da formação (que vem se tornando frequente), a comparação de prós e
contras da formação do curso normal superior e do curso de Pedagogia, as mudanças ocasionadas
pela LDB e a formação de professores por esse viés, entre outros apontamentos. Entretanto, apesar
de toda a discussão, um ponto é consenso entre os pesquisadores, educadores e estudiosos da área: a
formação de professores em nível superior nos cursos de licenciatura é fundamental para garantir
uma educação de qualidade e a adequada profissionalização do docente.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: FUNDAMENTOS LEGAIS
A língua brasileira de sinais (Libras) é a língua utilizada pelos surdos que vivem no Brasil.
Trata-se de uma língua gestual-visual e, portanto, não pode ser chamada de mímica, pois tem
características próprias. A literatura indica o surgimento de movimentos surdos brasileiros por volta
da década de 1990, dando início a debates conceituais sobre a Libras e a necessidade de esta ser a
língua oficial dos surdos no Brasil. Esse movimento fomentou a discussão sobre a importância de
haver uma língua específica para os surdos, mas a legislação que a regulamentou só foi sancionada
em 24 de abril de 2002.
Partindo, então, de uma política pública de ações afirmativas à inclusão, o Decreto nº 5.626,
de 22 de dezembro de 2005, regulamentou a Lei de Libras nº 10.436/2002 (BRASIL, 2002) e, com
ela, a formação do professor de Libras, além de outras questões. De acordo com o decreto, é
importante que, para além de uma ou várias especializações, os professores adquiram competências
didáticas para as disciplinas da mesma área fundamental que a área de graduação, a partir da
inserção da Libras enquanto disciplina curricular em sua formação.
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A disseminação da Libras a partir de sua inclusão no currículo tem por objetivo principal
embasar o docente no conhecimento da língua e, de certa forma, melhorar as condições de vida dos
alunos surdos que por ele forem atendidos, pois, por conhecer ambas as culturas, os educadores de
Libras podem ajudar a tornar a comunidade dos surdos mais conhecida e respeitada pela sociedade.
Com o conhecimento em Libras, professores ou instrutores serão capazes de reconhecer o uso de
língua de sinais de forma independente, uma vez que tenham adquirido os conceitos linguísticos
básicos dessa língua, e, assim, poderão aprofundar seus conhecimentos sobre cultura surda. Além
disso, o aprendizado também favorece a comunicação dos surdos com grupos heterogêneos e
fortalece as habilidades de comunicação dos alunos com participantes adultos. A língua de sinais é,
para os surdos, o único modelo linguístico verdadeiramente apropriado, que lhes permite um
desenvolvimento cognitivo e psicológico de maneira equivalente à de uma língua oral para os
ouvintes.
A Lei nº 10.098/2000 “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência [...]” (BRASIL, 2000), especialmente no capítulo VII,
em que dispõe que “o poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação [...] e
[…] implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile, língua de sinais e de
guias intérpretes” (BRASIL, 2005). Desde 1994, existe, no Brasil, uma lei que visa à formação de
profissionais atuantes na área da surdez; entretanto, apenas em 2005 foi regulamentada a formação
de Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS), por meio do Decreto nº 5.626, Capítulo V
(BRASIL, 2005).
O Decreto nº 5.626/2005 ainda traz à luz o apontamento de que a formação de professor de
Libras deve ser oferecida, preferencialmente, ao profissional surdo (art. 4º – 6º). Sobre a formação
do professor e do instrutor de Libras, no Capítulo III do Decreto 5.626/2005 destaca-se que a pessoa
surda deve ter prioridade na formação por estar imersa na compreensão das reais necessidades de
seus pares, como argumenta LUNARDI (1998, p.85):
A presença do professor surdo na escola representa muito mais que modelo de
linguagem e identidade: ele é um articulador do senso de cidadania que se estabelece
num processo de relação social. Essa relação acontece entre professores surdos e
alunos surdos, porque essa troca social de conhecimentos se reproduz através da
língua de sinais.

O conhecimento dos professores interage com um conjunto complexo e diversificado de
variáveis, como diferenças no nível da escola, nas crenças de eficácia coletiva, nos recursos
disponíveis e no grau de colaboração, além de diferenças de caráter individual, como anos de
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estudo, experiência e formação de professores. Além dessas diferenças, também merece atenção, no
contexto específico da educação de surdos, a língua de uso no ambiente escolar e a proficiência
linguística do professor. Isso porque, ao considerar como a língua entra em cena nos ambientes
educacionais para alunos surdos, é necessário reconhecer que as crenças pré-existentes dos
professores sobre linguagem e metodologia de comunicação também podem influenciar as crenças
dos professores em uma escala mais ampla, que é exclusiva desse cenário.
A língua desempenha um grande papel na educação de surdos. Tanto os docentes em
formação quanto os alunos em sala de aula fazem uso da linguagem em modalidades que podem ser
totalmente auditivo-verbal, mediada por interpretação de sinais ou programas bilíngue de Libras,
entre outros. Muitas vezes, essas modalidades realisticamente incluem uma variedade de opções de
idiomas e oportunidades para alunos surdos e se realizam em diferentes contextos. Nesses casos,
não se trata apenas da escolha da língua que entra em cena, mas também dos níveis variados de
proficiência em língua usados pelos profissionais nesses ambientes e que causam impacto na
qualidade da linguagem e da comunicação. O papel da língua torna-se, portanto, especialmente
significativo quando se considera que esta, de fato, forma a base da relação entre o professor e o
aluno, facilitando a comunicação em múltiplos níveis.
A Lei nº 10.436/2002 deu início à discussão sobre a necessidade da formação de Tradutores
e Intérpretes de Libras no Brasil e foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2002).
A partir de então, as políticas públicas nacionais buscaram propiciar a inclusão dos surdos nas
escolas. Com esse decreto, a Lei nº 10.098/2000 foi reforçada para garantir um acesso
verdadeiramente inclusivo na formação de professores, exigindo que as instituições disponham de
ferramentas para promover o ensino da Libras em seu currículo. O decreto cria nova estrutura de
currículo que combina recursos humanos, materiais, conhecimentos e habilidades com as
competências da instituição de ensino superior. O objetivo disso é promover qualitativamente a
participação dos professores tanto nas atividades da formação à qual estes pertencem, quanto em
outros contextos de aprendizagem. Esse decreto também visa: apoiar os professores do grupo ou
classe a que os alunos surdos pertencem; apoiar a criação de recursos de aprendizagem e
ferramentas de avaliação para os vários componentes do currículo; desenvolver metodologias de
intervenção interdisciplinar que facilitem os processos de aprendizagem, autonomia e adaptação ao
contexto escolar; promover o desenvolvimento de ambientes estruturados, ricos em comunicação e
interação, que promovam a aprendizagem; e apoiar a organização do currículo de formação de
professores.
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Além das medidas políticas de apoio à inclusão, o decreto propicia mais um grande passo
em direção às escolas verdadeiramente inclusivas, com profissionais formados de maneira
adequada. Essas escolas assegurarão que cada aluno, independentemente da sua situação pessoal e
social, encontre respostas que lhes permitam adquirir um nível de educação e formação por meio
dos quais poderão ser, de fato, socialmente integrados.
Em relação à diferenciação entre o professor e o instrutor de Libras, o art. 6º do referido
decreto não especifica a obrigatoriedade da formação pedagógica para o instrutor, possibilitando
sua formação apenas em nível médio profissional. Para o professor de Libras, o documento
possibilita a interpretação de que a formação pedagógica pode ocorrer tanto em nível médio quanto
em nível superior, na graduação de Pedagogia, desde que tenha sido viabilizada a formação
bilíngue, ou no curso de Letras com habilitação em Libras/Língua Portuguesa. É importante
destacar que esse decreto data de 2005, contudo, a LDB 9.694/1996 admitiu a formação de
professores em nível médio somente até o ano de 2007 (BRASIL, 1996). Desta feita, o Decreto
5.626/2005 apresenta a Libras como disciplina do currículo de formação de professores e como
conteúdo a ser ensinado em algumas modalidades da educação. Em outras palavras, para exercer a
atividade docente de instrutor ou professor de Libras, é necessária a aprovação em um teste de
proficiência (art. 8º, parágrafo 2º).
Compreende-se, portanto, que o profissional denominado instrutor de Libras não está apto
legalmente a atuar em turmas de Educação Básica. Quem tem formação pedagógica em cursos de
licenciatura já não é denominado instrutor, e sim professor. Dessa forma, o instrutor de Libras, de
acordo com o Decreto nº 5.626/2005, é um profissional da educação, porém, sem habilitação para a
docência em turmas de Educação Básica, mesmo com o art. 8º do documento conferindo-lhe
habilitação para a atuação docente, pois a Lei nº 12.014/2009 ainda altera o art. 61 da LDB.
Assim, conforme as diretrizes do Decreto nº 5.626/2005, art. 15, o profissional pode ser um
professor de Libras autorizado a atuar na Educação Básica no ensino dessa língua. Entretanto, o
mesmo decreto, em seu art. 14, determina que as instituições federais devem capacitar profissionais
para atuar como tradutor, professor e instrutor.
A partir do art. 14, a atuação do instrutor de Libras na Educação Básica pode ser percebida
como indistinta em relação à atuação do professor de Libras, quando se utiliza o termo “ou” para
descrever ambos os profissionais. O decreto indica que o professor pode exercer a função do
instrutor, mas o instrutor não tem a habilitação para exercer a função do professor por não possuir
formação pedagógica. Portanto, o instrutor de Libras pode auxiliar a escola, mas não é um
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professor. O que tem acontecido de forma recorrente devido à distinção de nomenclatura é que os
profissionais com licenciatura, assim como os surdos (estes mesmo sem habilitação para o
magistério), têm sido aproveitados em instituições de ensino como instrutores de Libras.
Legalmente, isso não pode ocorrer, já que ser surdo não habilita ninguém a atuar em escolas,
tampouco na condição de instrutor.
A adequada formação em Libras, obtida por meio da formação nos níveis aceitos e descritos
no decreto supracitado, tem por objetivos promover a alfabetização linguística, contribuir para a
resolução de problemas e habilidades de raciocínio, ampliar visões de mundo e, por fim,
proporcionar melhor compreensão acerca das diversas culturas existentes, a começar pela cultura
surda. Para alguns alunos, o prazer derivado do estudo da segunda língua pode constituir um fim em
si. Outros acreditam que o estudo da língua é uma maneira de expandir as oportunidades para
atividades de lazer, como viagens ou leitura, ou como meio de aumentar o potencial ocupacional.
Quaisquer que sejam os benefícios, o estudo e a formação em outras línguas aumentam as
oportunidades futuras de sucesso para os docentes e demais interessados em aprendê-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção da Libras no currículo de formação de professores foi um grande avanço nas
questões de inclusão e promove aos docentes em formação vários benefícios acadêmicos, dos quais
se podem destacar as habilidades de comunicação, conhecimento expandido de outras culturas,
maior capacidade de conectar o conteúdo da linguagem para outras áreas temáticas e culturas, maior
conscientização de sua própria língua e maior capacidade de enriquecer sua vida pessoal e
profissional. Além disso, o estudo de línguas melhora a construção do vocabulário e a compreensão
de gramática, estrutura e sintaxe. O papel do professor exige que sua formação lhe ofereça um
amplo conhecimento do assunto a fim de fornecer o desenvolvimento profissional necessário para
auxiliar os alunos surdos, assim como motivá-los e facilitar a aprendizagem.
As instituições de formação docente devem fornecer em seu currículo conteúdos e
programas que permitam o conhecimento, a atualização e a manutenção de habilidades da língua de
sinais, assim como da cultura surda, pois os professores são fundamentais para a implementação
bem-sucedida da linguagem de sinais nas escolas. As habilidades e atitudes dos professores podem
ser importantes limitações ao desempenho acadêmico dos alunos. As legislações que inserem a
Libras na formação de professores demonstram que a língua de sinais não é apenas um meio de
comunicação de e para pessoas surdas, mas é também uma ferramenta de aprendizagem eficaz que
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tem um forte impacto na formação docente.

Além das vantagens óbvias da inclusão e da

comunicação entre a audição e a surdez, a língua de sinais é uma ferramenta eficaz no apoio a
muitos estilos de aprendizagem e tem sido associada a melhores resultados na alfabetização,
particularmente para alunos mais cinestésicos, os alunos em fase de adaptação ou alfabetização
podem, por exemplo, aprender algumas palavras úteis, como “por favor”, “nome”, “obrigado”,
“olá”, “adeus”, “bom”, “ruim”, “amigos” e “desculpe”, além de apreender outros conhecimentos.
Palavras complicadas ou desconhecidas e ortografia são muito mais fáceis de lembrar se você
impuser ações manuais, o que torna a Libras uma grande aliada na aprendizagem.
Este trabalho buscou demonstrar como a presença da Libras no currículo de formação de
professores foi importante na construção de um profissional da educação que vai além do
tradicional. Professores que têm a Libras no seu currículo de formação encontram um componente
essencial para o desenvolvimento pessoal de indivíduos surdos ou com deficiência auditiva e
promovem autossuficiência e independência dos seus alunos frente ao seu dia a dia e dentro da
comunidade surda. Com o contato com a Libras em sua formação, os professores se veem
envolvidos na comunidade surda e promovem a educação e o avanço dos cidadãos surdos.
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Resumo
Na maioria dos países, há uma mudança lenta e contínua na preparação dos professores para apoiar o
desenvolvimento do país. É frequentemente documentado que os novos licenciados e professores em
serviço não estão bem preparados para gerir salas de aula inclusivas e compreender as diferenças entre
os alunos. Muitos professores dirão que exigem mais oportunidades de aprendizagem profissional
sobre educação inclusiva do que recebem atualmente. Quando os professores são adequadamente
treinados, têm atitudes positivas em relação à inclusão de alunos com habilidades diversas e têm acesso
a recursos e apoio adequados, há muitas boas práticas que se tornam evidentes. Nesse sentido, este
trabalho buscará demonstrar como a inclusão da Libras como disciplina curricular pode auxiliar na
formação de profissionais capazes de desenvolver as crenças ou atitudes necessárias para se tornarem
praticantes inclusivos. À medida que aumenta a demanda por melhor formação de professores para
inclusão de alunos com habilidades diversas, a questão que surge é no que se constitui a aprendizagem
de melhores práticas de educação inclusiva. Este artigo fomenta a observação do histórico da Libras e
das leis e decretos que a regulamentam e oportunizam sua difusão e conhecimento através da oferta
nos cursos de formação.
Palavras-chave: Formação. Libras. Professores. Leis.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
No Centro de Promoção para a Inclusão, Digital, Escolar e Social (CPIDES), localizado na
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP), são realizados projetos vinculados as Escolas Públicas do Município do
Oeste Paulista por meio de ações de Projetos do Núcleo de Ensino e Projetos de Extensão. Sendo as
ações desenvolvidas pelo grupo de Pesquisa “Ambientes Potencializadores para Inclusão” que
pertence ao CPIDES, tendo como intuito contribuir para formação inicial e continuada de
professores, além de favorecer a elaboração de estratégias pedagógicas inclusivas que contribuam
para a construção de ambientes educacionais condizentes com a abordagem Construcionista,
Contextualizada e Significativa (CCS) (SCHLÜNZEN, 2015), oportunizando a inclusão dos
Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE) a partir do uso de tecnologias.
Sendo assim, a proposta deste estudo consistiu em relatar as ações de um trabalho
colaborativo entre Escola e Universidade, visando suas contribuições para formação seja ela inicial
ou continuada dos professores em uma perspectiva inclusiva tendo como base a Abordagem CCS.
As atividades desenvolvidas pelos estudantes de graduação, estagiários do CPIDES,
proporcionaram a reflexão e contato com o ambiente escolar. A partir das observações, os
estudantes tiveram a oportunidade de verificar as dificuldades que envolvem o processo de inclusão
nas instituições de ensino, para que, assim, pudessem procurar meios para superar os desafios
impostos, juntamente com os professores que já atuam seja na Sala Regular e/ou na Sala de
Recursos Multifuncionais (SRM).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo a LDB (1996) a educação é um direito de todos, assim para que isso possa ocorrer
a Escola e os Professores passam a ser protagonistas, desta forma cada um passa a ter um papel
importante, sendo o da Escola o compromisso de educar os alunos dentro dos princípios
democráticos, não podemos esquecer que o estudante necessita de outros ambientes como o cultural
e social, sistema político, familiar, artes, tecnologias entre outros que complementam o
desenvolvimento da escrita, da leitura e do cálculo. Já ao Professor cabe o papel de participar da
elaboração do Projeto Pedagógico, assim como cumprir com seu plano de trabalho, sempre
buscando levar o educando ao desenvolvimento de suas habilidades e competências requeridas no
projeto pedagógico, como também respeitar, interagir e zelar por uma educação de qualidade.
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A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social que circunscreve
não só as condições de vida das crianças, mas também a sua relação com a escola e
estudo, sua percepção e compreensão das matérias. A consolidação dos
conhecimentos depende do significado que eles carregam em relação à experiência
social das crianças e jovens na família, no meio social, no trabalho. (LIBÂNEO, 1994,
p. 87)

Por isso a importância do Professor conhecer o contexto onde irá atuar, para assim saber
qual a melhor forma de exercer sua autonomia contribuído efetivamente para a educação de
qualidade de seus educandos, principalmente se tratando dos Estudantes Público Alvo da Educação
Especial (EPAEE), que trazem consigo algumas especificidades decorrentes de alguma deficiência
e/ou transtornos.
Ser professor vai além de apenas transmitir conhecimento, uma dificuldade aparente é sobre
como levar o que aprendemos em nossa formação para a sala de aula, Paulo Freire já pensava sobre
essa dificuldade “Como diminuir a distância entre o contexto acadêmico e a realidade de que vêm
os alunos, realidade que devo conhecer cada vez melhor, na medida em que estou, de certa forma,
comprometido com um processo para mudá-la?” (FREIRE, 1992b, p.177).
Um dos desafios enfrentados seja pelos graduandos de licenciatura ou professores em
exercícios é a temática da inclusão, mas pode ser superado uma vez que fossem levados em
consideração um processo educativo dialético, que de acordo com Freire é pautado no diálogo,
devemos considerar que os professores e alunos são sujeitos ao conhecimentos e a curiosidades, ou
seja, a relação é simples aprender-ensinar-aprender.
Em minha visão “SER” no mundo significa transformar e re-transformar o mundo, e
não adaptar-se a ele. Como ser humano, não resta dúvida de que nossas principais
responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter nossa esperança
(FREIRE, 2001, p. 37).

Assim, vemos que a colaboração entre a universidade e a escola pode proporcionar diversos
benefícios, seja para formação inicial como também para a formação continuada visto que, o
trabalho colaborativo viabiliza a abertura para o diálogo entre os envolvidos no processo
educacional, seja o graduando, o professor, e principalmente com o próprio aluno. Em consonância
com Pimenta (1999, p. 15) “[...] repensar a formação inicial e contínua, a partir da análise das
práticas pedagógicas e docentes, tem se revelado uma das demandas importantes [...]”, pois, é a
partir dela que se torna possível unir a prática do cotidiano escolar, com a teoria e abordagens que
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são pesquisadas dentro das universidades, sendo uma via de mão dupla com os mesmo objetivos de
favorecer uma educação com mais qualidade.
Segundo Tardif (2002, p. 249), em suas bases teóricas quanto em suas consequências
práticas, os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por
conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais devem, assim, autoformar-se
e reciclar-se através de diferentes meios, após seus estudos universitários iniciais. Logo, umas das
formas disso ocorrer é através da parceria entre a Universidade e a Escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para que o trabalho colaborativo entre a Escola e a Universidade contribui-se para a
promoção de práticas inclusivas por meio do AEE, foram desenvolvidas algumas ações. A fim de
divulgar os resultados obtidos por meio da coleta de dados, o CPIDES, por intermédio do grupo de
pesquisa API, submeteu-se ao Comitê de Ética e Pesquisa, sendo o número do Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 10206912.2.0000.5402.
Para iniciar, buscamos conhecer melhor os estudantes a serem atendidos no CPIDES, para
isso realizamos uma entrevista estruturada com os responsáveis por esse estudante, assim tomamos
conhecimento a respeito do diagnóstico e também objetivando identificar características e
especificidades que podem contribuir para a elaboração e planejamento dos atendimentos
especializados. É nesse momento que podemos ter uma proximidade maior com o contexto do
estudante e a oportunidade de descobrir o que para ele é mais significativo, uma vez que
trabalhamos a partir da abordagem CCS. Sendo assim, a partir das intervenções realizadas, os
bolsistas tiveram a oportunidade de identificar os interesses, potencialidades e habilidades dos
estudantes que participam dos atendimentos realizados no CPIDES.
À fim de realizarmos um atendimento especializado de qualidade, fez-se necessário uma
revisão bibliográfica e documental sobre os descritores: Educação Especial, Educação Inclusiva,
Atendimento Educacional Especializado, Abordagem Construcionista, Contextualizado e
Significativo (CCS), Trabalho com Projetos e Inclusão dos EPAEE no âmbito escolar, social e
digital, pois, é de fundamental importância, conhecermos e compreendermos esses conceitos, tornase possível, desenvolvermos uma prática pedagógica coerente com o que nos elucidam a teoria.
Os estagiários que fazem parte do Centro também realizam atividades nas Escolas parceiras,
ou seja, levam o que aprendem para o ambiente escolar, e também nos trazem os desafios que
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encontram lá. Neste ponto, os interesses se tornam comum, seja para os estagiários como para os
professores da escola, uma vez que a inclusão dos EPAEE está posta pela legislação, mas a prática
se torna mais complexa e necessita ser revista para atender essa demanda, uma vez que se faz
necessário repensar as necessidades desses alunos para que tenham seus direitos a educação de
qualidade garantidos.
Dessarte, se faz necessário a formação inicial e a continuada, para isso são realizadas
reuniões pedagógicas no Centro quinzenalmente, afim de sanar dúvidas, discutir estudos de casos,
conhecer novas metodologias e abordagens como por exemplo a CCS, na qual já trabalhamos e
utilizamos no CPIDES, bem como participamos e ofertamos oficinas e minicursos que adentram a
temática da Educação Especial e Inclusiva, assim contamos com a presença dos estagiários,
professores da rede, além da participação de pesquisadores da universidade.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir das experiências relatadas e compartilhadas dos estagiários e dos professores que
atuaram em conjunto seja no CPIDES e/ou na escola, por meio dos relatórios emitidos para
acompanhamento do desenvolvimento do trabalho realizado e das intervenções realizadas com os
estudantes atendidos e registrado por meio de portfólio possibilitando assim avaliar a evolução
perante as atividades executadas, puderam articular concepções práticas e teóricas à realidade
educacional de maneira contextualizada, construcionista e significativa, uma vez que as ações
propuseram imersão nas discussões que permeiam a inclusão escolar, a partir de situações reais.
Nesse sentido, a partir do desenvolvimento de um trabalho colaborativo envolvendo escola e
universidade, os estudantes participantes e a equipe escolar puderam refletir sobre as necessidades
de se constituir práticas educativas, como o ensino colaborativo, que consideraram as diferenças de
todos os indivíduos. Deste modo, através um trabalho colaborativo, foi possível proporcionar o
desenvolvimento de ações entre os estagiários, professor da sala comum e o professor especialista
que valorizaram as potencialidades de cada estudante e que promoveram a participação e a
autonomia no processo de construção de conhecimento.
Consequentemente, devido aos atendimentos realizados pelo estagiários e da parceira escola
e universidade, foi possível estabelecermos uma rede colaborativa de formação, tanto inicial como
em serviço, a fim de promover e ofertar oportunidades de conhecer a estratégia do ensino
colaborativo, metodologias ativas e abordagens que pudessem favorecer a inclusão dos estudantes
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nas salas de aula do ensino regular, com vistas a atuarmos na constituição de espaços escolares
inclusivos, a partir do reconhecimento das especificidades e potencialidades de cada estudante.
Esta relação do aluno de graduação que ainda está na universidade junto ao professor que já
atua na escola por meio do trabalho colaborativo, favorece a ampliação de seu repertório de
conhecimento e experiências, o que influência diretamente em sua prática. Portanto, isso irá refletir
diretamente na relação entre professor-aluno, no caso deste trabalho como os EPAEE, e partindo do
esclarecimento e compreensão do que envolve trabalhar e atender esse público, ou seja, quando se
passa a se ter conhecimento a cerca a inclusão nos tornamos indivíduos melhores, passando a
reconhecer as diferenças e a valoriza-las, desta forma passamos a ver as potencialidades desses
estudantes invés das dificuldades e limitações que podem ser acometidas devido a deficiência e/ou
transtornos. Em vista disso, podemos melhor nossa prática pedagógica dentro da instituição escolar
e no nosso cotidiano quando vemos o diferente de forma natural.
CONCLUSÕES
Em suma, visando buscar meios para efetivar uma escola inclusiva, consideramos necessário
que sejam desenvolvidas propostas de formação inicial e continuada, que permitam aos professores
compreender que, por meio de mudanças mais simples, às mais complexas em sua prática, podem
fazer com que todos os estudantes possam aprimorar suas habilidades dentro do ambiente escolar e
em seu contexto social, familiar e profissional. Nesse sentido, a abordagem CCS discutida e
vivenciada nas ações formativas desenvolvidas no decorrer do projeto, se configuram como uma
possibilidade no oferecimento de um ensino inclusivo e de qualidade, que respeite e valorize a
diversidade e as diferenças.
Por fim, ao considerarmos o direito de acesso e permanência dos EPAEE nos espaços
escolares, acreditamos que a partir do diálogo dos saberes entre os espaços da escola e da
universidade, os professores e estudantes participantes puderam refletir sobre a importância de
construirmos práticas educativas que considerem as diferenças de todos os estudantes, a partir do
estabelecimento de ações que valorizem as potencialidades de cada um e que promovam a
participação e a autonomia na construção do conhecimento.
Portanto, o processo de formação que envolveu a parceria escola - universidade e outros
profissionais, numa estreita relação, entenderam que uma construção coletiva, pautada no diálogo
foi a mola propulsora para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, que garante a
qualidade do ensino para respeitar e valorizar a diversidade e a diferença.
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Resumo
O artigo tem por objetivo discorrer sobre o Trabalho Colaborativo entre Universidade e Escola,
evidenciando as contribuições que essa parceria proporciona para a formação inicial e continuada de
professores em uma perspectiva inclusiva, um vez que os relatos são a partir de ações que ocorreram
no Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES) na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT/Unesp) em parceria com
escolas do munícipio do interior do estado de São Paulo, por meio do trabalho realizado por estudantes
de graduação da própria universidade no CPIDES, onde ocorrem atendimentos aos Estudantes Público
Alvo da Educação Especial (EPAEE) similar aos Atendimentos Educacionais Especializados (AEE),
com base na abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), que também
acompanham o trabalho realizado pelos professores nas Escolas na sala regular e na sala de recursos
multifuncionais e, para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas: entrevistas estruturadas com
os estudantes e seus responsáveis para o planejamento das intervenções; revisão bibliográfica e
documental sobre os descritores relacionados à temática do projeto; planejamento semanal acerca das
atividades e práticas pedagógicas que foram desenvolvidas; relatórios semanais e mensais destacando as
ações realizadas e as formações por meio de reuniões pedagógicas, oficinas e minicursos junto aos
professores das escolas e com outros pesquisadores da universidade, possibilitando assim articular as
concepções práticas e teóricas à realidade educacional, incentivando a reflexão sobre a importância do
desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, partindo situações reais e práticas, culminando
para os benefícios que o Trabalho Colaborativo conduz para a formação inicial e continuada.
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo; Formação Docente; Educação Especial, Abordagem
Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS); Práticas Inclusivas.
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ATENDIMENTO AO ALUNO SURDO NO ENSINO
REGULAR E AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DO
PROFESSOR
Adelene de Souza – UFLA
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas políticas públicas foram criadas para que pessoas com deficiência
tivessem garantido seu direito de acesso e permanência na escola comum, de forma inclusiva
usufruindo de um ensino igualitário e de qualidade. Ao mesmo tempo, os professores que recebem
esses alunos se sentem despreparados para trabalhar e, de acordo com Silva (2011, p.14) “relatam
dura realidade das condições de trabalho, número elevado de alunos por turma, rede física
inadequada e os limites da formação profissional”. Assim, a educação inclusiva tem sido foco de
debates, em relação a formação inicial e continuada do professor para atuar junto ao aluno com
deficiência.
Um dos primeiros marcos para a garantia da inclusão da pessoa com deficiência,foi a
Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos, na Tailândia, em 1990. A partir desse, outros
documentos e acordos foram criados, tais como Declaração de Salamanca/1994; Constituição
Federal/1998; LDB/EN, Lei 9394/1996; Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva, dentre outros. Para que esse aluno ingresse e permaneça com igualdade de oportunidade é
necessário que a escola implemente uma transformação em sua missão, visão, estrutura física e
principalmente na prática pedagógica do professor eliminando as barreiras de formação tradicional
e criando/utilizando novas metodologias de ensino, de forma a atender aos alunos com
deficiência.(CAVALCANTE, SOARES, SANTOS, 2013; GRAFF, 2013; NASCIMENTO, SILVA,
2010; MARTINS, 2012)
Na perspectiva da Educação Inclusiva, é necessário voltar-se para o aluno surdo em sala de
aula regular, admitindo os limites de atuação da maioria dos docentes para esse atendimento. Os
desafios são diversos e muitas são as demandas colocadas ao docente que recebe o aluno surdo, os
quais se veem diante do seguinte questionamento: Tenho um aluno surdo, e agora? Como ensinar?
É nesse contexto que se insere esta pesquisa cujo objetivo foi o de investigar as necessidades
formativas de professores que atendem a alunos surdos. A pesquisa orientou-se ainda pelo
questionamento: Além do intérprete de Libras, o que é necessário a este professor para que atinja
seu objetivo de ensino em relação a esses alunos?
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DAS QUESTÕES QUE CERCAM A FORMAÇÃO DOCENTE PARA O TRABALHO COM O
ALUNO SURDO
Em sua formação inicial na graduação, o estudante passará por vários conteúdos
programáticos que ao final do curso lhe garantirão conhecimentos básicos para iniciar sua carreira
como docente. Já atuando, o professor se defronta com várias realidades que lhe apresentam
algumas necessidades de respostas. Necessidades essas que irá impulsioná-lo à busca por
aprimoramento, por novos conhecimentos, novos saberes.
De acordo com Marcelo (2009), o ensino é um trabalho exigente e por isso,
não é qualquer pessoa que consegue ser um professor eficaz e manter essa eficácia ao
longo do tempo[...] é imprescindível, que os professores – da mesma maneira que é
assumido por muitas outras profissões- se convençam da necessidade de ampliar,
aprofundar, melhorar a sua competência profissional e pessoal (MARCELO, 2009,
p.8)

Assim, a formação inicial não responde mais aos anseios e angústias do professor, é preciso
uma formação continuada para responder a tantos desafios que lhe são impostos.
Príncepe (2010), citando Garcia (1999); relata que a formação corresponde a ações que
promovam a aquisição de saberes, “saber-fazer” e “saber-ser”, preparando para a realização de uma
atividade. Destaca ainda que
conceber a formação como um processo contínuo, organizado, orientado para a
mudança [...] significa entendê-la como um percurso, uma trajetória que deve
objetivar respostas às expectativas e necessidades dos educadores em suas dimensões
pessoal e profissional. (PRINCEPE, 2010, p.60)

Assim, a formação continuada é importantíssima para que os professores
possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob sua responsabilidade em classe no
ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais diversificado que esse grupo se
apresente, oferecendo-lhes condições de atendimento educacional que sejam
adequadas às suas condições e necessidades, e não apenas, realizando a mera inserção
física desses educandos no ambiente escolar. (MARTINS, 2012, p.33).

A formação inicial e continuada contribuirá para que o professor se desenvolva
profissionalmente. Para isso é necessário não só experiência, mas alto nível de conhecimento,
dedicação, indagação, busca por soluções, experiências de aprendizagem, desenvolvimento de
ações visando o benefício do indivíduo, da escola; contribuindo para a melhoria da qualidade da
educação, atuando enquanto sujeito de transformação, com ações de acordo com os propósitos
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morais do ensino, adquirindo competências essenciais ao pensamento profissional no contexto de
atuação. (MARCELO, 2009, p.9-11). Dessa forma, entende-se formação continuada, como o
processo formativo pelo qual o professor ao longo de sua carreira, atrelado ao seu local de trabalho,
é o autor de seu processo de formação, onde aprofunda seus conhecimentos; desenvolve habilidades
para atuar em sala de aula; busca respostas para os desafios que lhe são apresentados; promove
ações que contribuam de forma positiva para aprendizagem do aluno e também à instituição de
pertencimento, permitindo seu desenvolvimento pessoal e profissional. (MARCELO, 2009;
NÓVOA, 2017; PRINCIPE, 2010)
A necessidade formativa emerge de uma situação, dentro de um contexto em relação aos
sujeitos que a vivenciam, em seu local de trabalho. Nesse sentido, o termo “necessidade” é utilizado
como algo que falta; ou seja, dentro do contexto escolar quais aspectos são necessários para que o
professor atue de forma satisfatória no atendimento ao aluno surdo?
Sabe-se que com a lei 10436, de 24/04/2002, a Língua Brasileira de Sinais - Libras, foi
reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, língua utilizada pela comunidade Surda.
Com sua regulamentação através do Decreto 5626 de 22/12/2005; é garantido ao aluno surdo o
direito ao intérprete de Libras no ambiente educacional, possibilitando a comunicação entre o
professor e o aluno surdo. Entretanto, o intérprete é o canal de mediação na comunicação entre
surdos e ouvintes; sendo que a responsabilidade de ensino continua sendo do professor regente.
(BRASIL, 2004).
A escola se caracteriza como o espaço onde ocorre a educação formal e, “imprime, naquele
que por ela passa, histórias, comportamentos, valores, e um tipo de educação que deixa marcas no
corpo e na alma” (LOPES, 2010, p.129 apud GRAFF, 2013). Por isso, espera-se que na escola
inclusiva, as “marcas” sejam positivas, acompanhadas de envolvimento, valorização, aprendizado e
sentimento de pertencimento. Fazendo-se quando necessário, adaptações curriculares; e permitir
que potencialidades e necessidades de cada um sejam levadas em consideração, oferecendo os
subsídios necessários para o total desenvolvimento do aluno. (CAVALCANTE, SOARES,
SANTOS, 2013).
Considerando a escola enquanto espaço de inclusão onde os alunos surdos tenham seu
direito de aprender assegurados, Graff (2013), relata que ainda persiste nas escolas ditas inclusivas
ações consideradas excludentes; onde a in/exclusão, refere-se ao estado de tensão vivenciada pelo
sujeito, por vezes incluído, em outras excluído, pois
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a demarcação do espaço escolar entre ouvintes e surdos, entre língua majoritária e
língua marginalizada, configura um processo de “in/exclusão”, de modo a capturar
determinados sujeitos e “autorizá-los” a permanecer no mesmo espaço, desde que não
desacomodem as práticas instituídas. Em contrapartida, a escola se nega a construir
com eles a base linguística que subsidiaria as condições necessárias para que
pudessem transitar efetivamente neste espaço e criar algum laço com os demais
membros da comunidade escolar. (GRAFF, 2013, n.p.)

Assim, para que a inclusão seja real, deve acontecer em todas as esferas da escola. Azevedo
e Teixeira (2017), dizem que é preciso “preparar os professores [...] para obter sucesso na inclusão
[...], pois só dessa maneira poderão intermediar o conhecimento aos alunos com mais segurança e
competência”. Todos devem estar engajados na inclusão do aluno surdo no ambiente escolar; seja
aprendendo Libras, para comunicação direta com o aluno; seja em formação continuada, para que
compreendam as especificidades culturais da comunidade surda e percebam-no dentro de um
contexto sócio antropológico. (AZEVEDO, TEIXEIRA, 2017; GRAFF, 2013; SKLIAR, 2010)
Não se pode falar sobre educação de surdos sem antes mencionar sobre cultura, identidade
surda e o intérprete de Libras em ambiente educacional; mesmo que em escola regular de ensino,
onde acontece a inclusão desses alunos. Nesse sentido, a formação do professor para o atendimento
ao aluno surdo é de grande importância e as instituições escolares devem se preocupar com essa
formação inicial e continuada do professor, para que se tenha “maior diálogo e engajamento de
todos na questão da inclusão dos alunos surdos.” (AZEVEDO, TEIXEIRA, 2017; GRAFF,2013;
NASCIMENTO, SILVA, 2010;)
Cultura e Identidade Surda
Aspecto importante na educação de surdos é o entendimento e respeito a identidade e cultura
surda. Para que o aluno seja respeitado em suas especificidades é necessário que haja por parte da
comunidade escolar conhecimento básico sobre a identidade surda; quem é esse sujeito social.
Witchs e Lopes (2018), ao citarem Gomes (2011), descrevem que a partir de relatos de pessoas
surdas, cultura está ligada a
língua, diferença, marcador identitário, essência, artefato fundamental de lutas e
característica inata do sujeito surdo[...] a defesa de um modo de ser surdo se constituiu
em movimentos, lutas e discussões políticas, permitindo que o conceito de cultura
surda emergisse com força de legitimidade e caráter científico (WITCHS, LOPES,
2018, p.6)
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Percebe-se a importância da língua de sinais como fator constituinte da cultura e identidade
surda, como afirma Paula (2009, p.412) “a questão da língua de sinais, portanto, está inerentemente
relacionada à cultura surda. Ou seja, ao se tratar da cultura surda como fator construtor da
identidade surda, necessariamente trata-se da questão da língua de sinais- Libras”. O uso da língua
de sinais, permite ao surdo, formar uma comunidade linguística, que apresenta traços culturais
próprio, onde com o compartilhamento da língua, valores, crenças, modo próprio de ver o mundo,
constroem sua identidade num processo histórico, concebendo a surdez como diferença. Quando o
professor regente conhece as especificidades do aluno, sua língua, cultura e identidade; fica mais
fácil de compreender algumas atitudes do aluno dentro de sala pois, faz parte de sua Cultura Surda.
(FRASCA, 2017)
O desafio da comunicação entre o professor e o aluno surdo, foi legalmente superado pela
garantia da presença do intérprete de Libras, no contexto escolar. Entretanto a presença do
intérprete não garante ao surdo uma educação igualitária; uma vez que a responsabilidade de ensino
do aluno surdo é do professor regente.
O intérprete de Libras é a “pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra
língua, ou desta para uma determinada língua de sinais” (BRASIL,2004, p.7). Seu papel é realizar a
interpretação entre as línguas observando os preceitos éticos: confiabilidade; imparcialidade;
discrição; distância profissional e fidelidade a interpretação, ou seja, o intérprete não pode alterar a
informação, dar opiniões, distorcer o assunto. Assim, fica claro que a responsabilidade do ensino
não é do intérprete que acompanha o aluno surdo, mas sim do professor; tendo em vista que este é o
canal de comunicação entre duas línguas: Português e Libras, podendo também orientar o professor
no uso de recursos que melhor atendem a especificidade (visual) desse aluno.
Desta forma, para que a inclusão de alunos surdos aconteça é necessário que a escola
assuma uma postura inclusiva, fortalecendo os pontos que assim a constituem; como política efetiva
que promova a real inclusão dos alunos, política de formação de professores para que esses
percebam as necessidades educacionais, se envolvam e transformem suas práticas, de forma
positiva na vida desses alunos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, fez-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Thesaurus/INEP; em
periódicos, teses e dissertações da CAPES e Google acadêmico, no mês de outubro de 2019.
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Buscou-se referencial teórico publicado nos anos de 2010-2018, que abordassem aspectos da
formação necessária aos professores no atendimento ao aluno surdo; utilizando-se os descritores
formação de professores, educação de surdos, inclusão de alunos surdos, necessidades formativas,
professores de surdos.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Sabe-se que o número de alunos com deficiência em escola regular vem aumentando a cada
ano. No caso do aluno surdo; percebe-se que é necessário que o professor regente desenvolva
estratégias de ensino adequadas e específicas respeitando as características próprias desse aluno, sua
identidade e cultura, seu meio de perceber o mundo, pautado no visual. É necessário também que o
professor assim como toda a equipe escolar, aprendam Libras, para se comunicar com o aluno,
fazendo com que este se sinta realmente incluído e pertencente a escola; de forma que esta ofereçalhe condições para seu pleno desenvolvimento. É importante destacar que o intérprete de Libras é o
canal mediador entre as línguas, mas a responsabilidade do ensino é do professor; por isto esse deve
estar em contínua formação para que consiga perceber o aluno surdo não como um deficiente, mas
como um sujeito social dentro de um contexto socio-antropológico.
CONCLUSÕES
No contexto da educação inclusiva, vê-se a importância e necessidade da formação inicial e
continuada dos professores e de todos os profissionais da escola. Conhecer sobre a surdez e as
especificidades dos alunos em um processo de formação continuada proporcionará uma atitude de
ressignificação da prática pedagógica e em ações para a melhoria da qualidade do ensino e real
inclusão do aluno surdo. Contribuirá também, para que o professor e a equipe escolar compreendam
a cultura e identidade surda, para um atendimento com respeito a esse sujeito, buscando estratégias
de ensino voltadas para suas especificidades e aprendendo a língua de sinais; oferecendo desta
forma um ensino de qualidade ao aluno surdo.

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

1293

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Z. S. A; TEIXEIRA, E.C.N.S. O aluno surdo no ensino regular e a formação docente: uma análise da
produção de conhecimentos (2012-2017). In: VI Seminário Nacional e II Seminário Internacional. Políticas Públicas,
Gestão e Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v.6, n.6, p.3926-3941, Bahia, 2017.
BRASIL, O tradutor intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Secretaria de Educação Especial.
Programa Nacional de Apoio a Educação de surdos Brasília: MEC. SEESP. 2004. 94p.
CAVALCANTE, E.B.; SOARES, L.V.; SANTOS, P.S. Inclusão de surdos no ensino regular: entre o discurso oficial e
a realidade do cotidiano escolar. In: 26º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, 26, 2013,
Recife. Disponível em: http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/ElenyBrandaoCavalcante-Comunicacao
Oral-int.pdf. Acesso em 01 dez.2019.
FRASCA, L.S.B. Disciplina de Libras na modalidade a distância: necessidades formativas e possíveis caminhos.
2017, 127p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente
Prudente. 2017.
GRAFF, P. Surdos e ouvintes na escola regular: possibilidades de emergência de sujeitos bilingues. In: 36ª Reunião
Anual da ANPED, out. de 2013, Goiânia. Disponível em: http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/
gt15_trabalhos_pdfs/gt15_2921_texto.pdf. Acesso em 13 dez.2019.
MARCELO, C. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. In: Revista de Ciências da Educação, n.8, p.
7-22, jan./abr. 2009.
MARTINS, L.A.R. Reflexões sobre a formação de professores com vistas a educação inclusiva. In: MIRANDA, T.G.;
GALVÃO FILHO, T.A. (Org.) O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. p. 25–38, EDUFBA,
Salvador, 2012.
NASCIMENTO, M.G.A.; SILVA, Y.R. A formação de professores para atuação na escolarização de surdos: uma
reflexão sobre os currículos de formação inicial. Revista Educação Online, n.7, PUC- RIO. 2010. Disponível em
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16618/16618.PDF. Acesso em 12 dez. 2019.
NÓVOA, A. Firmar a posição como professor docente, afirmar a profissão docente. In: Cadernos de pesquisa, FCC,
v.47, n. 166, p. 1106-1133, out/dez.2017.
PAULA, L. S. B. Cultura escolar, cultura surda e construção de identidades na escola. Rev. Bras. Educ. Espec.
Marília, v. 15, n. 3, p. 407-416, dez.2009. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbee/v15n3/a05v15n3.pdf. Acesso
em 12 dez.2019.
PRÍNCEPE, L.M. Necessidades Formativas de Educadores que atuam em projetos de Educação Não-formal.
2010. 146f. Dissertação (Mestrado). PUC. São Paulo. 2010.
SILVA, M.R. Dificuldades enfrentadas pelos professores na educação inclusiva. 2011,55p. Monografia. UNB.
Brasília, 2011. Disponível em http://bdm.unb.br/bitstream/10483/2487/1/2011_MargaretRosarioSilva.pdf . Acesso em
24 jun.2019
SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4ª ed. Porto Alegre, Mediação, 2010.
WITCHS, P.H.; LOPES, M.C. Forma de vida surda e seus marcadores culturais. Educação em Revista, Belo
Horizonte, v. 34, e 184713, p.1-17, 2018.

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

1294

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Resumo
A Língua Brasileira de Sinais – Libras, foi reconhecida como língua oficial da comunidade surda do
Brasil através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. O decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
regulamentou a referida lei, nas formas de acesso da pessoa surda a escolarização; inclusão da Libras
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do
magistério e nos cursos de fonoaudiologia; formação do professor e do instrutor de Libras; garantindo
também, a presença do intérprete de Libras no ambiente escolar. Entretanto a responsabilidade do
ensino é do professor regente. Este trabalho buscou identificar as necessidades formativas do professor
regente da escola regular, no atendimento ao aluno surdo; apresentando-se como um recorte da
pesquisa em andamento onde, na busca por material teórico que abordassem aspectos da formação
necessária aos professores no atendimento ao aluno surdo, fez-se uma pesquisa bibliográfica nas bases
de dados do Thesaurus/INEP; teses, dissertações, periódicos da CAPES e Google acadêmico.
Percebeu-se através do referencial teórico que é de fundamental importância que o professor regente
tenha conhecimento sobre a cultura e identidade surda para que possa atender ao aluno, com qualidade,
de forma inclusiva; respeitando o sujeito surdo e buscando estratégias de ensino voltadas para suas
especificidades. Bem como necessário se faz, o aprendizado da língua para que possa haver
comunicação, mesmo que básica, entre professor e aluno surdo; além de planejamento de aulas
incluindo recursos visuais, pois o aluno devido a sua modalidade linguística utiliza-se do visual para
melhor compreensão do mundo.
Palavras-chave: Educação de surdos, Formação de professores, Libras, Inclusão.
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INTRODUÇÃO
A inclusão educacional se amplia gradativamente e é resultado de muitas lutas e conquistas
pelos profissionais da educação e familiares que objetivam garantir os direitos dos educandos com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação
(AH/SD) no ensino regular. A valer, a atuação dos docentes na escola busca metodologias
inovadoras para o ensino destes educandos. Assim, a formação docente é desafiada a desenvolver
metodologias e o uso de jogos na brinquedoteca possibilita uma práxis pedagógica capaz de tornar o
brincar significativo para os docentes e discentes, conscientizando-os como sujeitos históricos,
críticos, reflexivos, transformadores e humanizados. A problematização partiu da questão: Em
relação a articulação teoria e pratica, o que os processos formativos sobre a ludicidade na
brinquedoteca indicam para a atuação crítica e reflexiva dos docentes com o brincar para a
Educação Especial? A problematização envolveu o desafio de desenvolver metodologias
inovadoras que possibilitem uma práxis pedagógica capaz de ultrapassar os limites do uso dos
jogos, brinquedos e brincadeiras puramente técnico, mas que propicie a formação do sujeito
histórico, crítico, reflexivo, transformador e humanizado. O objetivo da pesquisa foi sistematizar o
processo de formação lúdica na brinquedoteca para o levantamento de indicadores que contribuam
práticas pedagógicas de oficinas lúdicas para estudantes da Educação Especial. A pesquisa teve
como processo metodológico a pesquisa-ação, fundamentada em Martins (1998), ao supor que os
sujeitos da pesquisa refletem e realizam intervenções nas suas práticas pedagógicas, ao mesmo
tempo em que colaboram para a sistematização de novos conhecimentos.
A brinquedoteca poderá favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos com
deficiências, TGD e SD/AH a participar das brincadeiras, socializando-se no ambiente escolar.
Embora a vivência lúdica com jogos, brinquedos e brincadeiras seja divertida para os educandos,
alguns têm características de aprendizagem que lhes dificultam se expressar claramente e os
educadores têm por meio da observação destas vivências, conhecer os educandos e elaborar práticas
mais significativas no processo ensino e aprendizagem. Contudo, oportunizar experiências de
ensino e aprendizagem agradáveis e a consequente formação do autoconceito, da afetividade, da
autonomia, da comunicação e da criatividade. Os resultados apontaram relevantes aspectos para a
elaboração de novas oficinas lúdicas para a Educação Especial.
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A BRINQUEDOTECA E A APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
O espaço da brinquedoteca é fundamental para a qualidade das vivências lúdicas dos
estudantes da Educação Especial. O espaço "é um elemento de composição do projeto da
brinquedoteca na definição dos seus objetivos, e isso implicará, também, na escolha adequada, visto
que os objetivos da prática lúdica podem ser alcançados dependendo do local escolhido para a
instalação desse ambiente lúdico." (Sommerhalder; Alves, 2011, p. 81). A adequação do espaço da
brinquedoteca na escola oferta segurança e também desafios para os educandos e adultos brincantes
por meio de ambientes criativos e convidativos ao ato de brincar e jogar.
Com efeito, o ambiente propicia a interação entre os educandos, pois juntos explorando os
brinquedos criam suas brincadeiras, desenvolvem novas formas de comunicação e a autoestima.
Soler (2009) destaca que a autoestima dos educandos se divide em dois aspectos inter-relacionados:
a primeira é a auto eficiência que refere-se à confiança no funcionamento de nossa mente, como o
pensar, refletir, escolher e decidir, e a segunda, se relaciona à noção de auto respeito, em que está a
consciência de valores e a felicidade. Os jogos de tabuleiro, os materiais específicos das áreas de
conhecimento, os brinquedos e os jogos de encaixe e de construção incitam a imaginação e a
criatividade. A figura 1 a seguir ilustra o jogo da velha adaptado.
A brinquedoteca na escola comumente é organizada em cantos temáticos: sucatoteca,
contação de histórias, música, teatro, mercado, jogos educativos e tudo isso tematizam as
brincadeiras dos educandos. O mobiliário contém mesas ou bancadas, armários, material escolar e
de artes visuais que facilitam a criação de brinquedos para os educandos com dificuldades motoras.
O espaço e a organização dos recursos da brinquedoteca escolar em que as oficinas lúdicas foram
desenvolvidas com educandos com deficiências, TGD, SD/AH são apresentados nas figuras 2 e 3.
O canto da sucata facilita a construção de brinquedos e o canto educação do trânsito propicia
vivenciar aspectos do cotidiano.
O espaço dos brinquedos possibilita a classificação dos jogos por objetivos pedagógicos e na
prática lúdica, os educandos escolhem os jogos. A mediação dos professores é essencial para que os
educandos conheçam os brinquedos, as regras e criem suas brincadeiras. Com efeito, os educandos
articulam novas aprendizagens à sua realidade.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta lúdica foi organizada em etapas, nas quais todos os estudantes poderão expressar
aspectos afetivos e cognitivos, de maneira espontânea e criativa. Isso é relevante, pois as emoções
que emergem na interação com o meio podem servir das facilitadoras no aprendizado dos
estudantes, no entanto, também podem levar a bloqueios nas formas de comunicação e expressão.
Dessa forma, brincando os educandos encontram outras formas de expressão e comunicação.
A escolha do tema e dos jogos e brincadeiras é a primeira etapa e envolveu a prática, a
criatividade e a diversão, entretanto os objetivos da oficina são importantes e cumpriram a segunda
etapa do planejamento. Assim, surgiu a reflexão sobre para quem e por quê a oficina lúdica será
desenvolvida. Tão logo os objetivos foram definidos, a terceira etapa foi a pesquisa sobre as
atividades lúdicas e os pressupostos teóricos, como a quarta etapa, servirão para a adequação às
necessidades e interesses dos estudantes com deficiências, TGD e AH/SD. Os jogos e as
brincadeiras que visam melhorar a capacidade de atenção e o controle da impulsividade motora
atenderam às características dos educandos com Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade
(TDAH), as brincadeiras que estimulam a capacidade de comunicação e de socialização
possibilitaram fazer e manter amizades são essenciais para os estudantes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e AH/SD e os jogos motores e sensoriais propiciam o desenvolvimento
cognitivo aos educandos com deficiências.
As oficinas lúdicas envolvem a prática, mas, para que ela seja organizada, é necessário que
os professores coordenem esse momento, considerando os aspectos afetivos, sociais e cognitivos. A
figura 4 demonstra a afetividade sendo abordada na prática lúdica. As oficinas contemplam a
alegria e, com efeito, esse sentimento favorece a comunicação, a vontade de superar desafios, o
trabalho em equipe e a solidariedade. A etapa final foi a socialização das vivências lúdicas com os
educandos e isso ocorreu por meio de rodas de conversa e apresentação do brinquedo construído
com sucata, um avião, figura 5 em anexo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As práticas lúdicas nas oficinas apontaram para a relação entres definições sobre o brincar,
destacando o brincar livre e o brincar educativo que são estudados por muitos pesquisadores. Os
estudos de Fortuna (2010), autora e pesquisadora da área, nos chama a atenção sobre a ação do
brincar como requisito do brinquedo. Para que esse se torne um brinquedo, é preciso que as crianças
brinquem com ele. Assim, a dimensão ativa da brincadeira ocorre por meio da ação do sujeito no
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brincar. A abordagem da autora sobre o brinquedo aponta seu sentido mais amplo, o educativo, e
destaca que toda a ação lúdica que objetiva o ensino precisa considerar a intencionalidade.
Portanto, o brincar pode ser considerado uma ação livre da criança, que age sobre os objetos
ou os brinquedos, usando a imaginação, mas também poderá ser utilizado na função educacional
como recurso voltado à aprendizagem. Neste sentido, conhecer a classificação dos brinquedos, seus
objetivos e possibilidades de intervenção no processo de aprendizagem dos educandos tornará a
ação docente mais significativa.
Na prática do jogo da velha, ao compartilharmos os desafios a serem superados com os
educandos, proporcionamos o uso da imaginação para resolver o problema e, assim, surgiu outra
forma de jogar. Os educandos sugeriram que o primeiro que inserisse todas as peças no tabuleiro
seria o vencedor, quando não formassem uma sequência nas linhas. Contudo, observou-se que a
definição da principal característica do jogo, a regra para organizar a atividade, pode ser modificada
por meio da reflexão, criatividade e uso da imaginação. Isso propiciou que a prática lúdica venha ao
encontro das possibilidades motoras e cognitivas dos educandos. Isto posto, o atendimento às
necessidades e potencialidades de aprendizagem dos educandos na Educação Especial na
brinquedoteca será intensa se for pensada com educandos e pelos educandos.
A imaginação então será a segunda característica que define o jogo. Com efeito, o jogo
inicia pelo conhecimento das regras e tem continuidade pela ação e imaginação dos estudantes.
A ação da criança nos jogos e nas brincadeiras está pautada no lúdico e, para ela, não
importará se o objeto ou brinquedo será utilizado como recurso pedagógico ou como suporte das
brincadeiras com seus amigos. Kishimoto (2010, p. 26) tomando como referência Cristie (1991)
descreve como traço da brincadeira "a prioridade do processo do brincar: enquanto a criança brinca,
sua atenção está concentrada na atividade em si e não em seus resultados ou efeitos."
O brincar também encontrou diferentes formas de expressão na cultura infantil dos
educandos; como a diversão, a representação do cotidiano, o faz de conta e, em todas estas, os
educandos expressam suas percepções e assumem diferentes papéis, experimentando e colocandose no lugar do outro desenvolvendo a socialização. De fato, conhecer as diferentes modalidades dos
jogos, brinquedos e brincadeiras no processo formativo em brinquedotecas na formação docente é
importante para a elaboração de oficinas lúdicas que atendam as especificidades de cada realidade
educacional.
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CONCLUSÕES
As oficinas lúdicas são momentos coletivos e criativos, no qual as vivências lúdicas são
organizadas de modo que o educando possa dar sequência às descobertas e a elaboração de
conteúdos pessoais e significativos. A prática da oficina possibilita maior sensibilização pelos
educandos no contato com o mundo já que, se utiliza de jogos e práticas corporais entre os
envolvidos no processo sendo um trabalho coletivo, prevê momentos individuais e em grupo entre
todos os estudantes com deficiências, multiplicando as formas de expressão e favorecendo a
comunicação, oral e verbal.
Os sentimentos de confiança e valor interferem no modo como os educandos interagem com
o meio. Por certo, brincar na brinquedoteca é fundamental no processo educacional dos educandos
com deficiências, TGD e SD/AH, pois por meio de práticas lúdicas os professores ampliam as
condições de aprendizado dos educandos criando um ambiente propício e adequado à inclusão. O
gesto, a fala e o olhar acolhedor do professor para o educando têm um potencial formador, pois
contribuem para o enfrentamento e superação dos desafios no processo de desenvolvimento e
aprendizagem.
A ação do professor valoriza as possibilidades dos brinquedos e as estratégias de exploração.
Contudo, ao adulto também é delegada a capacidade de brincar, o que remete ao início da sua vida,
quando o movimento corporal estava relacionado à cultura da infância. Porém, as interações sociais
afastam o homem do convívio lúdico nas brincadeiras e o aproxima de outras formas de lazer, como
a sua relação com as máquinas. O adulto que experimenta o lazer no seu cotidiano transpõe, para o
mundo infantil, o prazer e a recreação e valoriza o convívio social na formação humana. Isso
justifica a brinquedoteca no processo de formação lúdica docente.
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Figura 1. Jogo da velha adaptado e quebra-cabeça

Fonte: Arquivo pessoal das autoras
Figura 2. Canto da Sucata e brinquedos construídos

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.
Figura 3. Oficina: Educação no Trânsito

Fonte: Arquivo pessoal das autoras
Figura 5. Brinquedo construído com sucata. Avião.

Fonte: Arquivo pessoal das autoras
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Resumo
O artigo apresenta uma análise do processo de formação lúdica dos docentes do Curso de Formação de
Docentes em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental entre os anos de 2015 e 2016.
A análise do processo evidenciou a relevância da metodologia lúdica na brinquedoteca como espaço de
formação docente e prática pedagógica na Educação Especial e ergueu reflexões quanto à relação teoria
e prática no processo formativo, com a seguinte questão: A relação teoria e a pratica no processo
formativo docente sobre a ludicidade na brinquedoteca possibilita a atuação crítica e reflexiva com o
brincar na Educação Especial? A problematização envolveu o desafio de desenvolver metodologias
inovadoras que possibilitem uma práxis pedagógica capaz de ultrapassar os limites do uso dos jogos,
brinquedos e brincadeiras puramente técnico mas que propicie a formação do sujeito histórico, crítico,
reflexivo, transformador e humanizado. O objetivo da pesquisa foi sistematizar o processo de formação
lúdica na brinquedoteca para o levantamento de indicadores que contribuam práticas pedagógicas de
oficinas lúdicas para estudantes da Educação Especial. A pesquisa possibilitou a construção do
conhecimento sobre o brincar na formação e prática docente por meio da pesquisa-ação como
processo metodológico, fundamentado em Martins (1998). O aporte teórico da pesquisa quanto ao
brincar e a brinquedoteca na educação foi pautado nos estudos de Fortuna (2010), Kishimoto (2010),
Soler (2009) e Sommerhalder e Alves (2011). Os resultados evidenciaram o pensamento crítico sobre a
Brinquedoteca no processo formativo, considerando a que a prática pedagógica precisa ser significativa
para professores e educandos e dessa forma produzir novas teorias que valorizem o brincar no
processo ensino e aprendizagem na Educação Especial e servirão de base para novas oficinas lúdicas.
Palavras-chave: Brinquedoteca; Formação docente; Formação Lúdica; Educação Especial.
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CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Mariza Sueli de Oliveira Sodré – FIOCRUZ (RJ)
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INTRODUÇÃO
Um mundo inclusivo é, de acordo com Sampaio & Sampaio (2009), um mundo no qual
todas as pessoas têm acesso às oportunidades de ser e estar na sociedade. Dessa forma, a escola
inclusiva torna-se fundamental, não apenas para as crianças com deficiência, mas também para
crianças sem deficiência, pela possibilidade da convivência com a diversidade e do estímulo à
cidadania.
Um marco histórico para a inclusão escolar foi a Declaração de Salamanca (ONU/UNESCO,
1994), onde foi proposto implementar, nos sistemas educacionais, programas que levem em conta
as características individuais e as necessidades de cada aluno, de modo a garantir educação de
qualidade para todos, pois ampliou-se o conceito de necessidades educacionais especiais (NEE) e
passou também a considerar as necessidades específicas da criança vulnerável, da criança de rua, da
criança trabalhadora ou explorada, da criança itinerante, da criança com fome, entre outras
circunstâncias.
No Brasil, em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das pessoas com
deficiência. No capítulo IV, a Lei aborda o acesso à educação e traz avanços importantes, como a
proibição da cobrança pelas escolas de valores adicionais pela implementação de recursos de
acessibilidade. O texto diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis, mas
não cita explicitamente que a matrícula de alunos com deficiência deva se dar na rede regular em
vez de escolas especiais, o que é um ponto de controvérsias.
Segundo Sampaio & Sampaio (2009), o projeto de inclusão parte de premissas políticas,
filosóficas e educativas e, portanto, será confrontado, necessariamente, com os sentimentos, os
valores e a história de vida dos sujeitos responsáveis por sua implementação. Segundo Marques
(2016), embora a escola seja um espaço privilegiado de conjugação da diversidade, a sua lógica de
funcionamento (por meio de regras, condutas e disciplina) tende à homogeneização e à diluição das
diferenças mais marcantes entre sujeitos naturalmente diferentes.
Entende-se, assim, a importância de haver, no ambiente escolar, profissionais qualificados
para atender cada criança, a fim de que nenhuma delas se sinta excluída do processo educacional.
Dentro desse contexto, cabe ressaltar a formação de professores, que não pode ser pensada a partir
das ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da função
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social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar
valores e práticas coerentes com nossa vida civil (GATTI, 2010).
Marques, (2016) salienta que, para que ocorra uma mudança educacional, deve-se investir
na formação do professor, pois é necessário que o docente adquira alguns saberes que ajudem a
compreender as dificuldades apresentadas pelo aluno, buscando mediações que levem ao sucesso
deste.
Há diversos caminhos pelos quais o professor pode se aprofundar para que consiga trabalhar
com toda a diversidade existente em uma escola inclusiva, sobretudo com cursos que o levem e
auxiliem no entendimento do processo ensino-aprendizagem. A constituição da aprendizagem é,
para Porta et al., (2016) relacionada com a disposição de recursos disponíveis no ambiente para que
a criança possa interagir com os mesmos e ampliar suas potencialidades. Assim, cabe ao docente
mediar esse processo a partir, não apenas de sua prática, mas também através de uma formação
continuada.
FORMAÇÃO CONTINUADA
As recentes mudanças no cenário educacional trazem consigo mudanças na legislação, no
currículo e, consequentemente, na prática docente. Isso faz com que os professores, de acordo com
Carvalho, (2017) tornem-se inseguros sobre o que ensinar e como ensinar.
Tardif e Lessard, (2014) salientam que até o momento, a formação para o magistério esteve
dominada sobretudo pelos conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos
geralmente numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo em
seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Tal fato
eleva, ainda mais, a insegurança dos profissionais de educação, principalmente sobre qual
metodologia utilizar, em especial nas turmas cada vez maiores e mais diversificadas.
Durante muito tempo, os objetivos e os programas escolares tiveram um caráter
relativamente imutável. Desde cerca de trinta anos constata-se, muitas vezes, uma vontade tanto
política quanto social de transformar os objetivos e os programas escolares (TARDIF, 2014).
Logo no início da década de 2000, como subsídio para garantir o alcance dos objetivos
colocados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), surgem os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) que, como o próprio nome já sugere, trazem orientações
para o planejamento do currículo escolar. Nos anos 2015/2016, o Ministério da
Educação organizou um novo documento, Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
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que tem como objetivo direcionar com maior precisão o ensino para a escola básica
brasileira (CARVALHO, 2017).

Nesse sentido, nota-se, conforme Nascimento et al., (2010) ressaltam, que o oferecimento de
uma sólida formação científica e pedagógica aos professores vem se configurando como
imprescindível. Articular os avanços das pesquisas realizadas nas universidades e o dia-a-dia dos
professores é uma tentativa da maioria dos cursos de formação continuada disponibilizados para os
docentes, visto que estes precisam ser instrumentalizados para lidar com o ensino, que é o foco de
sua profissão, e o elemento definidor de sua profissionalização (GATTI, 2016).
O CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Tendo em vista a necessidade de atualização constante do professor e as novas políticas de
inclusão, iniciou-se, em agosto de 2019, um curso de Curso de Extensão em Educação Inclusiva
(CEEI) no IFRJ Campus Avançado Mesquita, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A carga
horária pré definida foi de 184 horas, com aulas às terças feiras, no turno da tarde (a distribuição da
grade curricular encontra-se no anexo 1).
A elaboração do curso ocorreu a partir de dados de artigos em periódicos científicos, na
mídia impressa pertinente ao tema Educação Inclusiva, nas políticas públicas já propostas pelo
governo e da experiência profissional das pesquisadoras e das discussões que resultaram a partir das
leituras dos artigos

O objetivo deste curso é contribuir para a formação continuada de

professores do Ensino Fundamental, 1º e 2º segmento, que estejam atuando em sala de aula. A
proposta está baseada no debate de temas sobre a educação inclusiva, além de discussões acerca das
deficiências encontradas nos estudantes e os meios para que estas não sejam empecilho para o
processo ensino-aprendizagem.
As inscrições para o CEEI poderiam ser realizadas de modo presencial (preenchimento de
formulário impresso e entrega de documentos na secretaria acadêmica do Campus Avançado
Mesquita) ou virtual (formulário online disponível no site https://portal.ifrj.edu.br/mesquita/
extensao. Para a inscrição online, os candidatos deveriam responder os campos solicitando
informações e anexar a documentação exigida no edital de seleção, critérios utilizados para seleção
dos candidatos.
Neste processo, houve 1392 entradas no formulário de inscrição online e 06 inscrições
presenciais, totalizando 1398 inscrições. Destes, 38 foram aprovados no processo seletivo, 29
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compareceram ao primeiro dia de aula e efetivaram a matrícula. Em virtude das ausências, foram
convocados os 10 primeiros selecionados da lista de espera. Da convocação realizada, efetivaram a
matrícula 5 pessoas.
Dos 29 participantes do primeiro dia, 26 responderam a um questionário sobre seu perfil, de
onde observamos a presença de 23 pessoas do sexo feminino e 03 do sexo masculino, com idades
variadas entre 19 e 35 anos.
Quanto à formação acadêmica dos professores, 19 apresentam pós-graduação e 7, ensino
superior completo, onde19 lecionam na rede pública, 6 na rede privada e 1 em ambas as redes de
ensino.
No primeiro encontro, foram apresentados os objetivos do curso e sua relevância, onde os
professores tiveram a livre escolha de querer contribuir ou não com o estudo, através do
preenchimento de um questionário. A turma fez uma breve apresentação. Logo após, foi iniciado,
verbalmente pelas pesquisadoras, os temas que seriam discutidos, enfatizando o papel de cada
tópico da Matriz Curricular (anexo 01).
As aulas seguintes foram ministradas por alunos da pós-graduação em Ensino em
Biociências e Saúde da FIOCRUZ e por professores do IFRJ, campus Mesquita. Dessa maneira,
além de contribuir para a formação dos docentes do Ensino Fundamental, o curso também
possibilitou o diálogo entre a academia e a rede básica do Ensino. Após cada aula, os alunos eram
estimulados a responder um questionário de avaliação, e a fazerem uma proposta de como utilizar o
tema em seu cotidiano escolar (anexo 2).
Os resultados têm nos mostrado o quanto este curso tem contribuído para a atualização dos
professores participantes, como uma melhoria em sua prática pedagógica, no que diz respeito à
inclusão escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Curso de Extensão em Educação Inclusiva (CEEI) foi oferecido pela primeira vez no
segundo semestre do ano de 2019. A grande procura por parte dos professores já é, por si só, a
prova da necessidade que os docentes têm em uma constante atualização, mostrando também a
defasagem do que se aprende nos cursos de licenciatura e as práticas pedagógicas necessárias no dia
a dia de um professor do Ensino Fundamental.
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Todos os professores presentes no primeiro dia demonstraram interesse em aprofundar os
conhecimentos acerca da Educação Inclusiva. Pontua-se a importância de cursos de formação na
área para que estes professores aprendam a diversificar mais suas aulas.
Outro ponto de destaque é a contribuição que a academia pode trazer ao ambiente escolar,
visto que grande parte dos professores deste curso são alunos da pós graduação do Instituto
Oswaldo Cruz, que, de forma clara, estão levando o que há de mais novo no que diz respeito à
Educação Inclusiva aos professores que já estão há bastante tempo dedicados à sala de aula.
Espera-se que este curso traga aos participantes uma reflexão a respeito de suas práticas,
auxiliando-os diante dos desafios que enfrentam diariamente, para que possam ser e fazer a
diferença na vida de seus alunos.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz curricular do curso

Anexo 2. Modelo de avaliação das aulas do curso
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Resumo
Vivemos em um mundo inclusivo e, desta forma, a escola inclusiva torna-se fundamental, não apenas
para as crianças com deficiência, mas também para crianças sem deficiência, pela possibilidade da
convivência com a diversidade e do estímulo à cidadania. As recentes mudanças no cenário educacional
trazem consigo mudanças na legislação, no currículo e, consequentemente, na prática docente. Isso faz
com que os professores, tornem-se inseguros sobre o que ensinar e como ensinar. Tendo em vista a
necessidade de atualização constante do professor e as novas políticas de inclusão, iniciou-se, em
agosto de 2019, o Curso de Extensão em Educação Inclusiva (CEEI) no Instituto Federal do Rio de
Janeiro (IFRJ) Campus Avançado Mesquita, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ,
RJ). O objetivo deste curso é contribuir para a formação continuada de professores do Ensino
Fundamental do 2º segmento. A proposta está baseada no debate de temas sobre a educação inclusiva,
discussões acerca das deficiências encontradas entre os estudantes e os meios para que estas não sejam
empecilho para o processo ensino-aprendizagem. A elaboração da proposta do curso ocorreu a partir
de dados de artigos em periódicos científicos, da mídia impressa pertinente ao tema Educação
Inclusiva, das políticas públicas já propostas pelo governo, da experiência profissional das
pesquisadoras e das discussões que resultaram a partir das leituras dos artigos. O curso elaborado foi
avaliado e aprovado pelo colegiado do Instituto. Espera-se que este curso traga aos participantes uma
reflexão a respeito de suas práticas, auxiliando-os diante dos desafios que enfrentam diariamente, para
que possam ser e fazer a diferença na vida de seus alunos.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Inclusiva; Prática docente.
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INTRODUÇÃO
O ensino escolar precisa ser pensado para todos sem produzir segregação. O papel da escola
regular é reconhecer a diversidade encontrada nas salas de aula para assegurar a aprendizagem de
todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais (NEE). Entretanto, a
inclusão ainda é um problema no sistema público de ensino apesar de há cerca de 20 anos esses
princípios fazerem parte da declaração de Salamanca (1994), que orientou mudanças nos sistemas
educacionais no mundo. No Brasil o entendimento da educação para todos foi considerada por meio
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996).
De acordo com Mantoan (2011), as escolas necessitam ressignificar suas ações para
desenvolver práticas de ensino que auxiliem o processo de formação. A educação inclusiva tem,
como função desenvolver um novo modo de pensar a escola, levando em consideração a pluralidade
cultural e a interação social (Mantoan, 2011).
Nas escolas brasileiras, ainda hoje, os professores encontram vários desafios para promover
a inclusão nas salas de aula regulares, pois o ensino, como conhecemos, acaba propondo uma
educação conteudista. Entretanto, as práticas de ensino escolares, devem formar cada estudante
reconhecendo suas particularidades para desenvolver cidadãos responsáveis. Como afirma Garcia
(2000, p. 63) “[..,] a presença de um aluno portador de deficiência em sala de aula pode servir para
desenvolver habilidades em seus colegas não deficientes, [...]”, pois em contextos comuns de
aprendizagem, os alunos têm possibilidade de valorizar as diferenças, aprender e conviver com seus
pares.
A criação de uma rede de apoio interdisciplinar e multiprofissional é indispensável para
produzir novas possibilidades de ações pedagógicas adequadas às especificidades de cada sujeito,
respeitando as diferenças encontradas na escola. Ao compartilhar ideias e criar soluções a equipe
pedagógica, juntamente com o corpo docente, pode oferecer condições para desenvolver um ensino
com melhor qualidade social.
Portanto, este estudo buscou conhecer o preparo didático e pedagógico de professoras do
ensino fundamental para o ensino inclusivo e a necessidade de formação continuada.
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MATERIAL E MÉTODO
A fim de conhecer o preparo didático e pedagógico de professores sobre inclusão no ensino
optou-se pela realização de um estudo descritivo de entrevistas individuais, com abordagem
qualitativa, que, segundo Duarte (2004), são essenciais para identificar práticas e valores de espaços
sociais específicos.
As entrevistas foram realizadas em uma Escola Municipal da cidade de São Gonçalo, no
estado do Rio de Janeiro. O critério de inclusão de professores nessa pesquisa foi a experiência
atual com alunos que possuem necessidades especiais (NEE). Nesse estudo duas professoras do 1°
ano do ensino fundamental se dispuseram a ser entrevistadas individualmente. Entre as
entrevistadas estava uma professora de classe regular e outra professora de apoio que atuam no
mesmo ano de ensino.
Para identificar as especificidades das práticas de ensino adotadas no contexto educacional
realizamos a entrevista semi-estruturada com perguntas abertas como forma de coleta de dados. As
perguntas seguiram as seguintes orientações: 1) concepções de inclusão e desafios na sala de aula,
2) prática de adaptações curriculares e 3) a importância da formação continuada para o processo de
inclusão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos dados coletados procuramos reconhecer a percepção dos professores em
relação aos desafios da inclusão no contexto educacional, caracterizando aspectos recorrentes e
elementos comuns nos discursos apresentados. A interpretação dos dados adquiridos nas duas
entrevistas individuais permitiu perceber as estratégias utilizadas no contexto escolar para o
desenvolvimento de práticas menos segregadoras.
No eixo Concepções de Inclusão e Desafios na Sala de Aula, prevaleceu o entendimento de
que os alunos com NEE são sujeitos capazes de adquirir habilidades para vivenciar com autonomia
o contexto social. A professora regente afirma: "Inclusão é bem mais do que inserir o aluno na sala
de aula. É criar mecanismos para que este se socialize e tenha aprendizados como todos os alunos".
Enquanto a professora de apoio declara: "Inclusão é oferecer oportunidades iguais de acesso de
educação e socialização. Precisa existir o acolhimento para todos sem exceção".
Os dados coletados nas entrevistas demonstram que as professoras reconhecem a
importância do acesso ao ensino regular, dando a todos os alunos a oportunidade de desenvolver
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ações que valorizam a socialização. No entanto, identificamos uma diferença entre as concepções.
Apenas uma das professoras considera como elementos da inclusão tanto a socialização quanto o
aprendizado de todos os alunos.
Considerando-se que o sentido que o professor atribui ao processo de inclusão pode
caracterizar o tipo de prática cotidiana desenvolvida na sala de aula, é importante que o conceito de
inclusão seja discutido na escola a fim de atualizar o projeto político pedagógico, que orientará as
boas práticas de ensino. De outra maneira, as estratégias pedagógicas construídas no cotidiano
escolar influenciadas pelo grau de importância que o professor destina à diversidade encontrada na
escola, podem, ora auxiliar ou prejudicar o ensino inclusivo.
Quanto às Adaptações Curriculares realizadas percebemos que há esforço das duas
professoras em promover a personalização do ensino para os alunos com NEE, seja quanto a
diversificação de estratégias e recursos didáticos como no caso da professora regente que usa
"Atividades lúdicas, atividades diferenciadas, uso de material concreto como alfabeto móvel”,
quanto ao planejamento de ensino como informado pela professora de apoio “…adaptação nos
objetivos de ensino e aprendizado, no conteúdo aplicado, no método de ensino e no processo de
avaliação.
Os professores encontram uma série de desafios para promover de fato a inclusão de alunos
com NEE no contexto escolar. Esses podem ser de natureza formativa como revela a professora
regente entrevistada - “Ter um olhar atento para entender as necessidades do aluno e posteriormente
saber que prática utilizar e posteriormente. Nem sempre temos formação ou base para realizar tais
etapas”. A professora de apoio identifica o desafio como estrutural ao responder “… falta de
conscientização de que é a escola que tem que se adequar e se estruturar de acordo com as
necessidades dos alunos”.
Muitos professores ainda sentem-se angustiados e incapazes de lidar com o acesso e
permanência dos alunos com NEE, principalmente em sua estreia no ambiente profissional. O que
indica a importância da atualização curricular na formação inicial e da gestão participativa que
acolhe e integra os professores promovendo discussão e atualização do Projeto Político Pedagógico
(PPP).
Para problematizar a importância da formação continuada no discurso dos professores
perguntamos se os profissionais da educação estão preparados para o processo de inclusão. Uma
professora declarou que não estão preparados considerando a formação continuada como
“importantíssima, pois devemos estar buscando e aprimorando conhecimentos, técnicas, habilidades
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para a concretização do aprendizado de nossos alunos". Já a professora regente desenvolveu o
seguinte raciocínio: "Muitos professores desconhecem diferentes tipos de síndromes e como
desenvolver as atividades com os alunos. A formação continuada dá ferramentas para que o
professor atue de forma correta." Esse discurso da professora é consoante com o de Briant e Oliver
(2012) como a seguir:
É preciso investir no processo de formação inicial e continuada do professor, pois isto
influencia seu cotidiano em sala de aula. Dessa forma, o professor passará a se sentir
mais seguro e com maiores possibilidades de realizar um trabalho com qualidade
diante de uma sala de aula heterogênea (BRIANT, OLIVIER,2012, p.149).

Ainda hoje, encontramos nas escolas currículos padronizados e práticas excludentes, por
isso é importante implementar um currículo acessível a todos e atitudes colaborativas para envolver
a turma num processo de inclusão humanizado. Garcia (2000) propõe para a escola o
desenvolvimento de uma comunidade escolar inclusiva onde professores sejam inovadores,
criativos e solidários. Numa comunidade verdadeiramente inclusiva, a finalidade das práticas
educativas é valorizar ações que facilitem o crescimento dos alunos preparando-os para a vida, por
isso a sala de aula precisa ser um espaço democrático onde o conhecimento seja compartilhado
entre todos e produzido para além das disciplinas.
Através dos discursos apresentados pelas professoras percebemos que a escola ainda não
apresenta alternativas para construir práticas coletivas no processo de aprendizagem dos alunos com
necessidades especiais. Os agentes da escola têm a responsabilidade de problematizar, dialogar e
refletir a prática inclusiva de ensino inclusivo por meio do trabalho colaborativo para estimular o
respeito e a consideração da diversidade de todos os alunos. De acordo com Briant e Olivier (2012)
as parcerias entre os diferentes agentes são tão importantes para o sucesso do processo da inclusão
quanto ao desenvolvimento do trabalho com os alunos.
A reflexão crítica das ações desenvolvidas no espaço educativo são indispensáveis para o
professor compreender a importância do ensino inclusivo nas escolas. Entendemos que, um projeto
cooperativo desenvolvido por meio de práticas de ensino colaborativas constrói valores sociais que
atribui significado ao processo de inclusão de crianças com necessidades especiais. Na perspectiva
da educação inclusiva, a educação democrática potencializa a formação crítica de todos os alunos
presentes no contexto educativo, facilitando a construção do trabalho em grupo e o apoio mútuo
num contexto de formação mais dialógico.
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CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nesse estudo piloto revelam, de forma representativa, que as
professoras e a escola estão parcialmente preparadas para os desafios da inclusão, necessitando da
implementação da formação continuada no ambiente escolar, que é fundamental para todos os
envolvidos refletirem sobre o tema, construindo colaborativamente novas perspectivas para a
prática de ensino inclusiva.
A atualização curricular quanto aos saberes e fazeres relacionados à inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais na formação inicial é fundamental para consolidar conceitos
atualizados e promover as boas práticas inclusivas nas adaptações curriculares.
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Resumo
A proposta de escola inclusiva não é recente. No Brasil esse tema tem sido oficialmente considerado
por meio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) de 1996, orientada pela Declaração
de Salamanca de 1994. Entretanto, reconhecer a diversidade de sujeitos nas salas de aula para assegurar
a aprendizagem de todos, incluindo aqueles com NEE, ainda é um grande desafio profissional para os
professores. Soma-se a isso a desvalorização e condições de trabalho, a violência social na escola e o
trabalho solitário, que revelam a falta de relação entre políticas educacionais e integração de ações com
base na realidade. Portanto, é fundamental conhecermos a realidade do ambiente escolar para adotar as
mudanças necessárias à formação, que promova a autonomia e a cidadania de todos os alunos. Dessa
forma, seria possível planejar soluções estratégicas, apostando na superação dos problemas de forma
coletiva na escola. O objetivo deste estudo piloto foi o de conhecer o preparo de professores para o
ensino inclusivo e a necessidade de formação continuada. A análise dos resultados obtidos por meio de
entrevista semi-estruturada realizada com duas professoras do ensino fundamental, da mesma escola,
revelou o seguinte: I- as concepções de inclusão são distintas, II- os desafios enfrentados são de
natureza formativa e estrutural da escola; III- as adaptações curriculares são realizadas seja no plano de
ensino ou por meio da diversificação dos recursos didáticos usados e IV- a necessidade de formação
continuada é reconhecida pelas professoras para superar os desafios didático-pedagógicos sobre o tema.
Esse trabalho indica a importância do aprofundamento do estudo sobre inclusão na formação inicial e
continuada de professores.
Palavras-chave: Inclusão; Práticas inclusivas de ensino; Formação continuada; Adaptações
curriculares.
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INTRODUÇÃO
A investigação sobre a formação docente no Brasil tem enfatizado há décadas sobre a
necessidade da articulação dialética entre a teoria (saber) e a prática (saber-fazer) nos cursos de
licenciatura (GATTI, 2010; MALDANER, 2000; ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009),
notadamente nas áreas que abarcam as ciências naturais. Um dos aspectos mais preocupantes da
profissionalização ao magistério, é sem dúvida, o modelo de formação docente conhecido como
“3+1”, que foi instituído na década de 1930 e tem a sua derivação na visão epistemológica
positivista da Ciência. Sob uma ótica fragmentada do trabalho docente, os licenciandos são
formados priorizando-se os conhecimentos específicos que não dialogam com uma intencionalidade
pedagógica clara. Como resultado, formam-se professores “especialistas”, que chegam as escolas
públicas despreparados para lidar com os desafios à prática docente.
Por outro lado, já são vastas as pesquisas na área educacional que defendem a formação de
professores numa perspectiva sócio-crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014; GATTI, 2010) o que, apesar
disso, tem se mostrado insuficiente para a superação dos “velhos” paradigmas educacionais no
âmbito das licenciaturas. De modo geral, os embates curriculares entre formadores na ‘em ciências’
e da ‘educação em ciências’ são divergentes em assentir o viés formativo da práxis docente. Uma
das possíveis razões, é que ao admitir a importância do “saber-fazer” para além do “saber” na
constituição de uma epistemologia própria da atividade docente, emerge-se a limitada interpretação
que ainda fazemos sobre os fenômenos de ensino e aprendizagem produzidos na escola.
Mas, afinal, “no que se constitui o saber docente?” Segundo Tardif (2012), é possível definilo como "[...] saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos
da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais". Para ele, o
educador é visto como um profissional que deve ser qualificado ao desenvolvimento de um ‘saber
prático’, com possibilidades de contemplar as situações específicas e concretas de ensinoaprendizagem com os estudantes. E, sobretudo no que tange à educação especial, a demanda por um
professor capacitado a atuar em espaços assimétricos é ainda mais urgente, visto que a
democratização da escola ampliou o acesso à educação, mas não foi capaz de sustentar
concomitantemente nos cursos de formação inicial os alicerces sobre

“como” atuar numa

perspectiva da educação inclusiva (EI), apesar dos recentes avanços na legislação educacional
brasileira sobre o tema (BRASIL, 1996).
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Isso fica claro quando se observam os dados referentes às licenciaturas. Uma pesquisa
realizada por Gatti (2010) que analisa os currículos e ementas de 71 cursos em Pedagogia no país,
mostram que apenas 3,8% do total das disciplinas ofertadas na graduação são relativas à educação
especial. E se nos cursos de Pedagogia a ênfase dada à inclusão é breve, nos cursos de Ciências é
ainda mais concisa. Num recorte realizado no estado de Goiás, onde está sendo desenvolvida esta
pesquisa, acerca dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de licenciatura em Biologia, Física,
Matemática e Química, tendo como foco a noção de EI, as autoras constataram não existir qualquer
tipo de referência a formação para a diversidade, assim como nenhuma disciplina que trate do
assunto (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011).
Este quadro mostra que, se existe alguma abordagem relacionada a educação especial, esta é
genérica e descritiva, com poucas referências sobre as possíveis ações e suas lógicas. Soma-se a
isso, que os discursos curriculares são frequentemente próximos ao que se consta nas políticas
educacionais inclusivas, notadamente teóricas, não se apoiando nas pesquisas educacionais
refletidas em situações concretas de ensino e aprendizagem na escola. A implicação disso na
conjuntura educacional, é o impacto na qualidade do ensino para os estudantes, e sobretudo, para o
público-alvo da educação inclusiva que abrange tanto alunos com dificuldades de aprendizagem
(deficiências, transtornos do desenvolvimento, etc) como aqueles com elevada potencialidade (altas
habilidades/superdotação).
Considerando esta conjuntura na atualidade, defende-se que a constituição de um “saber
docente” para a diversidade deve ser construído aliando-se os resultados de pesquisas educacionais
- na universidade, às concepções de ensino apresentadas por professores que atuam na perspectiva
inclusiva - na escola. Para isso, é necessário estabelecer uma aproximação entre as instituições de
ensino, universidade – escola, de modo a favorecer o encontro dialógico entre os diferentes campos
de atuação docente em Ciências e Educação Especial, que surgem de uma abordagem colaborativa,
em que os próprios docentes envolvidos sejam capazes de refletir coletivamente e investigar a sua
práxis, a fim de estabelecer novas estratégias pedagógicas que visem solucionar os problemas reais
de ensino localizados na sala de aula dentro da sua área específica de ação. Ressalta-se que nesta
perspectiva, a Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1986) tem sido um apontado em diversos trabalhos
(BAZON et al., 2018; ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009) como um caminho metodológico
favorável a transformação das práticas docentes tradicionais nestes contextos.
Contudo, nesta investigação, nos restringiremos a analisar as concepções de ensino
apresentadas

por

uma

formadora

de

professores

no

campo
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habilidades/superdotação

(AH/S),

representante

no

Núcleo

de

Atividades

de

Altas

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em Goiás; com vistas a categorizar os saberes docentes que
se configuram em sua práxis escolar contemplando as especificidades educativas pedagógicas da
instituição.

Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturas entre uma professora em

formação continuada (PFC) e a professora formadora (PF), onde a partir das categorias adaptadas
em Tardiff (2012), foram selecionados alguns dos episódios de fala que caracterizam os saberes
profissionais que emergem da prática escolar na identificação e atendimento de alunos com
habilidades cognitivas superiores. Ressalta-se que a importância desta investigação ocorre pela
necessidade de formação de professores em Ciências que atuem numa perspectiva da educação
inclusiva para a inclusão de estudantes com AH/S, que também necessitam que um ensino
diferenciado e específico para o seu desenvolvimento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de doutoramento com caráter qualitativo e empírico, em andamento, foi
desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão (LPEQI), localizado
na (NOME DA UNIVERSIDADE OCULTO). A metodologia principal desta investigação surge da
necessidade de formação docente no ensino de Química para a inclusão de estudantes com AH/S, e
nesta perspectiva, apresenta elementos da Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1986), utilizada como
meio de (re)orientação da prática docente com vistas a melhoria dos processos educativos em
Ciências na inclusão de estudantes com AH/S.
Para dar início a este projeto, fez-se necessário o contato com uma representante do
NAAH/S - GO e também professora formadora do curso de capacitação docente que é ofertado
semestralmente para professores da rede estadual de educação básica nesta instituição, para a
realização de entrevistas semiestruturadas com o objetivo de compreender algumas das concepções
oriundas da práxis docente no atendimento à jovens com características de AH/S na escola. Com
isso, objetiva-se compreender de que modo a colaboração entre universidade-escola apresenta-se
importante na constituição dos saberes docentes no campo da educação inclusiva que sirvam ao
desenvolvimento de ações formativas para além de uma abordagem tipicamente dicotômica,
acadêmica/ teórica e experiencial/prática, nas áreas do ensino de Ciências. Para isso, discutiremos a
seguir os episódios de fala selecionados em uma das entrevistas realizadas no NAAH/S, no ano de
2017, realizado entre uma PFC e a PF, com embasamento teórico fundamentado em Tardiff (2012).
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DISCUSSÃO E RESULTADOS
A partir das transcrições obtidas em gravações de áudio e vídeo da entrevista
semiestruturada realizada no primeiro semestre de 2017 com a PF, foram selecionados episódios de
fala, categorizados em Tardiff (2012), que apresentam os saberes docentes que constituem a
profissionalização docente voltadas no campo inclusivo para as AH/S, como mostra a Figura 1.
Figura 1. Categorias de análise adaptadas em Tardiff (2012) acerca dos saberes docentes na inclusão de estudantes com
altas habilidades/superdotação.
Saber teórico (ST)

Saber disciplinar (SD)

Saber curricular(SC)

Saber experiencial (SE)

Refere-se
a
fundamentação
teórica principal
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embasa a teoria sobre
superdotação

São
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abordagens
pedagógicas
apresentadas
para
o
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estudantes AH/S

Reflete
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tácitos do formador no contato
com estudantes com AH/S

Deste modo, a partir dos recortes realizados na fala da docente, PF, os elementos que se
apresentam no saber docente na prática educativa na inclusão de estudantes com AH/S na escola.
As categorias de análise analisadas no discurso da professora formadora
No exercício cotidiano da função docente, os professores vivem situações concretas a partir
das quais se faz necessário a busca de estratégias para lidar com situações e problemas assimétricos
e distintos que são colocadas em sala de aula. Neste campo, Tardiff (2012) ressalta o valor do SE
na ação do educador e como ele se incorpora a sua prática. Sobre isso, a PF destaca em certo trecho
da entrevista que na sua compreensão, o professor da educação inclusiva deve atuar enquanto
pesquisador, ressaltando o caráter investigativo da educação especial para jovens com AH/S: “você
tem que ser um pesquisador, é uma coisa que tem sempre inovação, você não pode pegar pronto e
só fazer aquilo, então, uma coisa está ligada a outra, a essa pesquisa, a uma instigação”. Logo a
frente, outra fala complementar destaca ainda o papel da fundamentação teórica na proposição de
uma ação educativa “não dá pra ler um (referencial teórico) isolado do outro, mas pra isso você
tem que ler todos e depois ir montando (o projeto)”.
Depois, buscando compreender de que modo essa fundamentação teórica se organiza no
contexto do NAAH/S, a PFC questiona à docente formadora sobre quais os materiais didáticos são
orientadores da sua prática escolar, ou seja, quais são os SC que capacitam o profissional no campo
inclusivo da superdotação. Neste momento, a PF menciona o uso de uma coleção de livros com três
volumes disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC), intitulados: ‘A Construção de
Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação’: “[...]aqui nesse livro, nas
atividades e estimulação de alunos que eu estou falando com você, tem estratégias de promoção
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da criatividade , como eu vou desenvolver o auto-conceito [...].” Segundo Tardiff (2012), o SC é
aquele que se reflete nos programas escolares através dos discursos formais, objetivos, conteúdos e
métodos de ensino a partir dos quais a instituição escolar (no caso o NAAH/S) categoriza e
seleciona os conhecimentos a serem ensinados. Ao analisar este material, é observado que os
conteúdos estruturados acerca dos aspectos legais,

conceitos, características de superdotação,

instrumentos de avaliação e estratégias de atendimento, assemelham-se bastante com a organização
disciplinar do núcleo que compõe o SD ofertado no curso de capacitação docente semestral, o que
evidencia que este pode ser o principal material de referência curricular e disciplinar sobre esse
atendimento. Porém, é observado que o discurso da educadora apresenta diversas referências ao
autor Joseph Renzulli (1986), que é considerado o principal teórico educacional no campo da
inclusão de estudantes com AH/S, como mostra nos trechos a seguir: “Renzulli colocou que a
superdotação escolar é aquela em que o menino gosta muito de estudar e se dedica, o bonzinho na
escola. E colocou que a superdotação criativa - produtiva é encontrada naquele que cria e produz,
mas quem cria e produz ele não gosta de rotina, não gosta desse negócio de ficar aqui assistindo
aula, esperando aí ele começa a ficar indisciplinado.” Em seguida: “O Renzulli [...] ele fala de
você dar credibilidade a pessoa com características que ela pode ser desenvolvida e não esperar
na velhice. Os projetos dele foram pra escola, o modelo dele é um modelo de enriquecimento
escolar.”
Os resultados apresentados na entrevista realizada sugerem que os saberes docentes
constituintes da capacitação à formação docente ofertado pelo NAAH/S – GO, apresenta-se
bastante dispersos teoricamente, considerando que o material que o fundamenta tem uma estrutura
disciplinar e curricular difusa e por vezes, divergente, porém, é notório observar que as orientações
práticas atribuídas a esta formação embasam-se principalmente no Modelo Teórico do Três Anéis
do autor Joseph Renzulli, não havendo uma discussão mais aprofundada que assimile as estratégias
pedagógicas propostas por este referencial as áreas específicas do conhecimento escolar, como nas
Ciências/Química. Compreende-se com isso, a necessidade de investigações no ensino de Ciências
que dialoguem com a perspectiva de uma educação inclusiva no campo das AH/S.
CONCLUSÕES
A necessidade da formação docente para a inclusão de estudantes com AH/S no ensino de
Química é um dos principais obstáculos à identificação e atendimento de estudantes com AH/S na
rede pública, e por isso, demanda urgentemente por diálogos mais abrangentes em torno da relação
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teoria-prática estabelecida a partir das colaborações entre a universidade e escola. A pesquisa dos
educadores apresenta-se como um caminho para que, somando às reflexões e críticas sobre a práxis
docente no atendimento escolar sobre esta especificidade, possam se relacionar os saberes docentes
curriculares, teóricos, disciplinares e experienciais na melhoria dos processos de formação e
consequentemente, na qualidade do ensino e aprendizagem a estes estudantes. Espera-se com este
trabalho contribuir com na prática docente para a melhoria do processo educativo inclusivo sobre
esta especificidade no ensino de Ciências.
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Resumo
Neste trabalho são apresentados os resultados parciais de uma pesquisa empírica, em andamento, sobre a
formação docente para a inclusão escolar de estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/S) no
ensino de Química. Como parte inicial desta investigação, foi realizado em 2017 uma entrevista semiestruturada com uma professora formadora e representante do Núcleo de Atividades em Altas
Habilidades/Superdotação do estado de Goiás, na qual foram categorizados a partir de Tardiff (2012), os
saberes docentes curriculares, experenciais, disciplinares e teóricos manifestos na ocasião oriundos de sua
práxis docente, com o objetivo de analisar os elementos pedagógicos que alimentam a capacitação docente
ofertada pela instituição aos professores da educação básica. Os resultados parciais, evidenciam que a
constituição dos saberes profissionais que orientam a formação docente neste campo inclusivo e específico
de atuação, ainda são orientados num enfoque predominantemente teórico e curricular, ainda que alguns
episódios da fala da representante ressaltem contribuições práticas relevantes em sua experiencia educativa
na formação de professores e também no atendimento a estudantes com AH/S. Deste modo, pretende-se
com este trabalho compreender de que modo a colaboração entre a universidade e a escola, no ensino de
Ciências, podem contribuir na superação da relação dicotômica entre a teoria e a prática escolar inclusiva
na identificação e atendimento de estudantes com características de superdotação por professores no ensino
de Ciências.
Palavras-chave: Formação docente 1; Ensino de Química 2; Inclusão 3; Altas habilidades/superdotação 4;
Pesquisa-Ação 5.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo pensou-se que para ensinar bastava saber. A complexidade das
relações vividas na prática do professor tem modificado significativamente essa visão. Até mesmo
nos conteúdos mais estagnados, sobre os quais o professor já tem um bom domínio, sempre
surgiram novas questões, dúvidas dos alunos, levando o professor a novas investigações, reflexões,
e a uma pesquisa que lhes auxiliarão na compreensão do conteúdo ensinado e, portanto,
aprimorando sua aprendizagem e aperfeiçoando sua prática profissional durante ela.
Os estudos mais recentes na área da formação docente, a aproximação das pesquisas em
educação, com os protagonistas dessa área os professores, vem mostrando um crescimento
sistemático e positivo nos aspectos sociais, científicos e políticos e um fortalecimento da identidade
profissional dos professores. É preciso repensar as políticas públicas, remetendo ao papel crucial da
formação de professores na melhoria da qualidade da educação e melhoria nas condições de
trabalho do professor, pensando em seu bem estar enquanto a importância do profissional para a
sociedade.
Delinear como ocorreu historicamente a formação inicial e continuada dos professores, e
também como este atua profissionalmente nos dias de hoje, levando em consideração às políticas
públicas estabelecidas, nos faz estabelecer reflexões em uma perspectiva ampla e multifacetada.
Aproximar as discussões pertinentes da prática com a formação inicial, e o desenvolvimento
profissional, investir mais estudos nas políticas de trabalho docente oportunizarão uma educação de
maior qualidade. Sob o pressuposto de que a formação inicial e continuada de professores é a
prioridade na educação brasileira. Desde o início do século XXI, é preciso ser repensada e
reformulada, visto que somos seres em constante transformação.
O presente trabalho pretende contribuir para refletirmos sobre a necessidade de uma
formação de qualidade e de políticas públicas educacionais que venha auxiliar na qualidade da
educação e nas constantes mudanças ocorridas nessa área.
Buscamos trabalhar com o tema das Políticas Educacionais para a Formação de Professores
para Educação Básica, tendo como princípio norteador as bases legais que fundamentam esse eixo
da educação, considerando ainda as atuais tendências e desafios encontrados em sua prática.
Abordaremos uma breve retomada histórica, que permita compreender como foi se
constituindo o processo de formação dos professores ao longo do tempo. Além disso, destacaremos
algumas décadas fundamentais nesse processo, interligando-as com uma breve retomada das
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legislações, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Plano Nacional de
Educação de 2014 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, com base no Parecer CNE/CP 09/2001, da Resolução CNE/CP 01/2002, e a
recente Lei 13.415/2017, direcionando olhares sob a perspectiva da formação inicial de professores.
Este estudo reconhece que a formação inicial é apenas um dos componentes de uma
estratégia mais ampla de profissionalização do professor, ela é indispensável para implementar uma
política de melhoria da educação básica. Porém cabe ressaltar que é preciso que a formação seja
continuada aproximando a uma melhoria social.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O GRANDE DESAFIO.
Ser professor nos dias atuais têm se caracterizado em um constante desafio. Pensar a
perspectiva de uma formação pautada nos saberes que congregam especificidades para o processo
formativo pode vir a ser o caminho para a construção desse profissional.
Em conformidade com Paulo Freire (2000, p. 32), “faz parte da natureza da prática docente
a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor
se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”. Freire atenta para mais um aspecto
muito importante, o desafio diário de ser, a busca constante em aprender sempre mais, na troca de
saberes com o aprendiz.
Percebemos a necessidade do professor contemporâneo em pesquisar, colocar-se no lugar de
sujeito e de pesquisador para, assim, entender os erros e acertos e procurar melhorias para as suas
ações com o objetivo de atender as necessidades de aprendizagem dos educandos, bem como,
contribuir para que o ato de aprender seja visto como interessante.
Quando o professor se vê como um pesquisador coloca-se diante de sua prática e se permite
questionar e ser questionado. O professor necessita deixar a sua condição de “mestre – condutor do
saber” para submeter-se ao estado de “condutor de trocas, de interação, do aprendizado”, seu
aprendizado também é diário e constante, junto com seus alunos. Esse é o desafio de ser professor
numa sociedade que escuta os sons que emanam do silêncio.
Ressaltamos que o paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete sobre a
sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática, é o paradigma hoje em dia dominante na
área de formação de professores. Identificar essas práticas de reflexão que sempre existiram na
profissão docente, pois é impossível alguém imaginar uma profissão docente em que essas práticas
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reflexivas não existissem. Cabe ao professor tentar identificá-las e construir as condições para que
elas possam se desenvolver.
Nos dias atuais, certamente, é mais complexo e mais difícil ser professor do que era nos
anos 50, 60, ou 70. Esta complexidade acentua-se, ainda, pelo fato de a própria sociedade ter, por
vezes, dificuldade em saber para que ela quer a escola, e ter uma visão deturpada do principal papel
da escola
A escola foi um fator de produção de uma cidadania nacional, foi um fator de promoção
social durante muito tempo e agora deixou de ser. E a própria sociedade tem, por vezes, dificuldade
em ter clareza, coerência sobre quais devem ser os objetivos da escola.
Por longo tempo, quando nós falávamos em formação de professores, falávamos
essencialmente da formação inicial do professor. Essa era a referência principal: preparavam se os
professores que, depois, permaneciam 30, 40 anos a exercer a profissão docente. Hoje em dia, é
impensável imaginar esta situação. É necessário que a formação continuada esteja presente nas
vivências dos professores, para auxilia lós a enfrentar os grandes desafios do dia a dia.
Duas competências são essenciais para que o professor realmente seja um professor
reflexivo: a primeira é uma competência de organização. O professor não é, um mero transmissor
de conhecimento, mas também não é apenas uma pessoa que trabalha no interior de uma sala de
aula. O docente é um organizador de aprendizagens, de novos meios informáticos, por via dessas
novas realidades virtuais. Organizador do ponto de vista da organização da escola, do ponto de vista
de uma organização mais ampla, que é a organização da turma ou da sala de aula.
Há um segundo nível de competências que são as competências relacionadas com a
compreensão do conhecimento. Não basta deter o conhecimento para saber transmitir a alguém, é
preciso compreender o conhecimento, ser capaz de o reorganizar, ser capaz de o reelaborar e de
transpô-lo em situação didática em sala de aula. Esta compreensão do conhecimento é,
absolutamente, essencial nas competências práticas dos professores para o seu trabalho, com o
aluno que temos hoje.
Identificar as práticas de reflexão é muito importante, pois não se pode imaginar uma
profissão docente em que essas práticas reflexivas não existam. É preciso tentar identificá-las e
construir as condições para que elas possam se desenvolver.
Sabemos que a experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se
transforma em conhecimento através desta análise sistemática das práticas. Uma análise que é
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análise individual, mas que é também coletiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas e em
situações de formação.
A sociedade espera muito dos professores. Espera que eles gerenciem o seu percurso
profissional, tematizem a própria prática, além de exercer sua prática pedagógica em sala de aula. E
cabe ao professor buscar reafirmar seu lugar na sociedade e demostrar seu valor.
De nada adiantará ao professor trabalhar para transpor cada desafio que se lhe apresenta se
não orientar seus estudantes a prestar atenção sobre o lugar que ocupam no mundo, sobre seus
direitos e deveres, e sobre as ações sobre cada um deles. E para tanto, os estudantes precisam saber
que não são seres isolados, cujas únicas necessidades precisam ser supridas em detrimento das
necessidades dos outros. A reflexão deve ser exercitada nos estudantes, pois precisam analisar
previamente sobre os impactos de suas ações passadas, presentes e futuras como cidadãos.
E para que este exercício da reflexão aconteça é preciso que alunos e professores se
aproximem, compartilhem ideias e impressões, não apenas a respeito da educação e dos conteúdos
de seus cursos, mas sobre assuntos cotidianos, sobre a humanidade no geral.
Se o que diferencia o professor de outro profissional é o resultado do seu trabalho, cujo
principal objetivo é que seus estudantes possam compartilhar de seus conhecimentos e se capacitar
para ir além deles.
Portanto a formação de professores deve se constituir continuamente, fomentada por
políticas públicas que auxiliam a melhoria e ascensão da qualidade de educação, estabelecendo um
fio condutor que vá produzindo sentidos e explicando os significados ao longo de toda a vida do
professor, assegurando que haja coerência entre a formação inicial, a continuada, as experiências
docentes e de vida. Todos esses passos e momentos necessitam ser mediados pela reflexão
indispensável em qualquer ação humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A penetração, nos vários setores, das orientações, normatizações e legislações dos últimos
anos certamente ainda levará algum tempo, mais ainda pela grandeza de nosso território, pelo
volume das iniciativas e pelos interesses em jogo nesse campo. Após a promulgação da LDBEN,
observamos a preocupação do legislador com aspectos básicos relativos a alguns dos meios
formativos mais utilizados em propostas de educação continuada. Isso é fruto, evidentemente, tanto
do percurso histórico nestes últimos anos das práticas nesse campo como das discussões
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encaminhadas na própria área de educação em função do que e como se vêm realizando propostas
de educação continuada, discussões feitas em especial pelos pesquisadores que têm acompanhado
com seus estudos algumas das iniciativas nessa modalidade e que têm tentado compreender o
emaranhado de propostas existentes, públicas e privadas.
Sabemos que ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no passado, porém a
profissão docente sempre foi de grande complexidade. Hoje, os professores têm que lidar não só
com alguns saberes, como era no passado, mas também com a tecnologia e com a complexidade
social, o que não existia no passado.
A escola sempre foi um fator de produção de cidadania nacional, foi um fator de promoção
social durante muito tempo e agora deixou de ser, perdeu sua real identidade. E a própria sociedade
tem, por vezes, dificuldade em ter clareza, coerência sobre quais devem ser os objetivos da escola.
Contudo, sabe se que a experiência do professor é muito importante, mas a experiência de cada um
só se transforma em conhecimento através da análise sistemática das suas práticas. Uma análise que
é individual, mas que é também coletiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas e em situações
de formação. O professor deve ser pesquisador no seu dia a dia. Pesquisador da sua ação
profissional.
De nada adiantará ao professor trabalhar para transpor cada desafio que se apresenta, se não
orientar seus estudantes a prestar atenção sobre o lugar que ocupam no mundo, sobre seus direitos e
deveres, sobre as ações sobre cada um deles.
Para tanto, os estudantes precisam saber que não são seres isolados, cujas únicas
necessidades precisam ser supridas em detrimento das necessidades dos outros. A reflexão deve ser
exercitada nos estudantes, pois precisam analisar previamente sobre os impactos de suas ações
passadas, presentes e futuras como cidadãos. E para que este exercício da reflexão aconteça é
preciso que, alunos e professores se aproximem, compartilhem ideias e impressões, não apenas a
respeito da educação e dos conteúdos de seus cursos, mas sobre assuntos cotidianos, sobre a
humanidade no geral.
O que diferencia o professor de outro profissional é o resultado do seu trabalho, cujo
principal objetivo é que seus alunos, possam compartilhar de seus conhecimentos e se capacitar
para ir além deles. Para tanto, a formação de professores deve se constituir continuamente, por
políticas públicas que auxiliam na melhoria e ascensão da qualidade da educação, estabelecendo um
fio condutor que vá produzindo sentidos e explicando os significados ao longo de toda a vida do
professor, assegurando que haja coerência entre a formação inicial, a continuada, e as experiências
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docentes ao longo da vida. Todos esses passos e momentos necessitam ser mediados pela reflexão
indispensável em qualquer ação humana.
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Resumo
Vivemos um período de transformações, retrocesso na educação e para o profissional de educação.
Faz-se necessária e urgente repensar a formação de profissionais de mentes mais flexíveis, capazes de
enfrentar mudanças, de oferecer respostas efetivas aos novos desafios. A formação do professor
implica em entender a aprendizagem como um processo contínuo, requer uma análise cuidadosa do
aprender em suas diferentes etapas, para redimensionar conceitos alicerçados na busca da compreensão
de novas ideias e valores. Nesse sentido, repensar a formação inicial e continuada dos professores,
buscando uma formação humanista, que considere o professor agente de transformação da sociedade
torna se cada vez mais necessário. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um breve histórico da
formação dos professores, e análise da importância dessa formação inserida nas políticas públicas
educacionais, a fim de discutir os impactos desta no desenvolvimento social. A metodologia consiste
em uma análise qualitativa e bibliografia para percebermos de que forma essas contribuem para a
construção da identidade dos futuros docentes. Entendemos que para a aprendizagem ser uma
experiência estimulante, intelectual e socialmente relevante, é indispensável a mediação de professores
com domínio dos conhecimentos que devem ensinar e dos meios para fazê-lo com eficácia. O artigo
faz um resgate histórico da formação dos professores e analisa a importância da formação dos
professores pois para se alcançar um salto de qualidade na educação, é preciso buscar não só o
desenvolvimento, enriquecimento de competências, mas principalmente uma mudança significativa na
formação e identidade profissional dos que se dedicam ao oficio de professor.
Palavras-chave: Formação; professores; Educação.
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INTRODUÇÃO
A utilização de recursos midiáticos digitais já é realidade na maioria das escolas do país, tais
recursos podem ser apresentados em instrumentos simples e de baixo custo, como calculadoras e
pequenos tablets, ou mais complexos e caros, como lousas digitais interativas e supercomputadores.
A inserção de novas mídias na educação não é novidade, ela data ao menos da promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação promulgada em 1971, quando então se abriu a possibilidade da
Educação a Distância, mediada pelas tecnologias da época.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), publicados em 1998, já tratavam das
questões inerentes aos usos das tecnologias e, embora não se falasse naquele momento de
interatividade mediada por tecnologias digitais, dava-se especial atenção a pouca capacidade crítica
e procedimental para o trato das informações e recursos tecnológicos.
O maior problema não diz respeito à falta de acesso a informações ou às próprias
tecnologias que permitem o acesso, e sim à pouca capacidade crítica e procedimental
para lidar com a variedade e quantidade de informações e recursos tecnológicos.
Conhecer e saber usar as novas tecnologias implica a aprendizagem de procedimentos
para utilizá-las e, principalmente, de habilidades relacionadas ao tratamento da
informação. (BRASIL, 1998, PCN, p. 139)

Os vinte anos que se sucederam após a publicação do PCN foram marcados por grande
evolução tecnológica, recebendo destaque especial a que ocorreu no campo das mídias digitais de
informação e de comunicação. Atualmente está prevista na Base Nacional Comum Curricular,
homologada em dezembro de 2017, a construção de competências específicas para utilização e
criação de tecnologias digitais. De acordo com a quinta competência geral da BNCC (2017, p. 9), o
aluno deverá ser capaz de:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.

Essa midiatização e assimilação das ferramentas digitais ainda não foi completamente
incorporada à prática docente das escolas públicas da baixada santista, que ainda hoje enfrentam
questões como falta de recursos e de capacitação dos docentes que, de modo geral, não se sentem
totalmente pertencentes ao “mundo digital” para contribuírem com esta parcela da formação
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cultural dos estudantes que já nascem imersos e predispostos a interagirem no mundo digital, a
informática ainda é, em muitos casos, usada como ferramenta do instrucionismo, e não do
construcionismo.
Um dos motes da questão é a formação do professor para atuar com os recursos tecnológicos
digitais. Embora tais questões não sejam mais novidade nas escolas, sobretudo nas públicas, a
capacitação inicial dos profissionais da educação é ainda deficitária como demonstram estudos e
pesquisas na área. Deste modo, este trabalho se mostra relevante para a compreensão da situação da
formação docente (inicial e continuada) para atuar com os recursos tecnológicos digitais, frente aos
novos desafios demandados pela evolução tecnológica e pelas mudanças nos rumos da Educação
Básica apontadas nas novas legislações vigentes, mas também dos múltiplos entraves que têm se
colocado como barreiras à construção de habilidades e competências nos espaços de sala de aula.
Este trabalho identifica num primeiro momento alguns dos entraves existentes relacionados à
questão da formação do professor na escola e na continuidade da pesquisa pretende investigar as
perspectivas para a utilização de recursos interativos digitais, apontadas nos documentos oficiais do
governo federal, e os entraves existentes em uma escola pública de Ensino Fundamental II da
Baixada Santista.
FORMAÇÃO
A formação em escolas e a formação centrada na instituição educacional é um dos temas
tratados por Francisco Imbernón (2016).O autor desenvolve a ideia de que a formação centrada na
instituição educacional teria surgido na Europa na segunda metade da década de 1940, quando as
instituições de ensino passaram a ser analisadas no que tange às suas corresponsabilidades para a
superação dos individualismos e para evitar mais guerras. Na década de 1970 esta corrente de
formação passou a ser utilizada no Reino Unido em virtude da necessidade de otimizar os poucos
recursos financeiros que eram destinados à formação permanente de professores. Na década de 90
esta corrente formativa chegou com força à Espanha juntamente com a expansão das escolas de
professores, porém, após este período, em razão da política de cortes na educação e pelo avanço do
neoconservadorismo, houve uma redução no fomento deste tipo de formação.
A formação em escolas busca a autonomia do professorado de determinada localidade para
sanar as demandas próprias daquele espaço educacional. As vantagens desse tipo de abordagem da
formação continuada são:
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A necessidade de formação é definida pela própria equipe de professores que a
identifica de forma reflexiva por meio de autoavaliação;
São atacados os problemas concretos da realidade escolar de modo direto, sem os
excessos de correntes filosóficas que buscam entender profundamente as origens dos
problemas e, por vezes, acabam por não implementarem programas práticos que
produzam mudanças significativas na escola;
Aumento da cooperação entre os professores para a resolução dos problemas comuns
por meio de acordos e divisão das responsabilidades.

Ora, as sugestões apontadas pelo autor fazem todo sentido se nos voltarmos para o interior
das escolas públicas brasileiras e a analisarmos criticamente tendo em vista as várias reformas
curriculares e as diversas propostas de intervenção pedagógica que são estabelecidas de fora para
dentro ou postas como receitas aplicáveis à todas as escolas, independentemente de suas
características específicas que as tornam únicas em seus contextos.
O professorado tem visto com desconfiança estas propostas de mudança e geralmente não se
engajam, tanto pela forma como se apresentam, como por não se sentirem pertencentes ou
representados por elas. Diferentemente da formação na escola, a formação em escolas preza pelas
necessidades reais de formação do professorado de determinada escola ou mesmo, em alguns casos,
de escolas próximas que apresentem problemas comuns. O formador, é apenas um facilitador e
organizador das ações que contribuirão para gerar as melhorias necessárias, porém, os professores
participam de todas as etapas do processo, desde a análise das necessidades até a avaliação dos
resultados.
Este formador pode ser tanto um membro de assessoria externa à escola, quanto um dos
profissionais da própria instituição. Todavia, se faz necessária a elaboração do projeto e a divisão
das tarefas de modo a envolver os professores, comprometendo-os a se engajarem na busca pela
melhoria do ensino.
ESCOLA COMO AGENTE DE FORMAÇÃO E DE MUDANÇA
A escola foi tradicionalmente projetada como espaço formal, rígido e homogeneizador, onde
a formação do professor era vista como passível de ser executada de modo prescritivo e aplicável a
todas as instituições de igual modo.
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As novas perspectivas, no entanto, enxergam as escolas como espaços diversos entre si, cada
uma é formada pelas relações específicas que ocorrem de modos diversos em cada instituição.
Imbernón (2016) trata essas questões como “aspectos contextuais e multidimensionais” que se
estabelecem a partir das relações interpessoais que ocorrem na escola e que são carregados de
crenças e pressupostos, alguns mais individuais enquanto outros compartilhados por grupos de
professores. É em torno desses conhecimentos que se estabelecem os processos organizativos, e os
de construção social que estabelecem os componentes e os valores políticos. Em razão dessa
complexidade e dos conhecimentos diversos, o autor define como necessária a participação do
professorado em torno o processo formativo para o exercício da autonomia das escolas em seu
próprio processo de formação.
Imbernón afirma que na maioria das escolas existem problemas que prejudicam o
desenvolvimento dos processos normais para o aprendizado. Dentre eles destaca: o individualismo
dos membros das equipes; a tendências à burocratização dos processos; a falta de tolerância às
diversidades e a divisão dos professores em pequenos grupos isolados que geram conflitos uns com
os outros por pequenas coisas.
Esses problemas atravancam o desenvolvimento da formação em escolas e devem ser
tratados para o sucesso do trabalho educacional e de transformação por meios mais democráticos.
Ao tratar das questões do individualismo, o autor define os termos. O individualismo é
egoísmo, enquanto a individualidade é o respeito às características próprias de cada indivíduo ou
grupos de indivíduos.
A individualidade é respeitada nos processos formativos quando a análise e implementação
dos projetos formativos nascem e são desenvolvidos dentro da própria instituição escolar. O próprio
professorado é quem deve refletir sobre seus problemas práticos e elaborar as próprias soluções,por
meio do diálogo democrático e não por conjuntos de papéis e funções estabelecidos e passíveis de
serem generalizados. Imbernón (2016) apresenta algumas limitações da formação em escolas, são
elas:
O tempo necessário para os professores se reunirem e discutirem e desenvolverem o
projeto;
Os recursos financeiros para aquisição de materiais necessários ao projeto;
A liderança para orientar e guiar os professores para a tomada de decisões;
A integração entre a escola e outras estruturas que a favoreçam.
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Ressalta ainda a necessidade de informação clara aos envolvidos no processo de todas as
necessidades básicas para o sucesso do projeto, bem como do grau de comprometimento,
intencionalidade e disponibilidade do professorado. Alerta, o autor, para a conveniência de realizar
planos mais exequíveis e que possam ser implementados.
AS ESCOLAS HOJE
Há na carga horária dos professores horário semanal para reuniões coletivas e destinação de
verba pública para aquisição de materiais pedagógicos por meio do “Programa Dinheiro Direto na
Escola” (PDDE). Os aspectos da liderança e da integração com outras instituições também põem ser
conseguidos, mas para isso se faz necessário a tomada de consciência por parte da própria escola,
de seu grau de autonomia, para que se torne a principal responsável pela construção de seu processo
formativo.
Para que o projeto se inicie e transforme a escola se fazem necessárias algumas adequações
aos tempos escolares, como a adequação dos tempos escolares para que o processo formativo
coletivo ocorra dentro do horário de trabalho dos professores sem que isso prejudique o
funcionamento da escola.
Além disso, há de se considerar o tempo necessário para a formação em escolas, dois ou três
anos, e que os resultados podem não aparecer rapidamente devendo, ainda assim, respeitar o ritmo
próprio do processo.
A formação em escolas deve ser um apoio limitado no tempo da escola para que após isso,
ela consiga incorporar a prática formativa às suas atividades habituais e siga sua jornada fortalecida
pelo conhecimento produzido por ela própria.
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva. BNCC (2017, p. 9),

PERCURSO METODOLÓGICO
A metodologia desta pesquisa caracteriza-se por análise documental da legislação vigente e
de referências institucionais para utilização de recursos tecnológicos em sala de aula e também por

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

1338

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

pesquisa-ação (GIL, 2002, p. 41-55), realizados com professores de uma escola municipal de Praia
Grande – SP.
Delineia-se também por investigação qualitativa, ao passo que busca entender e qualificar a
importância dos recursos tecnológicos digitais no desenvolvimento de habilidades e competências
relacionadas à capacidade de ação e de interação no meio digital. Sobre a investigação qualitativa
em educação, Bogdan e Biklen, 1994, a definem da seguinte maneira:
Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo
o investigador o instrumento principal. Os investigadores introduzem-se e despendem
grandes quantidades de tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando
elucidar questões educativas. (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 47)

Definimos uma escola pública municipal da cidade de Praia Grande - SP como ambiente
natural da pesquisa na tentativa de elucidar questões como a formação dos professores para a
atuação com recursos tecnológicos digitais e analisar os recursos físicos presentes em loco. Para
Bogdan e Biklen (1994, p. 86) a escolha um assunto cuja extensão e dificuldade pareçam razoáveis
ao pesquisador, a fim de que este possa ser concluído com as fontes existentes e dentro do prazo
previsto, são de fundamental importância para o sucesso da pesquisa. Os autores alertam ainda
sobre a os cuidados na escolha do que estudar de modo que torne viável o acesso aos sujeitos
envolvidos no estudo (p.87), deste modo, o loco da pesquisa selecionado foi o mesmo do local de
trabalho do pesquisador.
A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras
ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação contêm citações
feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação [...] Tentam
analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma
em que estes foram registados ou transcritos. (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 48).

O aspecto da pesquisa, da investigação qualitativa, é o interesse pelo processo formativo dos
professores e pelo histórico de instrumentalização de recursos tecnológicos do loco pesquisado.
Tentaremos correlacionar o tempo de inserção dos recursos tecnológicos digitais ao tempo
necessário para a incorporação de tais recursos a pratica docente sob a influência de fatores como a
capacitação ou falta de capacitação dos professores em exercício no loco da pesquisa. Sobre este
aspecto da pesquisa Bogdan e Biklen 1994 p. 49, definem da seguinte maneira: “Os investigadores
qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos”.
Procuramos analisar os dados de forma indutiva, não procurando confirmar nossas
hipóteses, mas submetendo-as aos confrontos com os dados coletados, analisando-os de modo a
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extrair dele o máximo possível da realidade que pretendemos investigar.A manipulação dos dados
investigados foi realizada de modo mecânico, com a utilização do computador, otimizando assim a
organização das informações.
METODOLOGIA DE PESQUISA
Com professores e gestores do Ensino Fundamental II, procuraremos elucidar quais os
saberes docentes na utilização das tecnologias digitais voltadas à educação e comparar se esses
saberes convergem com aqueles necessários para o desenvolvimento das habilidades e
competências postuladas pela Base Nacional Comum Curricular. Sobre a importância da análise de
documentos oficiais nas escolas, Bogdan e Binklen 1994, a define da seguinte maneira:
É exactamente por estas propriedades (e outras) que os investigadores qualitativos os
vêem de forma favorável. Lembre-se que os investigadores não estão interessados na
"verdade" como é convencionalmente concebida. Eles não estão à procura do
"verdadeiro retrato" de qualquer escola. O seu interesse na compreensão de como a
escola é definida por várias pessoas impele-os para a literatura oficial. Nesses
documentos os investigadores podem ter acesso à "perspectiva oficial", bem como às
várias maneiras como o pessoal da escola comunica. (BOGDAN E BINKLEN, 1994
p. 180).

Esta visão, portanto, constitui o eixo central deste trabalho de investigação, que é a relação
entre a perspectiva oficializada pela BNCC e os entraves presentes na escola pública, tanto em nível
físico-estrutural quanto da formação docente para a concretização da política nacional de educação
básica. As perguntas do questionário versarão sobre a utilização ou não utilização, a frequência de
utilização (semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente ou semestralmente), tipos
de atividades com recursos interativos digitais proporcionados, onde os professores se capacitaram
para atuar com tais recursos, quais as dificuldades e quais as facilidades encontradas.
CONSIDERAÇÕES
Por meio das questões utilizadas, pretendemos também provocar a reflexão sobre as
condições e sobre as práticas pedagógicas envolvendo os recursos tecnológicos digitais. Elas, por
terem a “intencionalidade formativa”, têm como função a provocação da autoavaliação da prática
docente e servirão também como base para se traçar o plano formativo da escola, ao passo que sua
tabulação fornecerá o diagnóstico da situação material e de formação no locus pesquisado.
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Ao final do processo de estudos dos dados obtidos serão propostas ações que possam
contribuir com os fazeres docentes em relação à formação dos professores para a formação dos
estudantes, através da utilização de novas mídias digitais que favoreçam o aprendizado dos
conhecimentos já presentes nos currículos utilizados pela escola.
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Resumo
Este é um estudo desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Práticas Docentes no Ensino
Fundamental que se encontra em andamento e cuja temática está relacionada à formação de
professores e às demandas que surgem para o coordenador e para os professores. A evolução
tecnológica tem criado na escola a necessidade de adequações e transformações curriculares que sejam
capazes de fomentar a educação dos estudantes de modo a prepará-los para o exercício da cidadania,
também nos espaços virtuais, onde as habilidades de acesso à informação e de comunicação são
desenvolvidas e aprimoradas para se tornarem em competências necessárias para o prosseguimento nos
estudos e para a vida em sociedade. Tendo como base os estudos de Imbernón (2016) e Perrenoud
(2000) postulam mudanças a partir da inserção da tecnologia na educação e sugerem caminhos
possíveis para que o aprendizado ocorra de maneira eficaz, se buscará entender como está o processo
de formação de professores na escola e também a construção do conhecimento pedagógico para a
utilização de recursos digitais. Assim pretende-se investigar as perspectivas para a utilização de recursos
interativos digitais, apontadas nos documentos oficiais do governo federal, e os entraves existentes em
uma escola pública de Ensino Fundamental II da Baixada Santista, Estado de São Paulo. Trata-se de
pesquisa em andamento, apresentando apenas resultados iniciais sobre os principais entraves para essa
formação.
Palavras-chave: Professor; Formação; Recursos digitais; Sala de aula.
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Resumo
O tema inovação e os aspectos que a constituem no campo da formação de professores é o elo deste
painel composto por três pesquisas de análises teóricas. O primeiro trabalho objetiva elucidar os
pressupostos epistemológicos que sustentam as correntes educacionais identificadas nas pesquisas
sobre inovação na formação de professores. Assim, realiza uma pesquisa do tipo “estado do
conhecimento” em bancos de dados de teses, dissertações e eventos, para discutir inovação na
perspectiva da práxis através da relação forma e conteúdo. As epistemologias que assentam as
abordagens bibliográficas indicam que as diferentes concepções de inovação vêm centrando-se na
resolução de problemas relacionados aos processos de ensino-aprendizagem com base na epistemologia
da prática. O segundo trabalho apresenta uma pesquisa relacionada às concepções sobre formação
continuada de professores no Brasil. Foi realizado um levantamento bibliográfico com a finalidade de
analisar as epistemologias que assentam as produções que tratam sobre o tema, buscando os entraves e
as possibilidades, por uma formação emancipadora, e, portanto, inovadora. O terceiro trabalho
proposto para este painel apresenta o movimento de transição das concepções e práticas escolares de
uma escola pública localizada no Distrito Federal que foi criada em 2017 para vivenciar um projeto de
educação inovadora como uma escola organizada em Comunidade de Aprendizagem. Essa pesquisa
realizou-se por meio de análise documental, utilizando o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e
resultando na análise de que o documento alheio às práticas pedagógicas, que rompam com a
hegemonia, não possibilita a inovação no campo. As propostas dialogam e abrangem discussões
importantes e urgentes que envolvem insurgências, políticas e tensões tendo em vista as ameaças atuais
no campo da formação de professores e consequentemente da didática nas práticas de ensino.
Palavras-chave: concepções de inovação; epistemologia; formação de professores; práticas de ensino.
A EPISTEMOLOGIA DA INOVAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS
Priscila Bastos Braga dos Santos – UnB

INTRODUÇÃO
O campo da formação de professores aparece como ponto nefrálgico da difusão de
parâmetros da inovação por ser considerado como instrumento viabilizador das mudanças
formativas da escola. Essa dimensão é central para entendermos os movimentos operacionalizados
no lócus educacional, bem como as concepções que ancoram as finalidades das ações nesse campo.
Portanto, com esse trabalho, objetivamos responder: Qual/quais epistemologia(s) sustentam as
pesquisas sobre inovação na formação de professores? A necessidade da pesquisa nasce
concomitante às crescentes demandas por inovação evocadas nas diferentes frentes educacionais.
Alinham-se ao percurso de reconhecimento dos motes dessa demanda, as ações particulares de
iniciativas que buscam promover práticas inovadoras na formação docente.
No atual contexto as demandas por mudanças nos conteúdos e formas escolares, que são
considerados como processos inovativos, respondem aos interesses do modelo econômico
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capitalista, o qual segue os planos de uma agenda de acordos multilaterais e internacionais. Essa
perspectiva economicista da educação, conferi ao modelo de inovação uma visão lucrativa dos
conhecimentos adquiridos em sala, da aplicabilidade e retorno financeiro para o mercado e da
instrumentalização de novos “saberes” que estão relacionadas às novas formas de sociabilidade
centradas nas tecnologias da informação (Braga Santos, 2019). Nesse sentido, a filosofia apresentase como via para a construção de uma consciência crítica sobre os fenômenos, possibilitando a
apreensão dos processos e produtos inseridos nos contextos das pesquisas analisadas, a fim de
garantir a compreensão das bases conceituais para o desnudamento das finalidades educacionais.
Os fundamentos epistemológicos e políticos estão intrinsecamente articulados em todas as
dimensões em um projeto de nação, ao passo que a epistemologia na formação de professores segue
as mudanças estruturais da sociedade globalizada com bases neoliberais, na qual o trabalho e as
forças produtivas são remodelados para atender a lógica do capital (Costa, Souza, Cabral, 2018). Ao
passo que Japiassu (1934) aponta a análise epistemológica como imprescindível para revelar a
gênese e a estrutura dos conhecimentos científicos, divergindo da intenção sistêmica de propagação
de dogmas incontestáveis. Desse modo, entende-se que é possível reconhecer a tônica que sustenta
os pressupostos dos modelos de produção ao considerar critérios que admitem determinados
conhecimentos científicos para o campo profissional (Gamboa, 2010, p. 2 e 3).
Para analisar esse movimento de construção dos processos de inovação na formação de
professores, foram pesquisados trabalhos científicos em bases de dados nacionais. Essa busca
objetivou suscitar as abordagens conceituais defendidas, as quais se revelaram majoritariamente,
com o foco nas mudanças dos métodos que ancoram a prática pedagógica. O resultado do
levantamento de trabalhos que tratam do tema da inovação na formação de professores inviabiliza a
efetivação da transformação das formas e conteúdos escolares, pois em maioria, se ancoram na
epistemologia da prática (Braga Santos, 2019).
Nessa perspectiva nossa pesquisa se propõe a contribuir com a análise profunda dos
elementos nas bases epistemológicas que se afastam e se aproximam da inovação na formação de
professores. Por meio, do levantamento bibliográfico à luz do Materialismo Histórico Dialético
(Marx, 2017) foi possível identificar os fundamentos epistemológicos nas produções teóricas, para
propor a epistemologia da práxis como fonte elucidativa dos caminhos que fomentam o processo
formativo através da unidade teoria e prática, para a liberdade do ser criativo e inovador.
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O CONCEITO DO NOVO: SOCIEDADE E EDUCAÇÃO
Ao analisar as contribuições teóricas que tratam a inovação na educação, faz-se necessária a
reflexão que ao transformar a natureza o homem busca novas formas de adaptação ao meio e
melhoria da qualidade de vida. As mudanças são constituídas historicamente, associando o conceito
de inovação à noção de desenvolvimento. Essa abordagem legitima as relações que surgem em
torno dessa dinâmica, revelando que à medida que o homem transforma a natureza a fim de suprir
suas necessidades básicas para a sobrevivência, transforma-se a si mesmo em um processo
educativo permanente e não linear. Não obstante, a condição do trabalho estabelecida pela
sociedade capitalista baseia-se na relação em que a existência humana é condicionada ao processo
de produção de mercadorias para o consumo. Ao passo que o desenvolvimento da produção se
amplia, a exploração do trabalhador se agiganta, resultando na divisão do trabalho e ruptura com a
unidade vigente. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta, a
desvalorização do mundo dos homens (Marx, 2017).
A escola assume a tarefa de promover a formação necessária ao desenvolvimento dos
profissionais do futuro, para que aprendam a aprender, que alcancem a autônoma necessária com
bases na criatividade adaptativa. Expõe-se a complexidade do termo, de tal forma, que é imperativo
questionar a promessa de melhoria da qualidade da educação pela inovação.
Os movimentos em busca de resoluções dos problemas simples e complexos são
imediatamente relacionados ao processo evolutivo de face tecnológica com caráter inovador. Essas
respostas vinculam-se ao processo de criação de produtos com valor mercadológico. Há maior valor
no produto novo, não apenas por sua capacidade ou eficácia, mas pelo fetiche do novo que persegue
o imaginário social do homem. A incorporação do novo, e sua obsessão começam a operar pela
linguagem a qual fundamenta e orienta as percepções na construção social (Almeida e Morales,
2013). Para que aprofundemos o debate sobre a o conceito de inovação, admitida nas relações
humanas, é preciso entender o conceito do novo e do velho.
Marx (2017) dialoga com o objeto da inovação ao afirmar que a perspectiva ontológica do
trabalho humano guarda em seu movimento dialético de objetivação e subjetivação, a chave das
mudanças da natureza e do ser, em processo de continuo desenvolvimento.
(...) A comercialização de ideias novas. Não de qualquer ideia, mas somente das ideias
que podem ser registradas, que podem ser vendidas, que podem gerar lucro, que
podem nos iludir quanto à ideia de progresso. (ALMEIDA E MORALES, 2013, p.
102).
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O sentido contemporâneo de inovação apresenta-se carregado de conceitos contraditórios
sobre o termo, os quais assumem a falsa ideia do novo que rejeita o velho, o futuro que existe sem o
passado, de inovação como um produto rentável propulsor do progresso. Incorporando a pósmodernidade em suas bases, olha o passado de forma irônica e conduz a um terreno perigoso, onde
a relativização do real opera para superar as produções concretas das relações de poder.
PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS
A epistemologia é via pela qual se admite as representações filosóficas acerca das fontes, da
essência e dos critérios de validade de um conhecimento sistemático que tem por fim explicar e
justificar os métodos.
Todo trabalho educativo assume alguma postura diante das situações de ensino e,
invariavelmente, se ancora numa ou noutra forma de pensar os objetos, os fatos os
fenômenos e o próprio conhecimento e sua acessibilidade (SCALCON, 2008, p. 38).

Portanto, a filosofia da educação é instrumento para alcançar, por meio da abstração, dois
sentidos fundamentais que se completam enquanto processo e produto. Para iluminar as bases
conceituais da inovação na formação de professores, admite-se o sentido da filosofia da educação
como produto, que seria vista como ideologia a qual orienta a ação.
Saviani (1980) contribui para a análise na perspectiva filosófica do termo, e alerta para a
dificuldade de reconhecer o caráter inovador na educação, expondo a problemática a ser desvelada.
Apesar do movimento de aproximação com o tema, a incipiência de análises sobre inovação
realizadas pela filosofia da educação, revela a necessidade de ampliação e sistematização das
pesquisas para a compreensão do objeto. No entanto, essa base de pesquisa indica onde estão
assentados os movimentos reconhecidos nas correntes filosóficas e os elementos que engendram o
problema.
A filosofia da educação será encarada enquanto concepção razoavelmente articulada à luz da
qual se interpreta e/ou se busca imprimir determinado rumo ao processo educativo (Saviani, 1980,
p. 16). Em decorrência das diferentes concepções da filosofia da educação e da dificuldade em
expô-las de forma sistêmica com bases no trabalho de Saviani (1980), evidenciando os processos
que assentam as atividades educacionais, para demonstrar a perspectiva da inovação em cada uma
delas (grifo nosso): na concepção “humanista” tradicional o tema da inovação não tem espaço
em decorrência de sua perspectiva imutável, a qual entende existir uma essência da natureza
humana incapaz de ser alterada por fatores externos. Aqui a educação tradicional recebe e aceita as
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condições humanas que admite serem inatas. (a) Instituições e finalidades do ensino não sofrem
alterações, são mantidos os métodos no essencial com poucos retoques; na concepção
“humanista” moderna o aspecto psicológico do ser é considerado preponderante, apesar de
reconhecer a abertura eventual do caráter lógico para a ação educativa. Considera-se inovação os
métodos que se opõem ao tradicional, os quais não estão centrados no conhecimento, mas na
atividade da vida cotidiana do aluno. (b) Os métodos são alterados substancialmente sem modificar
as Instituições e finalidades do ensino; a concepção analítica considera o contexto linguístico que
se insere a linguagem educacional para efetuar análise lógica, deslocada dos determinantes
políticos-econômico-políticos, ou históricos. O significado de inovação dependerá dessa análise,
que não reconhece critérios predeterminantes. (c) Formas para-institucionais e/ ou não
institucionalizadas mantendo-se a finalidade do ensino em vista de atingir métodos e instituições
tradicionais; a concepção dialética considera as contradições sociais produzidas historicamente
para criar um movimento que visa à transformação para uma nova formação social. Portanto, a
inovação está relacionada à transformação no sentido radical, mudando a raízes, reformulando a
própria finalidade da educação. (d) A finalidade da educação é alterada buscando-se outros meios
que atendam as demandas para a transformação.
Tomando o quadro como partida, para a fundamentação das correntes que estão
operacionalizadas na educação, Saviani (1980) afirma que o segundo e terceiro nível tem seus
planos com experiências inovadoras mais difundidas no campo. Assinala pontos limítrofes no
primeiro e quarto nível, que em um extremo não concebe a inovação por sua estrutura opositora e
em outro se apresenta em plano superior requerendo um salto qualitativo para atingir a dimensão de
revolução social. No entanto, os diferentes olhares sobre a inovação guardam um indispensável
questionamento para que se possa revelar a intencionalidade do termo na educação: “em relação a
que algo pode ser considerado inovador?” (SAVIANI, 1980, p. 18). Essa questão perpassa as
concepções filosóficas, mas somente é entendida na sua totalidade pela perspectiva dialética da
educação, nela, as relações construídas historicamente estabelecem condições e possibilidades para
a transformação/inovação.
Nesse sentido a concepção dialética responde a transformação, partindo da possibilidade de
ruptura com a ordem burguesa, que se estabelece na divisão de classes, a dos que detêm os meios de
produção e a dos que não detêm. Essa visão reconhece que os conteúdos e as formas da escola,
nessa organização social, reproduzem os arranjos estruturais e ideológicos do funcionamento fabril
em resposta às demandas do capital. Considerando que a classe burguesa opera por disseminar
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ideologias hegemônicas com o objetivo de manutenção do poder na ordem proposta, assim o
movimento contra hegemônico reconhece a inovação educacional como instrumento de quebra
paradigmática e não como processo adaptativo, de melhorias parciais e atenuantes dessa lógica.
Essa perspectiva responde à necessidade da radicalidade esperada, organizando-se de forma
intencional para romper com o tradicional, permitindo que forças emergentes da sociedade sejam
colocadas em posição de agentes da revolução social. Os processos de perpetuação e adaptação
desse modelo são operados dentro do aparelho educacional objetivando mudanças estruturais e não
apenas conjunturais, como propõem as outras concepções filosóficas de educação.
METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada nos bancos de dados de pesquisas brasileiras, sobre o
tema da inovação na formação de professores. Tendo como ponto de partida o entendimento da
complexidade da temática, por sua amplitude conceitual e relações estabelecidas em diversas áreas
do conhecimento, tomamos apenas um descritor para a busca: “Inovação na formação de
professores”.
As fontes de dados onde se efetivam as buscas são: Biblioteca digital brasileira de teses e
dissertações (BDTD), localizada no sítio digital do Instituto brasileiro de informação em ciência e
tecnologia (IBICT); Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES);
Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação (ANPED) a busca se deu no Grupo
de trabalho de número oito (GT8), referente à formação de professores. Na base da ANPED, são
contabilizados todos os trabalhos que correspondem ao GT8, para que daí a busca e seleção sobre o
tema sejam realizadas pela pesquisadora. É importante ressaltar que na base de dados CAPES, o
descritor foi colocado entre aspas, devido ao grande volume de trabalhos indicados fora dessa
condição.
Entendemos que as fontes escolhidas são pertinentes por suas expressões em nível nacional,
guardando as principais e mais importantes produções do conhecimento educacional no Brasil.
Assumimos um marco temporal de dez anos (2008 a 2018) para buscar os trabalhos produzidos de
forma que possamos estabelecer uma busca consistente e atualizada sobre o tema. Assim, a
marcação do tempo corresponde à consolidação do objeto no campo da formação de professores,
bem como acompanha as concepções e as demandas sobre o tema na última década.
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A revisão bibliográfica foi realizada estabelecendo a comunicabilidade entre as correntes
que sustentam a filosofia da educação e os trabalhos encontrados nos bancos de dados de pesquisas
brasileiras, sobre o tema da inovação na formação de professores, situando-os em um todo
complexo e articulado.
A busca na ANPED apresentou dificuldade por não admitir descritores para a restrição de
temas específicos. Os (201) trabalhos contabilizados no GT8 foram analisamos um por um, a fim de
garantir maior assertividade. No entanto, não localizamos pesquisas que discutissem a temática
neste sítio.
Por outro lado, os bancos de dados da CAPES e BDTD apontaram um número significativo
de trabalhos, que em primeira fase seletiva passaram pelo recurso do descritor e em uma segunda
fase de leitura analítica para o reconhecimento dos elementos que constituem a inovação no campo
de pesquisa.
A tabela em anexo nos revela que dos onze trabalhos que dialogam com o tema (7)
apresentam a inovação nas mudanças metodológicas, (2) nas mudanças curriculares e (2) na ruptura
de paradigmas, são eles: Telles (2016), Araújo (2016) e Melo (2017) pela inserção de tecnologias
da comunicação; Lima (2018), Paranhos (2017), Salame (2013) e Rodrigues (2016) na
reformulação e atualização das práticas educativas. Franco (2014) e Couto (2013) discutem as
mudanças curriculares como instrumento de promoção do processo formativo inovador. Ferreira
(2013) e Matos (2010) apontando a necessidade de romper com os paradigmas da ordem dominante
para que se estabeleçam novas finalidades nos conteúdos e formas escolares.
ANÁLISE DAS CATEGORIAS
Para clarificar as categorias encontradas na análise das pesquisas, foi estabelecida uma
exposição objetiva acerca dos elementos constituintes das abordagens inovadoras. As práticas de
ensino são colocadas no centro da formação, revisitando a mudança de acordo com suas concepções
particularizadas a cerca objeto inovador. Estes se operacionalizam para estabelecer as reformas
necessárias nas práticas colocando-as no patamar de inovação.
As categorias permitiram a construção do movimento que se constitui a partir dos elementos
do processo que caracterizam a inovação. Podem-se identificar alguns vetores que coordenam o
movimento das práticas inovadoras nos trabalhos levantados. Assim, é sintetizado o movimento que
possibilitou a criação da imagem em anexo. A formulação do quadro analítico nos leva a
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identificação dos elementos constituintes da prática docente, que aparecem como inovação nas
mudanças operadas por meio de reformas, vistas na (s): inserção de tecnologias digitais e da
comunicação; forma e conteúdo; metodologias de ensino-aprendizagem; e nos paradigmas da
educação tradicional. Apontam-se vetores que se retroalimentam, em um movimento de entrada e
saída, onde um evidencia as reformas das práticas e o outro constitui elementos do trabalho, como a
responsabilização do professor em dispor de saberes e competências que correspondam ao seu
desenvolvimento profissional. Esse movimento é efetivado em um discurso que enfatiza a prática
em detrimento da teoria, justificando que o olhar central para a resolução de problemas no ensinoaprendizagem, deve ser resultado da busca por processos e produtos inovadores.
Promove-se a dicotomização dos elementos estruturantes da formação, tomando de forma
subalterna os conhecimentos teóricos, para o aplicacionismo e sistematização de práticas
autointituladas inovadoras. O novo aqui, se fundamenta na epistemologia da prática, à qual designa
como verdade as representações da realidade validadas em sua utilidade.
São evocadas habilidades e competências capazes de reconverter os professores para que
eles consigam fazer o mesmo com seus alunos, objetivando a adaptação às demandas do setor
produtivo. Ao longo dessas reformas repetem-se os mesmos apelos por uma formação mais
centrada na prática, com cursos menos teóricos, admitindo como base as experiências e práticas
exitosas.
Nessa epistemologia o conhecimento do professor é o conhecimento de competências
básicas decorrente da prática. Assim, o entendimento de inovação está implicado e limitado à busca
por mudanças na prática docente tradicional, objetivando reformas no ensino-aprendizagem, que de
alguma forma melhorariam a qualidade da educação. As formas apresentadas sobre inovação na
formação de professores trabalham com a mudança, mas de fato, não reconhecem a necessidade de
ruptura com os conteúdos e formas adotados pelo neoliberalismo em vias neotecnicista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As aproximações iniciais das categorias identificadas nos trabalhos apontam para um amplo
reconhecimento da inovação nas mudanças metodológicas engendradas nas práticas dos
professores. Dessa forma, as correntes da filosofia da educação que admitem as abordagens
defendidas nas pesquisas, dialogam com a concepção humanista “moderna” e a concepção analítica,
as quais admitem em suas bases a epistemologia da prática como via formativa que permite
adequações conjunturais por meio do processo educativo.
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A concepção dialética, defendida na nossa pesquisa, considera a epistemologia da práxis
como fonte elucidativa dos caminhos que fomentam o processo formativo através da unidade teoria
e prática, para a liberdade do ser criativo e inovador. O resultado dessa articulação unitária, criativa
e dialética entre teoria e prática toma as condições sociais existentes para que a mudanças sejam
estabelecidas no todo estruturante. Assim, a forma se se relaciona com a práxis para alterar os fins
da educação de forma que possibilite ao sujeito a mudança da sua condição, alterando assim os
conteúdos em uma relação dialética em vias para a emancipação humana. A inovação na corrente
dialética requer a transformação radical da estrutura que sustenta os aspectos sociais, políticos,
econômicos da educação para a formação de um novo bloco histórico.
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ANEXOS
Quadro 1. Levantamentos das produções sobre “Inovação na Formação de Professores” nos bancos de dados e Evento.
Banco de dados

Número de trabalhos

Número de trabalhos com interface com o tema

ANPED

201

-

BDTD: Dissertações

8

2

Teses

6

6

CAPES: Dissertações

2

2

Teses

2

1

Total

219

11
Fonte: Elaborado pela autora.

Imagem 1. Síntese do levantamento bibliográfico

Fonte: Elaborado pela autora.
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Resumo
Este objetiva elucidar os pressupostos epistemológicos que sustentam as correntes educacionais
identificadas nas pesquisas sobre inovação na formação de professores no Brasil. O trabalho traz um
estudo bibliográfico realizado nos seguintes bancos de dados de teses e dissertações, e evento:
Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações (BDTD), Coordenação de aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior (CAPES) e Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação
(ANPED). Para tanto, busca-se identificar e analisar a/as epistemologia(s) que sustentam as pesquisas
sobre inovação na formação de professores. Essa perspectiva considera o contexto social e político, à
luz do materialismo histórico dialético em Marx (2017), a fim de identificar, onde estão ancorados os
parâmetros conceituais da inovação no campo da formação de professores. As frentes teóricas da
educação, que se debruçam sobre o tema, como Saviani (1980), Curado Silva (2019), Almeida e Morales
(2013) apontam que a inovação está muito fortemente difundida nas práticas em sala de aula e pouco
questionada em suas bases de desenvolvimento sistêmico, teórico, social e econômico. A compreensão
das epistemologias que assentam as abordagens bibliográficas é evidenciada pela necessidade de
identificação das diferentes concepções de inovação, revelando que as discussões vêm centrando-se na
resolução de problemas cotidianos, isolados dos questionamentos dos paradigmas sociais globais.
Palavras-chave: epistemologia, inovação, formação de professores.
CONCEPÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO BRASIL: O QUE
HÁ DE INOVAÇÃO?
Renato Barros de Almeida – UEG

INTRODUÇÃO
Iniciaremos discutindo as perspectivas para a formação de professores diante das políticas
neoliberais e as influências que estas reverberam tanto numa esfera macroestrutural quanto
microestrutural. Tendo como eixo condutor a compreensão pela epistemologia da formação de
professores. Neste texto então, trataremos das concepções de formação continuada de professores
bem como a base destas concepções no movimento político da formação continuada de professores
no nosso país compreendendo o que há de inovação.
Para Freitas (2004) é difícil pensar sobre a formação de professores com bases acadêmicas
se não se pensar nas mudanças das políticas públicas para a educação implementadas no país.
Tomando como fundamento a perspectiva da autora, salientamos que, é necessário
concebermos a formação de professores para além de seu caráter instrumental, técnico e de
treinamento. É importante que haja a indissossiabilidade entre teoria e prática, a partir de uma visão
de práxis enquanto ação humana transformada, que Curado Silva; Limonta (2014) defendem como
concepção Crítico-Emancipadora de formação de professores.
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É relevante reafirmarmos que a formação de professores no Brasil, de acordo com Freitas
(2004), é marcada por embates entre projetos distintos, com a abertura política brasileira, no
contexto de discussão sobre a democracia e a escola pública de qualidade. O autor afirma que há
um novo olhar para a formação de professores nos anos de 1980. Trata-se de um período no qual as
produções dos professores destacavam concepções com caráter sócio histórico e com a ideia de um
profissional com formação mais ampla, um avanço para a época que até então estava demarcada
pelo tecnicismo.
Nesse sentido, a formação de professores reveste-se de uma importância estratégica para as
reformas educacionais nos anos de 1990, a lógica produtivista, mercadológica de atendimento aos
princípios neoliberais avançam e alteram o curso das políticas públicas e da organização da
educação brasileira, incluindo a formação de professores, que cede espaço a uma concepção “[...] de
profissional da educação de caráter técnico profissionalizante, marcada pela competitividade e
produtividade [...]” (FREITAS, 2004, p. 86).
Para Freitas (2004), a partir da promulgação da LDB n. 9.394/1996, a formação inicial passa
a ser “desvirtuada”. A autora critica as modificações postuladas por essa Lei para a educação
brasileira e, em especial, para a formação de professores, alterando os seus rumos no Brasil,
cedendo às determinações postas pelos organismos financiadores internacionais que buscavam
garantir a materialidade da reforma da Educação Básica brasileira (FREITAS, 2004). Assim se dá o
desdobramento da formação inicial em nosso país, isto é, na perspectiva de enfatizar a dimensão
prática do trabalho docente. A teoria passa a ser entendida como uma reflexão a partir de situações
concretas reais.
Considerando este contexto, reiteramos a importância de compreender a política de
formação continuada de professores sob os ditames do discurso oficial de que esta formação deve
ocorrer a partir das práticas desenvolvidas pelos professores no cotidiano, como possibilidade de
construção de um novo perfil profissional.
Além disso, realizamos uma discussão, a partir de Curado Silva; Limonta (2014), a respeito
das concepções de formação de professores que subsidiam as definições de formação continuada de
professores para assim, falarmos o que há de inovador.
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CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A PRÁXIS COMO
PROPOSTA DE INOVAÇÃO
Trazemos a discussão acerca da formação continuada sob a perspectiva crítica. Para tanto,
estabelecemos um diálogo com autores que desenvolvem este raciocínio quais sejam: Giroux
(1997), Contreras (2012), Marcelo Garcia (1997), Ferreira (2003) Curado Silva; Limonta (2014),
entre outros.
Desse modo, esta tese sustenta-se em conceitos de professores como intelectuais
transformadores, de Henry A. Giroux (1997), de professores como pesquisadores, de Curado Silva
(2008), de autonomia profissional dos professores, de José Contreras (2012), e da perspectiva da
formação continuada, de Marcelo Garcia (1997) e Ferreira (2003). Esses aportes teóricos
contribuirão para fundamentar a reflexão sobre a formação continuada dos professores que ensinam
na Educação Básica, com vistas a colaborar com este campo da Educação.
Marcelo Garcia (1997) entende como formação continuada o conjunto de atividades,
realizadas individualmente ou em grupo, desenvolvidas pelos professores em exercício com
objetivo formativo, visando ao desenvolvimento pessoal e profissional, a fim de prepará-los para a
realização de suas tarefas atuais ou outras novas que poderão surgir nas suas práticas cotidianas.
E para que esse desenvolvimento seja autônomo, de acordo com Giroux (1997), é necessário
e urgente que o professor assimile princípios éticos, didáticos e pedagógicos que o ajudem a
compreender e atuar de maneira mais efetiva sobre a diversidade cultural, procurando refletir sobre
os aspectos intelectuais e sociais que envolvem a sua atividade docente.
Numa posição contrária à racionalidade técnica, Giroux (1997) ressalta que o trabalho
docente é um trabalho intelectual e não puramente técnico, argumentando que “[...] nós
dignificamos a capacidade humana de integrar pensamento e prática, e assim destacamos a essência
do que significa entender os professores como profissionais reflexivos [...]” (p. 161). Portanto,
segundo o mesmo autor, é preciso “encarar os professores como intelectuais transformadores”, o
que significa conferir à docência uma dimensão crítica e política.
Para Contreras (2012) “[...] a autonomia não é uma mera oportunidade de agir sem
condicionantes, quando o ensino é um trabalho irremediavelmente cheio de condicionantes, muitos
deles justificáveis, dada a natureza social, pública, da educação [...]” (p. 99). O autor empenha-se
em compreender a autonomia profissional dos professores, apontando ser premente haver equilíbrio
necessário entre as diferentes necessidades e condições de realização da prática docente, a partir das
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condições pessoais, institucionais e sócio-políticas nas quais esses profissionais estão inseridos,
visando à conquista da autonomia profissional necessária.
O autor reconhece que a autonomia requer reformulação nas relações e construções de
vínculos entre os professores e a sociedade. Dessa maneira, mesmo parecendo claras, estas
perspectivas deverão estar claramente definidas nas políticas educacionais, propondo a expansão
das ideias, pretensões e valores comuns à prática docente. A autonomia transforma o contexto em
condições mais amplas, e, com base em uma análise crítica, são buscadas formas de avaliação e de
adequação para uma potencial democratização dos sistemas educacionais.
Torna-se pertinente destacarmos que o pensar a prática não está relacionado ao professor
reflexivo, mas, sim, ao sentido de pensar a prática tendo como base a práxis: se a atividade prática
por si só não é práxis, tampouco a atividade teórica, por si só, é práxis. “[...] a atividade teórica
proporciona um conhecimento indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que
antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro caso, fica intacta à realidade [...]”
(VÁZQUEZ, 1977, p. 203). Assim, se, por um lado, a teoria não transforma o mundo, por outro, ela
“[...] pode contribuir para sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro
lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos tal
transformação [...]” (p. 207). Nesse sentido, é preciso desmistificar a falsa ideia de oposição teoria e
prática.
Na verdade, só se pode falar de oposição e, sobretudo de oposição absoluta - quando
as relações entre a teoria e a prática são formuladas em bases falsas, seja porque esta
última tenda a desligar-se da teoria, seja porque a teoria se negue a vincular-se
conscientemente com a prática. [...]. (VÁZQUEZ, 1977, p. 211).

Nessa perspectiva, a reflexão surge da curiosidade sobre a prática docente. Essa curiosidade
inicialmente é ingênua, mas, com o exercício constante e sistematizado por meio da pesquisa, vai se
transformando em crítica. Dessa forma, a reflexão crítica permanente deve constituir-se como
orientação prioritária para a formação continuada dos professores que buscam a transformação por
intermédio da sua prática educativa.
Convém assinalarmos que os projetos em parceria ou colaborativos precisam ser
constituídos a partir de um contexto de práxis na perspectiva da construção de novos
conhecimentos. Eles estendem-se por todo o percurso profissional do professor, e a tríade:
formador, formando e conhecimento é (re)construída, por meio de várias ações formativas,
mediante uma relação dialética, sendo esta uma característica necessária à realização da práxis.
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É necessário termos em vista que novas demandas, advindas das mudanças sociais,
econômicas e culturais, apresentam naturezas distintas, mudanças essas que são apresentadas como
novas questões para a escola, e, por conseguinte, para a prática do professor. Do ponto de vista
social, os interesses e o pensamento dos alunos e pais estão presentes no cotidiano escolar e na
comunidade em que a escola está inserida. Na perspectiva dos órgãos governamentais, há a
solicitação de uma participação ativa nos rumos pedagógicos e políticos do ambiente escolar,
definindo o universo a ser trabalhado com base em projetos gerados adequadamente para o universo
de conhecimento da sala de aula.
Dessa forma, o professor tem sido chamado a tomar decisões, de modo mais intenso, sobre
seu percurso de formação, a romper gradativamente com a cultura do isolamento profissional,
participando dos espaços de discussão coletiva, de trabalhos com projetos colaborativos e, também,
sendo incitado a debater e reivindicar condições que permitam viabilizar as demandas
socioculturais emergentes.
Então, o processo formativo buscará propor situações que possibilitem a troca dos
conhecimentos entre os professores, por meio de projetos articulados que possibilitem essa reflexão
conjunta. Para tanto, são indicados alguns elementos que podem favorecer esses momentos
reflexivos como, por exemplo, o estudo compartilhado, o planejamento e o desenvolvimento de
ações conjuntas, estratégias de reflexão sobre a prática e análise de situações didáticas.
No processo de formação do professor, é importante que ele se posicione no mundo como
“ser histórico”. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro “amanhã”. O professor pode organizar as suas
ideias e a partir disso, construir e reconstruir suas experiências, abrindo espaço para uma
autoanálise, por meio da pesquisa, ao identificar que o momento presente se mostra como a
interface entre as demandas do passado e do futuro e que as experiências passadas estão
intimamente associadas à sua prática presente. O professor é um sujeito histórico e cultural. E,
nesse sentido, para compreender o processo educacional em que se encontra, é importante também
entender a cultura na qual ele está imerso.
A contextualização desse processo de formação para o desenvolvimento profissional do
professor, seja numa perspectiva inicial ou contínua, configura-se como um processo dinâmico, e
vai além dos componentes técnicos e operativos normalmente impostos aos professores pelas
autoridades competentes, que às vezes, não levam em conta a dimensão coletiva do trabalho
docente e as situações reais enfrentadas por esses profissionais em suas práticas diárias. Assim, essa
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contextualização pode propiciar um caráter orgânico às várias etapas formativas que compõem o
processo de formação, assegurando-lhe um caráter contínuo e progressivo.
Os desafios encontrados na educação, como campo de formação que possibilita ao professor
renovar continuamente seus conhecimentos, de refletir criticamente sobre sua prática, de ter uma
postura consciente acerca do seu papel frente a uma sociedade em constantes transformações,
dentre outros, têm impulsionado, nos últimos anos, continuamente, reflexões e pesquisas em
diferentes campos sociais, a partir de produções teóricas que buscam interpretar esse universo.
Concebendo a formação docente como um continuum, ou seja, como “[...] um processo de
desenvolvimento ao longo e ao largo da vida [...]” (LIMA, 1996, p. 207), a autora enfatiza a
obrigatoriedade de se estabelecer um fio condutor que ofereça nexo entre a formação inicial,
continuada e as experiências vividas. Nesse sentido, ela aponta a reflexão coletiva e o apoio de um
grupo como um componente indispensável e capaz de promover esses nexos necessários.
Na obra, denominada de “Formação de professores na Perspectiva Crítica: resistência e
utopia”, Curado Silva e Limonta (2014) afirmam que há princípios que devem ser considerados
indissociavelmente: trabalho, relação teoria prática e pesquisa. Assim, elas anunciam três
perspectivas de compreensão de concepção de formação de professores. A perspectiva da
racionalidade técnica, cuja atividade docente é compreendida como instrumental, é dirigida à
aplicação repetida e rigorosa de técnicas. A perspectiva da Epistemologia da Prática está ligada ao
conjunto de teorias da racionalidade prática e enfatizam a reflexão na prática. E a perspectiva
crítico-emancipadora, que se constitui a partir da premissa da unidade teoria e prática. Assim, está
última propõe a pesquisa como princípio da formação e do ensino. Se do ponto de vista da
formação de professores no sentido amplo, estas concepções são as que podemos discutir,
precisamos então especificar como estas aparecem na formação continuada.
Cabe-nos, então, questionar o que é formação continuada. Seriam processos que ocorrem
após a formação inicial de professores? Estariam, assim, incluídos no debate os professores com
formação em nível médio e que fazem o curso de graduação? E aqueles que em busca de titulação
ou aprofundamento procuram a universidade para realização de mestrados e doutorados? O que
percebemos é que essas situações, às vezes, não são consideradas, elas predominantemente se
referem a projetos e ações de formação que acontecem em espaços específicos, também conforme
propostas elaboradas em demandas específicas.
Nóvoa (1992) propõe dois modelos de concepções de formação continuada de professores, o
estrutural e o construtivo. O primeiro inclui a perspectiva universitária e escolar, fundamentado na
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racionalidade técnico-científica, em que o processo de formação se organiza com base em uma
proposta previamente organizada, centrada na transmissão, instrução. As propostas formativas são
realizadas por agências detentoras de potencial e legitimidade informativa, externa ao contexto
profissional sendo ainda necessário o controle institucional de frequência e desempenho. O
segundo, construtivo, tem caráter contratual e interativo-reflexivo. Parte da reflexão interativa e
contextualizada, na articulação teoria e prática, formador e formandos. Realiza avaliação e
autoavaliação dos envolvidos. Estabelece uma relação colaborativa por meio da qual o saber será
produzido de forma ativa pelos formadores e formandos. Nesse modelo, o autor afirma que a
cooperação é de responsabilidade de todos na busca pela resolução de problemas práticos.
Gatti (2003) afirma que a formação continuada de professores consiste em uma questão
psicossocial, em função de vários fatores e dimensões que envolvem a formação: a especialidade –
atualização da formação, reavaliação do saber devendo ser escolarizável; a didática e a pedagógica
– funções docentes e a prática social contextualizada, confronto das experiências, expectativas
pessoais ou desejo dos docentes; a pessoal e a social – formação pessoal e do autoconhecimento,
entender o mundo e sua inserção profissional nele; a expressiva-comunicativa valoração da
criatividade e expressividade do professor no processo de ensinar e aprender – de caráter
operacional, técnica; e a histórico-cultural – conhecimentos históricos, econômicos, políticos,
sociais e culturais, necessidades educativas postas no contexto.
Marin (2002) concebe a formação continuada como um continnum, espaço de interação
entre as dimensões pessoais e profissionais em que os professores apoiam seus processos de
formação e dão sentido ao quadro de suas vidas.
Santos (2010) realiza uma análise das perspectivas teóricas na formação continuada em que
os modelos têm relações diretas com uma epistemologia sobre o conhecimento e o fazer conhecer
do professor. Para esta autora, duas epistemologias vigoram nas políticas dos anos 1970 aos anos
2000, a racionalidade técnica e a epistemologia da prática. Os anos de 1970 são marcados por um
modelo técnico cuja tônica era o treinamento e a reciclagem, e assim, a formação continuada tinha
um caráter dual e disperso, adaptativo e desarticulado de um projeto coletivo institucional. A
década de 1980 é marcada por um modelo prático pedagógico de treinamento em serviço,
assumindo assim uma formação continuada de práticas homogêneas, tecnificação do ensino com a
assimilação individual. No período de 1990 o modelo neotecnicista toma ênfase, o treinamento
passa a ser de caráter praticista e, dessa maneira, a formação continuada toma forma de
desenvolvimento de conhecimentos e competências para um mercado competitivo. Nos anos 2000,
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o modelo pragmático-instrumental centra-se no saber-fazer, assumindo uma formação continuada
de modelo transmissivo com caráter pragmático baseado nas competências.
Um modelo diferenciado dos anteriores é a formação com base na epistemologia da práxis,
em que se prioriza a análise que o processo de formação deve fornecer, proporcionando ao sujeito
em formação uma perspectiva ontológica em que o professor se constitui na interação com o meio
social, cultural, físico, sendo equacionada numa dimensão compreensiva e interpretativa (CURADO
SILVA, 2016).
Tendo como referência a epistemologia da práxis, como teoria do conhecimento que
sustenta a concepção de formação continuada que ora discutimos, a autora propõe a centralidade do
conhecimento na prática social dos indivíduos concretos historicamente como referência para
compreensão do real.
Diante disso, ressaltamos que a formação de professores, e aqui tem o sentido de formação
continuada de professores, requer a formação do sujeito histórico com unidade teoria-prática,
constituída no trabalho de modo a possibilitar a estes sujeitos a compreensão da realidade social,
econômica e política, orientando-os à transformação das condições que lhes são impostas.
Curado Silva (2016), apresenta o termo formação continuada como: “[...] processo de
valorização do profissional da educação que oportuniza a construção da práxis por meio da
compreensão dos processos envolvidos na atividade educativa: intenção e ação” (CURADO
SILVA, 2016, p. 3).
Na concepção da pesquisadora, é necessário apreender uma concepção de formação
continuada que investigue, fundamente, organize, análise, estabeleça relações e constitua a:
[...] práxis criativa como forma peculiar de atividade humana de instaurar nova
realidade que não existe por si mesma a não ser pela atividade criadora do homem e
neste caso, criativa e transformadora no sentido de uma nova realidade com
perspectiva a emancipação [...]. (CURADO SILVA, 2016, p. 3).

Nesse sentido, na luta por uma posição contra hegemônica, a pesquisadora formula em seu
estudo onze pressupostos sínteses para um saber fazer embasado nas dimensões técnica, estética,
ética e política do trabalho docente aliado à leitura do real concreto. Partiremos agora para
descrever os pressupostos que Curado Silva (2016) nos conduz a pensar.
O primeiro é a formação continuada como exercício da historicidade da produção de
conhecimento, sendo que consiste em “[...] um processo de reflexão que possibilita a análise de
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questões sobre esta, abastecendo-se do diálogo entre as organizações, movimentos e atores
educativos” (CURADO SILVA, 2016, p.08).
O segundo é o pressuposto relativo à formação continuada como parte integrante do trabalho
docente, pois, é impossível separar a formação do trabalho e da vida do professor. É fundamental
propiciar um diálogo que vá além da idealização da atividade docente, assumir formas menos
prescritivas, contribuindo para efetivamente promover a práxis dos professores envolvidos.
O terceiro, o conhecimento só se dá na ação, na relação sujeito objeto, assim a formação
continuada deve levar em consideração a compreensão de que é preciso assegurar as condições
para que docentes exerçam permanentemente a reflexão sobre o cotidiano escolar, sobre a sua
prática pedagógica e sobre a realidade na qual ela se dá (CURADO SILVA, 2016).
O quarto pressuposto é o de que o conhecimento pressupõe relações sociais, encontros e
diálogos. Assim, é compreendida a objetivação do ato de pensar o trabalho pedagógico em uma
dimensão coletiva e social, isto é, pensar coletivamente a prática pensando a escola, a comunidade e
o mundo.
O quinto refere-se ao sentido da formação continuada, para a autora o docente se caracteriza
por ter um sólido domínio teórico dos saberes do seu campo disciplinar e curricular de práxis
(CURADO SILVA, 2016, p. 10).
A partir desse raciocínio os processos formativos não se limitam aos conhecimentos
científicos prescritivos e aplicáveis à realidade educacional.
O sexto pressuposto diz respeito à formação continuada implicar a função social da
educação e da escola. Nesse processo de interligação, é preciso considerar os diversos segmentos
que compõem a escola e que são essenciais para definir as forças que comporão a luta hegemônica
para construção do projeto de escola.
A natureza epistemológica é o sétimo pressuposto, para Curado Silva (2016), os professores
não mudam apenas suas escolhas pedagógicas, mas estas são coerentes com suas concepções de
ensino e aprendizagem que repousam implicitamente sobre suas concepções de escola e do sujeito
aprendente que por sua vez repousam na sua visão da realidade, de mundo, de homem, de
sociedade.
O oitavo pressuposto relaciona-se à análise dos elementos norteadores das políticas públicas
educacionais específicas da formação continuada de professores. Na compreensão da autora,
apreender que elementos são consolidados como direcionadores das políticas, é basilar para resistir
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a modelos de formação continuada fragmentados, que se contrapõem a ideia de formação como
processo contínuo que se realiza no movimento dialético do professor ao se construir e reconstruir
como homem e profissional “[...] e não a partir de um tipo ideal de professor, que normalmente é
projetado separadamente das condições objetivas de realização do trabalho docente [...]”
(CURADO SILVA, 2016, p. 13).
O pressuposto nove diz respeito às maneiras de organização, estruturação das propostas de
formação continuada. Para a autora, é necessário que estas formas levem em consideração, de forma
prévia, o espaço tempo da formação articulado com o espaço tempo de trabalho, adquirindo sentido
os efeitos formativos do cotidiano.
O décimo pressuposto está ligado à política de formação continuada de professores, a qual
precisa ter clara e explicita a crítica epistemológica para que minimize o hiato entre o que se propõe
e o que se realiza. Para Curado Silva (2016, p. 14), “[...] espera-se que o professor não só modifica
sua prática, mas recupera seu status profissional e político quando revê e fundamenta a sua própria
qualificação e, em um contexto coletivo, toma decisões sobre sua prática pedagógica [...]”.
Por fim, como décimo primeiro pressuposto, impõe-se a necessidade de se estabelecer a
relação forma e conteúdo que a formação continuada de professores toma como fonte
epistemológica da práxis. A atividade pedagógica implica necessariamente a relação forma e
conteúdo, é preciso ter clara convicção do que ensinar e para que ensinar, demandando uma
intencionalidade objetiva do projeto de escola e de educação de uma sociedade.
Para a pesquisadora, a formação continuada não pode ser desvinculada da atividade humana,
deve contemplar suas dimensões cognitiva, ética, estética, afetiva, política, mediante a qual o
professor tem um papel ativo desde a elaboração da política até a realização intencional da
proposição.
A formação continuada se constitui por meio da função da escola, pela práxis criativa para
interpretação e transformação do real, do compartilhamento de experiências, de condições materiais
e objetivas do trabalho docente e da análise do real.
Daí a necessidade de pensarmos a formação continuada de professores no movimento de
consolidação das políticas nacionais em especial em relação ao recorte de nosso objeto de estudo
buscando a sua compreensão para além do fenômeno aparente.
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CONCLUSÕES
Assim, se compreendemos que a lógica produtivista, mercadológica de atendimento aos
princípios neoliberais avançou e alterou o curso da formação de professores e da organização da
educação brasileira como um todo, incluindo a formação continuada, que cede espaço a uma
concepção gerencial e técnica da rede, alterando os seus rumos no Brasil, ao ceder às determinações
postas pelos organismos financiadores internacionais que objetivavam garantir a materialidade da
reforma da Educação Básica brasileira, o que há de inovador? É preciso propor que a retomada da
formação continuada de professores tome como base a epistemologia da práxis seguindo os
princípios explicitados neste texto.
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Resumo
A presente pesquisa está vinculada à Linha de Pesquisa Profissão Docente, Currículo e Avaliação do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB) e ao Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação e Atuação de Professores/Pedagogos
(GEPFAPe). Nosso trabalho é resultado de uma pesquisa ainda mais ampla e traz um recorte de
resultados do Estado do Conhecimento bem como das análises empreendidas por nós sobre as
concepções de formação continuada de professores por meio das discussões da epistemologia. Ao
finalizarmos nossas análises, pensamos que a as políticas trouxeram experiências importantes,
movimentos relevantes, mas que a luta ainda continua para que possamos fazer com que a formação
continuada de professores, ao lado da formação inicial, venha a se efetivar realmente para além de uma
política de governo. Assim, como uma responsabilidade do Estado brasileiro, com o consequente
fortalecimento de uma escola pública de qualidade socialmente referenciada e que valoriza seus
profissionais. Pensar uma escola pública que trabalha de forma compromissada com a valorização do
profissional de educação implica pensar um Estado comprometido com a garantia de condições de
funcionamento dessas instituições, condições de trabalho ao lado de condições de formação continuada
desses profissionais. Essa luta continua. E é o movimento da história, movimento este marcado não
por idas e vindas, mas marcado pela contradição, pela luta dos contrários, é nessa luta dos contrários
que as sínteses vão sendo produzidas. Sínteses também históricas que depois serão redimensionadas e
reconfiguradas para deixarem suas marcas.
Palavras-chave: formação Continuada; políticas; epistemologia da práxis.
A NECESSIDADE DE TRANSFORMAR A ESCOLA: AS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
INOVADORAS DA EIXOS1
Danielle Mendonça Sousa Ferreira – SEDF

INTRODUÇÃO
De onde vem à necessidade de transformar a escola? Podemos estabelecer esse
questionamento em pelo menos três tentativas de resposta que se fortalecem na intenção de rejeitar,
pertencer e inovar. A rejeição a um modelo educacional foi o motivo de tantas propostas e projetos
educacionais no Brasil e era acompanhada dos contextos interessados: políticos, sociais e
econômicos. Assim, rejeitar sempre foi sinônimo de negar, enfraquecer, deslegitimar e assumir o
poder vencendo a disputa pelo território educacional.
Para Forquin (1993), a educação escolar, no que diz respeito às relações culturais, é confusa
e crucial por se tratar de uma afirmação de identidade docente consciente ou não. O autor defende
que ninguém ensina algo em que não acredite e por isso, há um valor intrínseco no ato de ensinar,
uma legitimidade relacional que se constitui no fato de que alguém ensina algo a alguém. Esse tom

Parte do texto compõe a dissertação de mestrado da autora que está na fase de análise dos dados pela Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília.
1
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dialético na educação ultrapassa o sentido restrito do ensino de conteúdos escolares por meio da
comunicação, a transmissão e a aquisição de conhecimentos.
O conceito de cultura escolar de acordo com a percepção de Juliá (2001) demonstra uma
articulação inevitável entre a própria cultura e a relação conflituosa e pacífica com cada período
histórico. Nesse sentido, o autor chama a atenção para o risco que se há de usar o passado para
justificar o presente. Para ele, o olhar sobre o passado nos ajuda a compreender o desenho que se
faz das histórias escolares, ou seja, do currículo, das normas, das relações, das práticas, das
intenções, da profissionalização docente, da legislação e das finalidades. Todos esses pontos, e
certamente outros, tracejam a forma escolar, sua estrutura sem linearidade, é claro.
Dos Anjos (2016), posiciona seu pensamento em relação às culturas escolares na ação de
desvendar o que se realiza no interior da escola, da sala de aula, pois as práticas produzem cultura.
Para o autor, isto se constitui numa pesquisa instigante e difícil, tendo em vista que olhar a realidade
e interpretá-la também se estabelece numa relação pessoal, social e histórica. Nesse sentido, e
diante de tal fundamento, é importante salientar que este estudo se compromete com a análise do
Projeto Político e Pedagógico da escola Eixos, ou seja, as concepções e práticas escritas e
documentadas desta comunidade escolar.
Se a história cultural é a busca das práticas que dão significado ao mundo, as culturas
escolares se validam nas ações que dão sentido à educação e à escola. O autor chama a atenção para
o conceito em que as representações sociais se consolidam nas movimentações coletivas por
manifestarem lutas de poder, enquanto as práticas podem apresentar uma dimensão individual.
Compreende-se que as reformas educativas são representações sociais que nascem de grupos que
pensam como a escola deve ser. As práticas oriundas das representações de um grupo não
hegemônico também se configuram em lutas por representações.
Nesse sentido, os sujeitos por meio da interpretação que oferecem ao movimento de
apropriação, de uma reforma, por exemplo, elaboram suas representações a partir das práticas que
podem ser singulares dependendo da força imposta pela materialidade da mudança pretendida. É o
caso de uma proposta curricular que mesmo com força de materialidade pela representação e luta de
um grupo, pode não ser apropriada pelos sujeitos que a deveriam praticar. Assim, por mais que a
forma escolar tenha um peso, um enquadramento ou margens limitadoras, as práticas possuem o
poder de subverter as normas pelas regras, contratos de convivência e legislações que recriam o
imposto. Nesse sentido, a escola, na sua dimensão humana, valida em seu processo de apropriação e
interpretação as culturas escolares que nelas são produzidas.
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No Brasil, as camadas populares começaram a ter acesso à escola no início do século XX
depois de quase 400 anos da primeira escola elitista em Salvador (1549). O ensino ainda fortemente
estabelecido e enquadrado pelos ideais da Igreja e Estado tiravam dos estudantes e dos docentes
muitas das possibilidades de protagonismo ou formação de identidades.
A escola democrática foi legitimada no Brasil em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB 9.394/96). No texto, a Lei defende a participação da comunidade escolar nos
processos de tomada de decisões das instituições públicas de ensino, além de fomentar a construção
por cada escola de um Projeto Político e Pedagógico (PPP), e da orientação de que cada sistema de
ensino construa uma lei de gestão democrática.
OS LIMITES E POSSIBILIDADES DAS CONCEPÇÕES EDUCACIONAIS INOVADORAS NO
DISTRITO FEDERAL
A história de pertencimento escolar no Distrito Federal, com as influências de Anísio
Teixeira, se confunde com as ideias de construção da capital na década de 60. Suas defesas de
escola pública, democrática, laica que promovesse o desenvolvimento integral do educando
contribuiu para os pensamentos e projetos arquitetônicos dos grupos escolares e consequentemente
das escolas classes e parques2 da capital federal. Os ideais de Anísio para a escola foram
interrompidos pela gestão dos militares no Brasil, e apenas nos anos 90 após ser promulgada a
Constituição Federal (1988), um grupo de professores do Distrito Federal, movidos pelas ideias
críticas e progressistas que ganhavam força contra as escolas tecnicistas, realidade da época.
Contudo, as reformas ou inovações mesmo que relacionais tratam de campos conceituais
diferentes. A ideia de reforma para este estudo aparece como uma “melhora” da forma. Ou seja,
evidencia a manutenção da estrutura com algumas alterações. Na verdade, essa é a crítica em
relação às reformas da educação que ocorreram nos séculos XIX, XX e até a atualidade. Ao
aumentarem o tempo de escolarização ou as abrangências de locais para acesso à escola, ainda a
alternância entre métodos educacionais, todavia, a essência da escola permaneceria a mesma:
transmissora, silenciosa, autoritária e elitista. Já a inovação, como defesa da educação moderna,
constitui-se no ineditismo e na colaboração de interesses para a formação de uma concepção e
As escolas parques foram construídas em Brasília. O trabalho pedagógico era voltado para as artes (música, teatro,
dança, artes plásticas, educação física) e complementava o ensino das escolas classes. O estudante frequentava a escola
parque no horário contrário ao da escola classe. As escolas parques foram um privilégio apenas aos estudantes das
escolas de Brasília até o ano de 2006. Neste ano, foram construídas as escolas parques de Brazlândia e Ceilândia,
regiões periféricas da capital.
2
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posterior, prática. Por esse motivo, muitos autores atribuem o conceito de inovação acompanhado
pelas revoluções tecnológicas, tendo em vista que as mesmas são inéditas no contexto global e
social, marcadas a partir da revolução industrial e se tornam acessíveis na medida em que a escola
as assume como fomento às aprendizagens.
Vale a pena compreender o sentido do termo bricolagem apresentado por Forquin (1993). O
autor revela que a educação jamais transmite uma cultura que impera na coerência, ela trata de
culturas ou elementos culturais provenientes de fontes diversas e épocas diferentes. Assim
propostas curriculares ou pedagógicas, por exemplo, podem realizar um trabalho de reavaliação ou
reinterpretação do que desejam conservar de um movimento educacional anterior e então,
selecionam movidas por fatores sociais, políticos ou ideológico o que se mantém e o que se
transforma na constituição do novo.
Para Mello, Braga e Gabassa (2012), transformar ou inovar a escola é uma necessidade do
contexto atual. As autoras defendem que a transformação precisa evidenciar as práticas escolares e
a relação da escola com a comunidade. Além disso, apresenta que as finalidades que a escola
manteve no século XX de como preparar para o mundo do trabalho com a centralização do
conhecimento no professor ou professora resultou numa organização escolar hierárquica e
monocultural. Para elas, o trabalho da escola atual se constitui inoperante, equivocado e inócuo, não
ensina e nem emancipa, ou seja, sem sentido social. Daí, o pensamento das autoras em evidenciar as
escolas organizadas em CA. Nesse contexto de possibilidades, a escola consegue recriar-se diante
de um contexto tipicamente homogeneizante, buscando alternativas para uma escola diferente.
Algarte (1994) posiciona o conceito de inovação numa revolução da consciência. Para o
autor, transforma-se a escola quando se transforma a consciência de seus educadores e usuários no
sentido revolucionário da educação que só é possível consolidar-se em processos de mudança
embasados nas condições existenciais concretas, nas suas realidades. A autêntica inovação ou
mudança de qualquer instituição perpassa pela mudança de seus elementos – as pessoas-. Segundo o
autor, regimentos, rotinas e aspectos físicos não são suficientes para revolucionar, para recriar a
escola, pois se configuram como aspectos estáticos e impessoais. Será por meio da ação do homem
que haverá genuína transformação.
Assim, a escola Eixos que se organiza em comunidades de aprendizagem sugere um ensino
voltado à formação de indivíduos autônomos e conscientes de suas participações na sociedade, além
de protagonistas no processo de aprender, ensinar e avaliar. Tal concepção propõe uma experiência
influenciada na Escola da Ponte, em Portugal e no projeto Âncora, São Paulo que transformaram
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suas organizações escolares numa perspectiva mais comunitária, dialógica e em forma de redes. É
possível que essas escolas consigam manter suas concepções e práticas na tentativa de assumirem
um caráter inovador?
O PPP DA ESCOLA EIXOS: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESCOLAR
INOVADORAS
É comum atribuirmos a construção do PPP pelas instituições de ensino como avanço e
autonomia institucional. Não negando o caráter relativamente autônomo que a LDB concede às
escolas, precisamos nos atentar para o ponto de enquadramento que os projetos possuem de acordo
com o documento: respeito às normas comuns e as do seu sistema de ensino. Ainda que um PPP
pudesse contemplar muito da identidade do corpo escolar de qualquer instituição educacional, ele
ficaria restrito às normas comuns do pensamento pedagógico de uma sociedade. Assim, a
capacidade que uma instituição educacional tem de pensar e executar mudanças a partir de suas
convicções pode ser entendida como ação de inovar ou reformar?
Pensando no processo de escrita e realização do PPP nas instituições públicas, Tonet (2016)
afirma que não há na educação possibilidade de romper totalmente com a estrutura lógica capitalista
de uma sociedade. Para ele, esta ação só seria possível com outro tipo de organização social, tendo
em vista que as relações construídas neste tipo de sociedade determinam as relações também no
campo educacional. Ainda assim, apresenta a existência de atividades educativas emancipadoras
como forma de subversão das normas. Tais atividades só são possíveis a partir de uma tomada de
consciência do coletivo escolar entendendo a origem e função social da escola como meio de nadar
contra a corrente marítima da perversidade reprodutivista do sistema social capitalista.
As duas escolas do Distrito Federal que se organizam em CA foram influenciadas pelo grau
de pertencimento e autonomia exercidos e apresentados pelos relatórios apresentados por um dos
fundadores da Escola da Ponte em Portugal e compartilhadas por meio de eventos educacionais
como a CONANE (Conferência Nacional de Alternativas Para Uma Nova Educação). O desejo de
mudar partiu de um grupo de professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal participante
dos movimentos de alternativas educacionais inovadoras.
A escola Eixos foi criada em 2018 pelo poder público do DF para vivenciar essa proposta
educacional. Os profissionais das duas escolas participaram de grupos de formação e capacitação
para entenderem e discutirem a proposta de ser uma escola inovadora. Buscaremos compreender o
PPP da escola Eixos por meio de algumas dimensões. Abordaremos o diagnóstico da realidade
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escolar, as concepções de educação e de escola, as finalidades educacionais e os projetos propostos
para efetivação das mudanças. Assim, será possível perceber como as concepções de inovação se
apresentam e dão forma às práticas pedagógicas da escola.
A escola Eixos apresenta seu PPP datado de maio de 2019 com as devidas ressalvas de que
o documento está em constante processo de avaliação. A escola fica localizada na cidade do
Paranoá e recebe estudantes da própria cidade, do Itapuã e Paranoá Parque. A maior parte dos
estudantes utiliza o transporte da SEDF para chegar à escola. O texto de apresentação do PPP
enfatiza que a criação da escola foi um esforço coletivo de profissionais que se juntaram desde o
ano de 2013 interessados em trabalhar numa instituição educacional que se formasse em um espaço
de diálogo para uma prática educativa para além dos muros da escola. Eles reivindicaram da SEDF
um espaço na cidade do Paranoá para a criação dessa proposta escolar. Enquanto esperavam pela
decisão e oficialização da SEDF, constituíram núcleos de estudos e formação, por iniciativa própria,
a fim de pensarem e construírem as práticas escolares no ensino público.
De acordo com o documento, o grupo de professores interessados em outro tipo de escola
pensou em superar os modelos educativos vigentes. A escola Eixos organizada em Comunidade de
Aprendizagem tem sua criação oficializada em 26 de janeiro de 2018, mas só começa a funcionar
em 2 de maio de 2018 com atendimento a crianças matriculadas na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I (até o 4º ano). Um capítulo do documento é dedicado às apresentações das
concepções de educação pretendidas para a escola. Entre elas está a ideia de princípio da
sustentabilidade pedagógica. Tal pressuposto é considerado inovador para o grupo, tendo em vista
que a escola deve ser um local com potencial integrador de valorização ao pertencimento territorial.
O entendimento de Comunidade de Aprendizagem diz respeito à escola estabelecer parcerias com
outras instituições como o ginásio, biblioteca, escola de música, por exemplo.
A escola Eixos entende a organização pedagógica como uma articulação de quatro
dimensões: valores, princípios, acordos de convivência e dispositivos pedagógicos na defesa de que
pela educação há de se chegar ao exercício de uma cidadania plena. Os valores se referem à
amorosidade, respeito, responsabilidade e autonomia. Os princípios se manifestam pela educação
para a autonomia, desenvolvimento do senso crítico, fomento ao saber e à pesquisa e ação
educadora. Nesse sentido, todos são educadores e não há uma centralização do conhecimento na
figura do professor. Os acordos de convivência são debatidos e definidos por meio das rodas de
conversa e assembleia escolar que são dispositivos pedagógicos mais ligados à disciplina e os
núcleos de aprendizagens, tutorias, saídas de campo, entre outros relacionados às aprendizagens.
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A proposta da escola Eixos organizada em Comunidade de Aprendizagem se consolida na
ideia de uma educação autônoma que considera o sujeito na sua complexidade. Por isso, pretende
formar um estudante reflexivo, participativo, autônomo, crítico, corresponsável por suas
aprendizagens e engajado nas questões do coletivo, ou seja, da comunidade. O lema de que as
crianças aprendem para sempre é o que movimenta a ideia de que todos devem aprender aquilo que
sentem curiosidade para além do currículo formal e da forma estabelecida.
A vivência de currículo proposto pela escola Eixos considera a abordagem curricular
pautada em conteúdos atitudinais e procedimentais, com o objetivo de promover ações críticas e
criativas nos diversos ambientes de aprendizagens. Assim, o currículo proposto pela escola Eixos
apresenta três dimensões: o currículo da Comunidade que pretende trabalhar a relação das pessoas
umas com as outras numa intenção de sujeitos coletivos com a capacidade de mudança da realidade
atual, o currículo objetivo atende aos conteúdos acumulados ao longo da história e está prescrito no
documento orientador da SEDF (currículo em movimento) e o currículo subjetivo como um
percurso único e individual caracterizando a significação de cada indivíduo com o conhecimento.
No sentido de não reproduzir a educação hegemônica, o PPP da escola Eixos apresenta a
organização dos estudantes nos espaços de aprendizagens que se denominam núcleos de
aprendizagens subdivididos em Iniciação, Transição e Desenvolvimento com ênfase nos projetos de
pesquisa individuais e coletivos. O núcleo de transição refere-se aos estudantes que ainda não são
alfabetizados e estão no início de um trabalho autônomo de aquisição de competências e
habilidades comunicativas e relacionais. Os de transição englobam os estudantes que já estão
caminhando num processo de ascensão da autonomia com a ruptura do espaço de sala de aula para a
apropriação de outros espaços de aprendizagem com gerenciamento do tempo, planejamento,
tutorias e auto avaliação. O núcleo de desenvolvimento abrange os estudantes que estão em um
momento mais autônomo de sua trajetória e conseguem o desenvolvimento transdisciplinar do
conhecimento com ênfase em suas pesquisas individuais e coletivas. Já organizam os planejamentos
por meio dos interesses em relação aos conhecimentos.
Como podemos perceber por meio do PPP da escola Eixos, a organização didática da aula
recebe outro enfoque, além da organização dos espaços e da ênfase nos conhecimentos científicos.
Ainda assim, é nítida a intenção de que o coletivo escolar da escola Eixos tenta construir uma
cultura escolar inovadora. Para isso, é preciso saber em quais movimentos a proposta pedagógica
ora apresentada rompe com a lógica da escola prevista pautada na pedagogia histórico crítica e na
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psicologia histórico cultural, sendo orientações para as escolas públicas do Distrito Federal que já
estão pautadas na inovação pela emancipação do sujeito por meio do domínio dos diversos saberes.
Um ponto já observado de divergência do PPP da escola Eixos com o Currículo em
Movimento da SEDF refere-se à utilização dos termos competências e habilidades que retorna a
ideia de pedagogia das competências com métodos ativos. Ainda assim, não pode ser considerado
inovador, tendo em vista a utilização dos mesmos no final da década de 90 com o advento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais. Outra questão que chama a atenção é a organização das
dimensões da proposta curricular. As dimensões curriculares de comunidade e subjetiva apresentam
os interesses para a finalidade de educação correspondente em comunidades de aprendizagem.
Nesse sentido, tenta-se alterar a lógica de um único currículo integral? Mesmo que a SEDF oriente
uma educação curricular voltada à integralidade do ser, a escola Eixos apresenta de forma estrutural
a ênfase de outras duas dimensões do currículo.
Os projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola Eixos sintetizam e revelam coerência
com a concepção de educação e escola que defendem. Com parcerias da comunidade escolar e de
instituições como a Universidade de Brasília fomentam a concepção de que a escola é uma
responsabilidade social de todos por meio dos movimentos de partilha do conhecimento. Assim,
vivenciam, por exemplo, o projeto Semillas Encantadas que consiste em criar espaços de pesquisa
para vivência da autonomia docente e discente por meio do intercâmbio de ideias e trocas de
experiências. Também o projeto contra a violência e abuso sexual de crianças, como ação que visa
atender a demanda que surge na escola sobre o assunto. Assim, a escola Eixos apresenta que o
projeto político e pedagógico deverá ser avaliado sempre que necessário e para isso, instituiu uma
comissão mista com representantes da escola que se encarrega de organizar os momentos de
proposta para avaliação do PPP.
Por ter sido construído coletivamente antes mesmo de a escola ter sido criada, e depois
colocado para avaliação da comunidade escolar, o PPP da escola Eixos foi pensado em explicitar
com clareza as concepções, finalidades e princípios que se materializam nas práticas desenvolvidas
nos espaços de aprendizagens da escola. Sua atualização ocorreu em maio de 2019, demonstrando a
necessidade de revisitar o projeto sempre que necessário para efetivação dos diálogos em prol de
uma escola que cria e recria como se propõe a fazer em um movimento de transição escolar.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A organização da escola Eixos em Comunidades de Aprendizagem revela a gênese de uma
cultura escolar pelo conceito de origem que se estabelece no esforço ou colaboração de um grupo
de professores que entendem a necessidade de transformar a escola. Tal empenho se aproxima do
conceito de representação e prática apresentada por Chartier (1991). Ainda que haja uma proposta
de educação ampla e estruturada para as escolas públicas do Distrito Federal, não houve
pertencimento e nem reconhecimento dos professores em relação a toda proposta legitimada.
Assim, o professor que fundou a Escola da Ponte e influenciou com seus estudos e ideias o grupo de
professores da escola Eixos na intenção de implementar e reivindicar mudanças apresenta que
inovar é um compromisso ético com a educação (PACHECO, 2019).
Sabe-se que o PPP, por ser projeto, se concentra no campo da ideação, esperando pelas
práticas escolares que o fará ser vivo nos espaços de aprendizagens. Portanto, também se constitui
limitado, visto que é no movimento da realidade que se concentra as ações planejadas. Nesse
sentido, o documento está envolto na forma escolar vigente, pois se ancora nos pressupostos
teóricos e metodológicos que o próprio Currículo em Movimento já apresenta e autoriza: uma
educação crítica, participativa, relacional, com evidências do processo das aprendizagens,
valorização dos saberes dos estudantes e da autonomia pedagógica. Assim, não é possível afirmar
que há um rompimento com o documento da SEDF na perspectiva essencial da educação. O que se
percebe é o movimento de bricolagem (Forquin, 1993) que se revela na seleção e manutenção do
que é interessante e pertencente aos sujeitos e ocultação ou negação do que não é considerado parte
dos princípios e valores almejados.
Mesmo que a proposta da escola Eixos de organização dos estudantes não seja exatamente
como o Currículo em Movimento orienta, a escola ainda pensa essa organização por meio de
núcleos, ou ciclos já que há uma dimensão relacional entre um núcleo e outro de aprendizagem. A
concepção de inovação da escola se consolida nas práticas escolares. Estas, de acordo com o PPP,
extrapolam a forma que se materializa nos documentos de orientação da SEDF. Dessa forma, a
ênfase no processo de autonomia do estudante, talvez seja o movimento mais inovador no sentido
da construção de estratégias para gerenciamento do tempo, autonomia de planejamento, pesquisas
individuais e tutoria.
Numa perspectiva crítica sobre o processo de inovação na educação, Silva (2011) considera
que a inovação pode significar resistência por meio de práticas pedagógicas que impõem a
homogeneização como paradigma. Estaria a escola Eixos considerando o Currículo em Movimento,
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orientador das práticas escolares no DF, uma política pública de controle e homogeneização ou as
perspectivas inovadoras para a escola estão em um processo de superação mais do que negação do
currículo vigente? O que foi possível desvelar por meio do PPP da escola Eixos está no campo das
concepções, finalidades e princípios de educação que a escola, por meio do grupo de profissionais e
comunidade escolar, entende e deseja. Nesse sentido e como extensão dessa pesquisa, cabe uma
aproximação com o campo empírico para aprofundar o estudo, sabendo que o PPP se valida no
movimento da realidade, ou seja, no lócus da escola, lugar privilegiado de produzir e vivenciar a
cultura escolar.
Assim, a alegoria dos eixos para a escola analisada também pode ser entendida como lugar
de manifestação da cultura, identidade, diversidade e liberdade, numa junção de escola e
comunidade tal qual acontece com um dos eixos da capital aos finais de semana quando altera sua
forma gênese para atender a comunidade. Ainda assim, os eixos como avenidas retornam às suas
atividades originais logo que a semana recomeça, o que nos faz questionar se a instituição
educacional Eixos, ao mesmo tempo que apresenta práticas inovadoras também cumpre com sua
função social de escola pública dentro de uma perspectiva crítica, ou seja, se oferece aos estudantes
por meio também dos conhecimento acumulados ao longo da história e não só a partir de um
currículo de comunidade, emancipação e crítica social.
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Resumo
A relação orgânica entre educação e cultura, especificamente a cultura escolar, apresentada em sua
forma ou estrutura universal e particular foi o que motivou o estudo ora proposto. As Comunidades de
Aprendizagem (CA) são escolas, que de forma geral, anseiam por marcarem o campo da educação por
concepções escolares que envolvem o protagonismo estudantil, a autonomia de docentes e discentes, a
pesquisa por meio do uso das tecnologias como fomento às aprendizagens, a aprendizagem dialógica e
organização pedagógica coletiva, identitária, comunitária e inovadora. Tais elementos, entre outros, de
concepção da educação e, consequentemente da escola compõem esta forma escolar. Nesse sentido,
objetivamos analisar o Projeto Político e Pedagógico de uma das duas escolas do Distrito Federal
(Eixos, nome fictício)3 que assume estar em processo de transição em suas concepções educacionais
para efetivarem um projeto de escola inovadora em CA. Além disso, promover um diálogo com os
autores que abordam a temática da educação e cultura, do projeto político pedagógico e das
comunidades de aprendizagem. A pesquisa justifica-se na necessidade de estudar as diferentes culturas
escolares que se materializam em muitas escolas brasileiras e revelam parte de uma reflexão educacional
ainda pouco abordada. A cultura escolar é tema de investigação necessário à compreensão da história,
das práticas e representações no exercício de pesquisar a educação. Dessa forma, o estudo torna-se
importante tendo em vista a necessidade de perceber as concepções de educação e escola apresentadas
no projeto político e pedagógico da escola Eixos. Além disso, entender em que medida, as concepções
e práticas evidenciam organizações escolares distintas ou inovadoras em relação às demais escolas da
rede de ensino do DF. Importante salientar que tal estudo compõe o cenário de pesquisas do Programa
de Pós Graduação da Universidade de Brasília e do grupo de pesquisa PRODOCÊNCIA- UnB.
Palavras-chave: escola inovadora; comunidades de Aprendizagem; concepções; práticas.

As duas escolas pesquisadas pela autora receberam nomes fictícios tendo em vista o pedido dos interlocutores das
mesmas que participaram da pesquisa. A escolha do termo Eixos tem sentido ao ser também um nome de uma das
avenidas de Brasília que durante a semana atende às necessidades dos motoristas da cidade e aos fins de semana, muda
o seu sentido original e abre-se para o lazer e entretenimento da comunidade.
3
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Resumo
O presente painel tem em sua ambição compreender as recentes mudanças na área da educação e seus
desdobramentos diante da incorporação de tecnologias e alterações significativas no ensino e
aprendizagem, seja a partir da empresa EdTech ou no desenvolvimento de novas perspectivas de
mundo diante da reccorência da visão liberal: o empreendedorismo. O painel traz consigo três leituras
que se complementam e dialogam nessa intenção: a primeira destaca os modos pelos quais as
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) têm sido recontextualizadas num movimento
diagnosticado a partir de uma dimensão política progressiva de âmbito internacional e até a níveis locais
com resultados de suas transformações no campo da Didática e na relação direta com a profissão
docente. Essa reflexão é conduzida de forma prática a partir da criação de mercados educacionais, no
caso a empresa de startups Edtech, que traz em seu núcleo discursivo a tecnologia como fundamental
para a intervenção na educação, o que se revela na conexão desta empresa e outras do ramo com o
setor público. Por fim, o último trabalho pontua as reflexões do bloco histórico neoliberal conservador
como sujeitos ativos na formulação de concepções educacionais transparentes na formação para o
sujeito empreendedor, ou seja, o homem-empresa. Nesse sentido, este painel traz reflexões cirúrgicas
acerca dessas novas alterações do capitalismo recente com a incorporação da tecnologia para o campo
educacional e uma dinamização das políticas para o setor, inclusive no campo da Didática, em destaque,
a empresa de startups Edtech, além exposição de referenciação de autores clássicos do neoliberalismo e
o impulsionamento da lógica do empreendedorismo no campo da formação.
Palavras-chave: tecnologias; EdTech; empreendedorismo
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Raquel Goulart Barreto – UERJ

RECONTEXTUALIZAÇÕES
Em se tratando das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), cuja designação
assinala sua produção no interior de outras relações sociais e para outros fins, é imperativa a análise
da sua recontextualização educacional. Nos termos de Bernstein (1996), pensando o discurso
pedagógico, a recontextualização é “um princípio para apropriar outros discursos e colocá-los numa
relação mútua especial, com vistas à sua transmissão e aquisição seletivas” (p.259). Está no centro
da formulação o movimento de um campo para outro, compreendendo os processos de “deslocação
e relocação”, considerando o apagamento da “base social de sua prática” para a constituição de
outra ordem e outros ordenamentos. Seu foco é a dimensão da estrutura.
Fairclough (2006, p. 101) retoma esta reformulação, acrescentando-lhe a dimensão da escala
em que esses deslocamentos são promovidos. Nesta, são destacadas as formulações dos organismos
internacionais dirigidas aos países em desenvolvimento, buscando evitar que elas sejam objeto de
leituras mecânicas ou lineares. Neste sentido, a recontextualização é assumida como “fenômeno
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complexo, envolvendo, para além de uma simples colonização, um processo de apropriação cujas
características e resultados dependem das circunstâncias concretas dos diversos contextos”.
Na articulação das dimensões de estrutura e escala, a recontextualização educacional das
TIC é aqui objetivada a partir de duas tendências que, no limite, materializam concepções
antagônicas: (1) a produção de alternativas de apropriação que as inscrevam no trabalho docente, no
sentido de agregar novas possibilidades às práticas desenvolvidas; e (2) a promoção de diversas
formas de substituição tecnológica, apontando para a expropriação do trabalho docente, na medida
do deslocamento do professor para a posição de quem executa tarefas bastante específicas, ainda
que relacionadas à docência.
A primeira tendência pode ser caracterizada como tentativa de superar mudanças
superficiais no processo de ensino-aprendizagem, como formas de modernização conservadora, em
que as TIC são incorporadas para a realização das “mesmas” atividades, modificando apenas o
modus operandi: do velho livro texto para a tela de um novo artefato tecnológico. A perspectiva é a
de agregar novas possibilidades às práticas pedagógicas, sem atribuir centralidade indevida às TIC.
O argumento da aproximação da escola de outras práticas sociais é aceito, mas é rejeitada a sua
tomada metonímica pela “democratização” ou até mesmo pela “inclusão social”, considerando a
falácia da suposta disponibilidade das informações, ignorando a proteção do conhecimento
estratégico através de patentes e leis de propriedade intelectual, bem como a desigualdade das
condições de produção do acesso às informações disponíveis. Em resumo, esta tendência rejeita os
argumentos centrados na simplificação e no barateamento dos processos, nos seus múltiplos
sentidos, com o deslocamento da ênfase para produtos padronizados.
A segunda tendência, sustentando e sendo sustentada pelas políticas educacionais e,
portanto, em condições privilegiadas na disputa por hegemonia, assume a mistificação das TIC
como “solução” para os mais diversos problemas. Nesses termos, tendem a ser alocadas na posição
de agentes, como se fossem o sujeito das formulações. Supondo que as TIC tenham origem em uma
“revolução” e que remetam a outras, a elas é atribuída a centralidade a ser analisada, na hipertrofia
da dimensão imaginária da tecnologia como redentora, bem como da dimensão técnica da educação,
a ponto de parecer dispensar o projeto social (MATTELART, 2002).
O discurso ora hegemônico supõe a necessidade da incorporação das TIC como elemento
central de políticas educacionais atentas às transformações engendradas pela dita “revolução
científico-tecnológica”, assim como às necessidades da chamada “economia do conhecimento”. A
lógica, por sua vez, é de que quanto maior a presença da tecnologia, menor a necessidade do
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trabalho humano, bem como maior a subordinação real do trabalho ao capital e aos que se valem
das tecnologias para ampliar as formas de controle do trabalho e dos seus produtos. Com ele, é
fortalecida a racionalidade instrumental que, presidindo o movimento, resulta na perda da
perspectiva da totalidade do trabalho docente, com o privilégio dos meios, em detrimento das
mediações.
O MODO DE APROXIMAÇÃO
Este artigo é produzido a partir da orientação metodológica da análise crítica de discurso
(ACD), nos termos em que formulada por Fairclough (2001). Nela, a adjetivação (“crítica”)
pretende marcar a diferença em relação ao movimento, cada vez mais presente, de pensar a
linguagem desprovida de exterior. Aqui o discurso constitui matéria a ser investigada no conjunto
das suas condições de possibilidade e não com base na noção de “performatividade”, expandida a
ponto de lhe ser atribuído o poder de forjar a realidade por ele referida/representada. O que faz com
que as ideias adquiram performatividade é a sua congruência com o que não é discurso; ou seja,
com a base da vida material.
Para dimensionar o discurso em relação ao que não o é, o autor propõe uma abordagem
tridimensional, tomando-o: na sua materialidade textual; como prática discursiva, esta
compreendendo produção, distribuição e consumo; e como prática social, “firmemente enraizada
em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas” (p.93). Portanto, a abordagem
política sustentada pela ACD não exclui as questões que adquirem materialidade mais espessa do
que a da linguagem. O discurso é pensado como modo de ação que, por sua relação dialética com a
estrutura social, permite “investigar as práticas discursivas como formas materiais de ideologia”
(p.116).
No que diz respeito à ideologia, esta formulação também retoma o conceito gramsciano de
hegemonia para analisar os movimentos de entrega e resistência dos sujeitos aos sentidos
sedimentados e aos deslocamentos possíveis. A busca é a da compreensão dos mecanismos
constitutivos da luta pela legitimidade dos diferentes sentidos, já que, em meio aos sentidos
historicamente possíveis, um tende a ser mais “lido” que os outros: é formalizado e legitimado,
enquanto os demais podem nem ser cogitados. Em outras palavras, na perspectiva discursiva
histórica, a ideologia corresponde à hegemonia do sentido.
Do ponto de vista da ACD, não cabe o movimento de tentar desvelar sentidos que estariam
ocultos no que é dito, operando alguma forma do que se poderia chamar de “desideologização”,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1378

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

mas de investigar os pressupostos e implícitos do dito: a fundação e o lugar de partida que,
justamente por esta condição, podem permanecer intocados.
Quanto à trajetória analítica, é produzida a partir das pistas detectadas na superfície dos
textos. Estas pistas também constituem os pontos de entrada analíticos e tendem a incluir os
aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos das práticas discursivas recortadas na constituição do
corpus. Neste artigo, os textos em questão incluem dois tipos específicos: (1) os oficiais, como
expressão das políticas em curso; e (2) os acadêmicos, aqui tomados como reflexões, mais ou
menos fundamentadas, acerca destas mesmas políticas.
A proposta de Fairclough (2001; 2006) inclui três dimensões: (1) a semântica, relativa às
escolhas lexicais; (2) a sintática, referente às relações entre as palavras escolhidas; e (3) a
pragmática, dando conta das relações entre os enunciadores e os textos que produzem.
Em se tratando das duas últimas, um traço definidor dos textos em análise é a presença de
relações objetivas e categóricas, marcadas pela ausência de dúvidas. Também do ponto de vista
sintático, é digna de nota a constituição dos sujeitos das formulações. Em inúmeras situações, as
TIC são posicionadas como sujeitos das orações: as TIC trazem, promovem, levam etc.
Nos limites deste artigo, será privilegiada a dimensão semântica. Entre os aspectos
semânticos, cabe destacar as escolhas lexicais, compreendendo ressignificações e relexicalizações.
As primeiras compreendem a atribuição de sentidos novos a palavras dicionarizadas, em
deslocamentos que tendem a marcar sua inscrição em matrizes outras. Já as últimas, também
chamada de novas lexicalizações, correspondem à utilização de neologismos ou de termos já
cunhados em outras áreas e para outros fins, para dar conta de sentidos que as palavras existentes
não expressariam. A análise de ambos os processos é imperativa na caracterização dos movimentos
de abandono, deslocamento e/ou apropriação de palavras em diferentes contextos e matrizes
conceituais, assim como de cunhagem de outras para dar conta de novos aspectos da “realidade”.
Por tratar das questões relativas ao campo da Didática, o núcleo aqui focalizado é o par
presente nas suas mais diversas tendências e correntes: ensino-aprendizagem.
DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Uma primeira observação é a de que a frequência da menção a ensino tem sido cada vez
menor, assim como cada vez mais associada a complementos como conteúdos e níveis específicos.
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Já a aprendizagem tem sido cada vez mais recorrente, configurando inegável desequilíbrio entre os
termos do par. É como se esta última prescindisse do ensino.
Para discutir o(s) sentido(s) que tem o referido desequilíbrio, é preciso reconhecer que a
“aprendizagem” tem sido objeto de flagrante ressignificação. Em outras palavras, a palavra
continua a mesma, mas seu significado apresenta mudança drástica. É o que se pode constatar, por
exemplo, em diferentes formulações do Banco Mundial (BARRETO & LEHER, 2008). Nelas, são
promovidas inversões bastante significativas, como: “a aprendizagem precisa se tornar mais flexível
e diferenciada para permitir mecanismos de distribuição (delivery) alternativos” (p. 427). As
formulações chegam a incluir a expressão “acesso à aprendizagem”, como se esta última não
devesse apenas ser subordinada aos mecanismos de distribuição, mas tivesse deixado de ser um
processo interno.
Para dimensionar esta ressignificação, é importante recorrer ao destaque dado por Chauí
(1999) às inversões representadas pela substituição da lógica da produção pela da circulação e da
lógica do trabalho pela da comunicação. Esta última, por sua vez, na medida do fetiche tecnológico,
também aparece invertida no estabelecimento da supremacia da secundária sobre a primária (ZUIN,
2006, p.951).
No desmonte do par, uma relexicalização representa um movimento-síntese: não se fala
mais em “materiais de ensino” e sim em “objetos de aprendizagem” (OA), no enredo que Saviani
(2007, p.1253) denominou “pedagogia de resultados”, na sua conjugação ao determinismo
tecnológico e à racionalidade instrumental. A intensificação do uso das TIC segue o caminho
percorrido nas fábricas, pela conversão da subsunção formal em subsunção real do trabalho ao
capital. Ainda que as TIC sejam, de fato, o elo entre as diretrizes curriculares baseadas em
competências e as avaliações unificadas centradas nos produtos, o enredo mantém a sua
mistificação, com o reforço das parcerias público-privadas patrocinando a encenação. Com o
conhecimento circulando em software, vídeos ou mesmo em materiais impressos, um único docente
pode atender a um número muito maior de alunos, permitindo cortar custos, com a vantagem
adicional de uma educação mais flexível e condizente com o mundo “globalizado”: podendo ser até
mesmo à distância e em menor tempo!
O que permite a centralidade dos OA é a sua representação como uma espécie de fórmula
independente das condições objetivas nos mais variados contextos. São “aulas” prontas,
reutilizáveis, depositadas em “bancos”, podendo ser acessadas com base em temática e nível de
ensino, no enredo do deslocamento dos sujeitos para os objetos.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1380

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Neste ponto, cabe assinalar que, a despeito da expressão “objetos de aprendizagem” ser a
tradução literal de learning objects, é importante sublinhar que, na década de 1990, a expressão
distance learning foi traduzida como educação ou ensino a distância. Logo, parece razoável supor
que tenham mudado significativamente as condições de possibilidade de escolhas lexicais que
denotam o esvaziamento do trabalho docente. É dessas condições no contexto brasileiro que trata a
última seção.
CONFIGURAÇÕES DA SUBSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA
Três configurações são importantes para caracterizar a substituição tecnológica do trabalho
docente: (1) a total, representada pelo ensino a distância (EaD); (2) a parcial, não envolvendo
exatamente a retirada do professor da sala de aula, mas diferentes formas de lhe subtrair o
protagonismo na sala de aula; e (3) as condições atuais do que Freitas (2012, p. 379) denominou “a
trajetória da desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação”.
A primeira é datada de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), com a instituição do EaD. No documento, merecem
destaque discursivo as condições da sua introdução, feita na Seção III, Artigo 32, Parágrafo 4º: “O
ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da
aprendizagem ou em situações emergenciais”. Em outras palavras, o EaD é inscrito a partir do seu
contraponto: o ensino que, tal como conhecido e praticado nos mais variados espaços pedagógicos,
prescinde de adjetivação. Assim, a expressão “ensino presencial” funciona como estratégia
discursiva para legitimar o ensino a distância.
Esta qualificação do ensino (presencial) instaura de pronto um lugar da diferença: na medida
em que o ensino a distância está sempre associado às “novas linguagens” das “novas tecnologias”, o
ensino presencial, marcado pelo trabalho docente, pode ser posto como velho e até destituído de
valor. Nestes termos, a grande novidade discursiva é a expressão cunhada: a qualificação que
desqualifica, desgasta, esvazia. Ademais, não deixa de remeter a um possível apagamento em médio
ou longo prazo.
A aproximação de educação e tecnologias, com o acesso às últimas extrapolando as práticas
sociais e chegando à escola, espaço institucionalizado da educação, fica marcada pela interposição
da “distância”, já configurada na criação da secretaria específica para dar conta da incorporação das
TIC. Denominada Secretaria de Educação a Distância, traz duas condições importantes para esta
análise. A primeira delas está na identificação da meta como sendo o movimento de “levar para a
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escola pública toda a contribuição que os métodos, técnicas e tecnologias de educação a distância
[sic] podem prestar à construção de um novo paradigma para a educação brasileira”. A suposição de
que os referidos métodos, técnicas etc. estejam consolidados é aprofundada pelo que pode ser
encarado como uma espécie de rota de colisão entre os campos em questão, considerando a
explicitação do sujeito capaz de realizar a dita mudança paradigmática: "um sistema tecnológico cada vez mais barato, acessível e de manejo mais simples".1
Cabe enfatizar que o EaD teve como foco quase exclusivo a formação de professores, ainda
que a proposta tenha tido a intenção manifesta de expandir o ensino superior a baixíssimo custo,
próximo de zero. Por outro lado, tratar o EaD e o ensino presencial como “modalidades” não dá
conta das questões que extrapolam o modus operandi. São outras concepções de ensino, de
aprendizagem e, em última análise, de “formação” que estão em jogo. Daí a importância da noção
de substituição tecnológica, sempre marcando que não se trata de simplesmente substituir o
professor, apesar da presença do “tutor”, mas todo o processo de trabalho docente.
A segunda configuração, indissociável da proposta de EaD e mantendo a perspectiva da
tecnologia como estratégia de controle, é a substituição tecnológica parcial, em que o professor não
é exatamente retirado da cena, mas relegado a um papel secundário, sendo suas ações
tentativamente reduzidas a aspectos como o gerenciamento do tempo necessário à execução de
tarefas determinadas, tendo como suporte materiais veiculados nas/pelas TIC. Esta última, menos
visível que a primeira, completa a estratégia de alijar o professor da totalidade do processo de
trabalho docente, notadamente no que diz respeito ao planejamento e à avaliação.
É nesta configuração que se deixa de falar em materiais de ensino, em nome dos “objetos de
aprendizagem”, ressignificando esta última e promovendo uma espécie de celebração do
esvaziamento do processo de trabalho docente. Ainda que as TIC sejam, de fato, o elo entre as
diretrizes curriculares baseadas em competências e as avaliações unificadas centradas nos produtos,
o enredo mantém a sua mistificação, com o reforço das parcerias público-privadas patrocinando a
encenação. Com o conhecimento circulando em software, vídeos ou mesmo materiais impressos
pensados como OA, o investimento inicial é compensado pela reutilização quase ilimitada para os
mais diversos alunos, em um movimento de padronização que facilita o “gerenciamento” da
aprendizagem.

1

Conforme a página oficial no portal do MEC, até a sua desativação (2011).
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Para dimensionar a proposta de substituição tecnológica parcial, parece oportuno cotejar o
discurso original de apresentação da Educopédia, plataforma produzida em parceria da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro com várias instituições privadas: 2
A Educopédia é uma plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos e
professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma lúdica e prática, de
qualquer lugar e a qualquer hora. As aulas incluem planos de aula e apresentações
voltados para professores que queiram utilizar as atividades nas salas, com os alunos.
Cada uma delas possui temas, competências e habilidades contempladas nas
orientações curriculares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Essas
orientações curriculares de cada ano e cada disciplina foram divididas em 32 aulas
digitais, que correspondem às semanas do ano letivo, retiradas àquelas [sic] voltadas
para avaliações e revisões. (destaques meus).

A perspectiva assumida até pode enfrentar entraves como a dificuldade de conexão à
internet nas escolas, mas algumas táticas podem ser muito eficientes. É o caso, por exemplo, da
gravação prévia das referidas aulas digitais em pen drives.
A nova configuração, a terceira, tem sido uma combinação multifacetada das TIC
disponíveis para a veiculação de dos conteúdos determinados por cima e por fora da escola,
extrapolando a sala de aula e chegando à negação da instituição, remetendo a uma hipótese de
substituição ainda mais profunda. Para introduzir a substituição institucional, é importante recorrer
à configuração textual produzida por André Valias (s/d), em circulação em uma rede social3. Nela,
o desmonte é ilustrado como palavras-imagens que criticam o estado atual das TIC na educação, em
meio a outros, em uma leitura expressiva do contexto atual.

2 Disponível em: http://ead.faccat.br/portal/blog/educopedia-plataforma-on-line-colaborativa-de-aulas-digitais/. Acesso
em: 03 fev. 2020.
3
https://www.facebook.com/Portal.Desacato/photos/a.539869866103482/2698962843527496/?type=3&eid=ARCpvawp
Yd7fmb2eD2-giT29X0Kqofv7qA46xefUSinVcef1Or0y4cRhfbfhOeuLudVAJKLN0mX2_F_&__xts__%5B0%5D=68.ARCnQwQt-_Bah9-L-RGihcnN4ioNy3Ix8giu9LyWcdhm0PLNTZI_1Mfik8OZ51O1obBs4hCYE0_-IWI7CD1R6g7R3HNaRMP5aUzRznFwPiVzO4vXugunJz-acfAyvdpuofsRAGNYzVdq0EMuZmDqT57BOxq8N1zjunbD2L1ES0KTbFSFflOPUVkqVTE0PfDt3Cj8BqAYGE05bqjDuOPgOYm71EP2KVJbkUArYQY0MlS0A9klC24fxtQ
yAt5HCE7HjVsTs3X92p8LPjJiG38IRr5lDRbWPYLMhuZcS0At4Lz3ttZobGhl8QqJL9oqkcHj8s1vRLV1HWVWb7B
x-CPZCgf9ecINN9DhuBYUNIaL1CtM&__tn__=EHH-R
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Resumo
Este artigo visa a analisar os modos pelos quais as tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
têm sido recontextualizadas nos contextos educacionais, considerando as políticas formuladas em nível
internacional, nacional ou local, selecionadas com base no critério de relevância das propostas
apresentadas para os contextos a que se referem. Para tanto, está estruturado em quatro seções. A
primeira delas discute as dimensões da recontextualização visada, destacando a de estrutura (de um
campo para outro) e a de escala (do centro para a periferia do capitalismo) na trajetória aqui
empreendida. A segunda aborda a análise crítica de discurso (ACD) como alternativa teórica e
metodológica assumida no movimento da aproximação pretendida, desenhando as dimensões
envolvidas e focalizando especialmente as escolhas lexicais, com ênfase nos processos de
ressignificação e de relexicalização. A terceira seção empreende a análise crítica dos termos e expressões
que se referem aos processos centrais no campo da Didática: ensino e aprendizagem. Finalmente, a
quarta seção caracteriza três configurações do processo de substituição tecnológica do trabalho
docente, começando pela instituição do ensino a distância como substituição total, passando pela
substituição parcial, em que o professor não é retirado da cena pedagógica, mas deslocado para posição
periférica e, ainda, o momento atual, compreendendo novos agentes para a substituição do ensino
como um todo e, até, da escola. Sua intenção é não apenas anunciar os dois outros textos que
compõem o painel, mas denunciar o nível atual de esvaziamento do trabalho docente, de modo a
favorecer a crítica e a produção de alternativas para o enfrentamento das questões aqui abordadas.
Palavras-chave: Tecnologias; recontextualização; análise crítica de discurso; ressignificações e
relexicalizações.
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EDTECH E O MERCADO EDUCACIONAL
Paula Alves P. da Silva – UERJ

INTRODUÇÃO
EdTechs é a abreviação da língua inglesa para educational technology, são startups
dedicadas a desenvolver soluções para a educação tendo a tecnologia como principal ferramenta.
De modo geral, essas empresas investem em softwares personalizados, plataformas online,
ferramentas de gamificação, simuladores de realidade virtual, aplicativos e outras tecnologias que
visam transformar a experiência de ensino-aprendizagem. Esse artigo se propõe a realizar uma
análise crítica sobre esse segmento cujo o crescimento em 2018 foi na ordem de 20% computando
mais 350 EdTechs espalhadas pelo Brasil (CIEB, 2018).
Frequentemente apresentada como uma “revolução para o setor da educação”, o debate
sobre EdTech no Brasil, de maneira geral, é marcado pela visão do mercado comportando certa
superficialidade e premissas duvidosas. Nosso objetivo é contribuir, nos limites desse trabalho, para
pensar algumas problemáticas que estão no entorno desse setor. O trabalho foi dividido em duas
seções, a primeira seção aborda o que é a EdTech e traz alguns dados sobre o setor a partir do
mapeamento produzido pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), em seguida
analisa a presença de grandes grupos empresarias, investidores e fundações fomentando a criação
de EdTech e suas relações interessadas com o setor público. Na segunda seção, tratamos do
discurso que apresenta a EdTech, e a tecnologia de maneira geral, como a solução para os
problemas da educação por possibilitar o tão almejado aumento da aprendizagem preterido pelas
agências internacionais – como é o caso do Banco Mundial – e, por fim trazemos reflexões sobre a
escola e o trabalhador docente nesse cenário.
Nossa análise sobre o setor da EdTch, parte do reconhecimento da natureza inerentemente
política da educação e tecnologia, portanto compreendê-la não é apenas uma questão de solucionar
problemas de “efetividade” ou “melhor prática”, precisa ser estruturado em termos específicos de
conflito social em torno da distribuição de poder e do dinheiro (SELWY, 2018).
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EDTECH E O MERCADO EDUCACIONAL.
Um mapeamento realizado entre janeiro e março de 2018 pelo o Centro de Inovação para a
Educação Brasileira (CIEB) e a Associação Brasileira de Startups do Brasil (Abstartup) identificou
364 empresas que trabalham com tecnologia educacional no Brasil. Segundo o estudo, 61% são
negócios na área de produção de conteúdo, e 19% na área de coleta de dados e processos. Apesar de
a maior concentração estar em São Paulo, foram encontradas EdTechs em 25 dos 26 estados
brasileiros, sendo que 19 estados têm, ao menos, três startups educacionais. O documento aponta
ainda que o mercado brasileiro de EdTech está em um momento de evidência devido à combinação
de seu “potencial de impacto social com o potencial de um grande mercado em expansão” (CIEB,
2018). A CIEB, uma das entidades responsáveis por esse estudo, segundo consta no seu site, é uma
organização sem fins lucrativos com o propósito de impulsionar uma transformação sistêmica da
educação, por meio da inovação e do uso das tecnologias. Em sua página na internet consta que
seus principais mantenedores são a Fundação Lemann, a Fundação Roberto Marinho, o Itaú Social,
o Instituto Natura e o Instituto Península.
A atuação das EdTechs não se restringe apenas a materiais de aprendizagem (livros, textos e
outros materiais pedagógicos), mas também, currículos e cursos de educação de professores são
produzidos por empresas em número cada vez maior (Ferreira; Bannel, 2017). Seu público é amplo
desde a educação básica, ensino superior, passando pelo setor corporativo, cursos livres e idiomas,
e, normalmente, se desenvolvem com capital próprio ou com a “ajuda” de investidores que
vislumbram nessas iniciativas um espaço para auferir lucro.
É relevante nos determos ao fato das EdTechs serem consideradas startups e, como tal,
possuem alguns pontos definidores: ter uma proposta inovadora; um modelo de negócio escalável;
base tecnológica; baixo custo para iniciar as atividades e; uma ideia com potencial de se transformar
em negócio (STARTUPS, 2016). Esse modelo de empresa surgiu no início da popularização da
internet no final dos anos de 1990, onde várias iniciativas foram criadas buscando lucrar com a
recém-criada internet (empresas pontocom) e todas as possibilidades de conectar computadores do
mundo todo. Muitos investidores aplicaram em ideias consideradas inovadores envolvendo essa
base tecnológica, algumas deram certas e muitas não funcionaram levando a perdas de fortunas
(OLIVEIRA, 2017). Às pequenas iniciativas criadas nesse contexto, denominou-se startups, termo
relacionado à início, começo.
Outra característica das startups é trabalhar em um ambiente de risco e incertezas, pois, por
mais inovadora que seja a proposta, não há garantia de sucesso. O best seller escrito pelo
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empreendedor Eric Ries – A startup enxuta –, tido como leitura obrigatória para os aventureiros
desse setor é categórico ao afirmar que “a amarga realidade é que a maioria das startups fracassa. A
maioria dos novos produtos não faz sucesso. A maior parte dos novos empreendimentos não
alcança seu potencial máximo. ” (RIES, 2012). No livro o autor também desenvolve seu conceito
sobre startup que está relacionado com a ideia de empreendedorismo: “O conceito de
empreendedorismo inclui qualquer pessoa que trabalha dentro da minha definição de startup: uma
instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema
incerteza. ” (REIS, 2012, p.10).

As EdTechs surgem nesse cenário que envolve preocupações

a respeito de ampliar o uso das chamadas novas tecnologias na educação e, ao mesmo tempo
interesse em obter retorno financeiro de um setor que se apresenta altamente promissor. A
possibilidade de ganhos com as EdTechs tem movimento não apenas pequenos empreendedores,
mais também grandes corporações educacionais como, por exemplo, o grupo Kroton Educacional –
uma das maiores empresas privada do mundo no ramo educacional – e também grandes bancos
como é o caso do Itaú Unibanco que juntos criaram a iniciativa Cubo Itaú (centro de
empreendedorismo tecnológico da América Latina). Em 2018 o Cubo Itaú e o Kroton Educacional
anunciaram uma parceria que originou à vertical Cubo Education, a Kroton responsável por um
andar no prédio do Cubo Itáu voltado ao fomento de EdTechs. Segundo os idealizadores o objetivo
“é construir o maior e mais bem-sucedido posto avançado de startups de educação da América
Latina”, o interesse crescente por parte dessas corporações pelas EdTechs sinaliza que ela é a
“menina dos olhos”.
A presença de empresas privadas pensando a educação e até mesmo influenciando nas
políticas públicas que determinam seus rumos não é novidade, no entanto sua atuação parece estar
mais agressiva. O CIEB comemorou em sua página na internet a notícia de que o Ministério da
Educação (MEC) homologou as Diretrizes Curriculares da Formação Docente, no qual a própria
instituição teve nove de suas onze recomendações aprovadas para a inclusão de competências
digitais no documento do MEC, ainda no site do CIEB encontramos outra notícia informando sobre
um encontro organizado pela instituição para debater processos de compras públicas de tecnologias
educacionais, a reunião contou com a participação de representantes governamentais, do terceiro
setor, da advocacia e da academia. Vale reforçar que os principais mantenedores desse Centro de
Inovação para a Educação Brasileira são o Itaú Social e a Fundação Lemann, ambas empresas com
forte atuação nesse segmento.
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A influência do mercado na educação ocorre de múltiplas formas tanto por meio da oferta
direta de serviços educacionais por instituições ou fundações privadas, como também por meio da
disputa do conteúdo das políticas públicas educativas, como é o caso das parcerias público-privadas
com sistemas ou escolas, em que o setor privado, com ou sem fins lucrativos, vai assumindo o
conteúdo da educação pública e mesmo a sua execução (PERONI, SHEIBE, 2018). Um exemplo
desse envolvimento é o movimento empresarial Todos pela Educação, segundo Shiroma, Garcia e
Campos (2011), eles se apresentam como uma organização sem fins lucrativos que se propõe a criar
um grande pacto pela educação com sindicatos, sociedade educacional e civil contando também
com a adesão da mídia. Segundo os autores, “os empresários se antecipam e pautam a agenda
governamental: reafirmam o papel do Estado redefinindo, no entanto, o sentido e o significado da
educação pública” (SHIROMA, GARCIA, CAMPOS, 2011, p.227). Em seguida, esse mesmo
grupos empresariais oferecem seus produtos e serviços para serem adquiridos pelo Estado, esse
movimento da classe empresarial dominante segue as recomendações do capitalismo internacional e
construiu uma trajetória de interlocução com o Estado, “definindo a pauta educacional brasileira e
tornando-se cliente, pois ao mesmo tempo em que estabelece o conteúdo de propostas e programas
educacionais, oferta produtos tecnológicos para ‘dar conta’ de solucionar todos os problemas.”
(BERNARDI, ROSSI, UCZAK, 2014, p.15).
Utilizando do referencial Gramsciano, Roberto Leher (2018) afirma que determinadas
frações burguesas por meio de seus intelectuais orgânicos agem como aparelhos privados de
hegemonia (APH) operando diretamente no setor de serviços educacionais explorando, um enorme
contingente de trabalhadores da educação, de indústrias editoriais e de tecnologias. Nos seus
estudos Leher (2018) aponta as instituições citadas aqui – CIEB, Itáu Social, Fundação Lemann,
Kroton – como exemplos de APH. Atuam fazendo diagnóstico do problema e em seguida oferecem
a solução, no caso a venda de seus serviços, colocando o mercado como a saída para todos os
problemas da educação e inserindo a lógica da gestão empresarial como única alternativa de
sucesso juntamente com a disseminação de seu pensamento hegemônico.
Sthepen J. Ball (2018), pesquisador do campo da política educacional, a partir de outro
construto teórico também sustenta que “cada vez mais, em uma escala global, a política educacional
está sendo feita de novas formas, por novos atores em novos espaços, dos quais muitos são
privados, em todos os sentidos dessa palavra” (BALL, 2018, p. 02). Para o autor, a educação está
sendo retrabalhada como uma oportunidade de lucro, os serviços e as políticas educacionais estão
sendo mercantilizados, comprados e vendidos
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Ball (2018) utiliza o conceito de governança em rede para compreender a atuação de todos
os atores participantes e evidencia como a esfera da “política econômica” é grandemente expandida
e “o estado é cada vez mais proativo na promoção da competitividade, do empreendimento e do
empreendedorismo - coletivo e individual - na educação e em outros lugares.” (IDEM, p.04). Os
estados estão agindo mais ou menos como um agente coletivo de mercantilização.
Entendemos que é nesse emaranho de relações e interesses que também estão as chamadas
Edtech. Conforme ilustramos no início com os dados do relatório do CIEB (2018), esse setor tem
crescido consideravelmente, no entanto sua atuação no Brasil ainda está concentrada na educação
básica principalmente em instituições particulares (47%), seguido por cursos livres (19%), setor
corporativo (8%) e ensino superior privado (6%).
O estudo apresenta ainda que 88% dos alunos da educação básica encontra-se na rede
público, enquanto 12% na rede privada. Essa realidade é colocada como uma “forte barreira” para o
crescimento maior das Edtechs já que as instituições do governo federal, estadual e municipal,
segundo o estudo, se mostram reticentes a comprar os produtos educacionais o que torna as escolas
privadas os seus principais compradores. Diante disso, é cobrado um protagonismo maior do
governo para estruturar o setor de tecnologia educacional principalmente no quesito financiamento
das Edtechs e burocracias do setor público.
É lícito supor que a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em 2018 terá
importante papel em facilitar os trâmites burocráticos entre as partes. A BNCC será a referência
para a formação de professores, adequação de livros e recursos didáticos, alinhamento nas
avaliações e será utilizada para provimento de infraestrutura escolar, ou seja, é a espinha dorsal da
reforma da educação (CAETANO, 2019). Entre as dez competências gerais apresentadas pela
BNCC, dois itens traz a tecnologia como habilidade para o aprendizado. Enquanto uma diz respeito
ao uso das linguagens tecnológicas e digitais, a outra fala em utilizar a tecnologia de maneira
significativa, reflexiva e ética. O CIEB já se adiantou e, elaborou e disponibilizou de forma aberta e
gratuita o Currículo de Referência em Tecnologia e Computação (2018), que prevê eixos, conceitos
e habilidades alinhadas à BNCC e voltadas exclusivamente para o desenvolvimento de
competências de exploração e de uso das tecnologias nas escolas.
Maria Caetano (2019), demonstra como foi a atuação do setor empresarial na construção e
aprovação da BNCC principalmente na figura do Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC),
movimento composto por um grupo não governamental de profissionais e pesquisadores da
educação – patrocinado pela Fundação Lemann – cujo o objetivo, segundo a autora, é direcionar a
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política educacional brasileira a partir de um projeto hegemônico para a educação (CAETANO,
2019, p. 136). As pesquisas de Caetano (2019) indicam que a implantação da Base irá priorizar
programas cujo o foco é a melhoria de resultados nas avaliações externas, como o Índice da
Educação Básica (IDEB). Nesse caso, há possibilidade de contratação direta entre municípios e
empresas de sistemas que oferecem serviços educacionais visando melhorar o IDEB por exemplo,
com serviços de venda de todo o tipo de produtos educacionais e, até mesmo, a transferência da
gestão da escola para OSs (organizações sociais e terceirização da gestão das escolas), cujo foco é a
gestão para resultados nas avaliações.
Portanto, abre-se um campo promissor para as Edtechs oferecerem seus serviços
educacionais para a rede pública de educação, seja na parte de gestão escolar e formação de
professores ou na parte de produção de conteúdo e/ou plataformas de aprendizagem. Toda essa
relação entre governos e iniciativa privada, fundações, ongs etc. não são visíveis instantaneamente,
é preciso “puxar os fios” e descobrir o emaranhado de questões e interesses, principalmente
financeiro, que as compõe. Esse exercício é fundamental para entendemos o porquê das escolhas e
decisões que estão sendo tomadas atualmente na educação.
EDTECH E O “FUTURO DA EDUCAÇÃO”
Ao realizar uma pesquisa na ferramenta de busca do Google do termo EdTech,
encontrarmos aproximadamente 13.600.000 resultados. Nos primeiros resultados da busca
sobressaem termos como: “Edtech e a revolução para o setor da educação”; “5 passos para criar
uma EdTech”; “EdTech é o futuro da educação” e “EdTech estão mudando a forma como se
ensina”.
Nos seus estudos, Barreto (2009) identificou que em inúmeras situações, as TIC são
posicionadas como sujeitos das orações: as TIC trazem, promovem, levam etc. Aqui podemos ver
esse mesmo recurso, as EdTech são portadoras da mudança, do futuro e da revolução. No
imaginário tecnológico basta o uso da tecnologia na educação para que os problemas sejam
resolvidos e a revolução aconteça, sua incorporação é tida como elemento básico de qualquer
política educacional atenta às transformações requeridas pela dita “revolução científicotecnológica” e às necessidades da economia. (BARRETO, 2011, p.14).
Evgeny Morozov (2018) pesquisador bielorrusso, argumenta que é preciso romper o
monopólio intelectual e discursivo que, principalmente, as empresas de tecnologia mantêm sobre a
nossa imaginação política O autor sustenta que vivemos sobre a predominância de uma ideologia
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tecnoutópica que permite ao projeto como um todo – aquele convencido de que vivemos numa
sociedade sem classes e de que os grandes conflitos por recursos econômicos são coisas do passado
– prosseguir sem contestação (MOROZOV, 2018, p.173). Morozov (2018) sustenta que a causa de
a narrativa técnico-utópica sempre acabar vencendo “é sua habilidade de apresentar toda a crítica à
lógica comercial e social das tecnologias digitais como um ataque conservador e explícito à
tecnologia – e ao progresso!” (MOROZOV, 2018, p.174). Enquanto isso, no debate sobre educação
e tecnologia a questão pedagógica fica encoberta e pouco se discute, como no caso das EdTch,
sobre os sujeitos a frente dessas iniciativas, suas intencionalidades, prioridades e projetos para
educação.
O “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2018: Aprendizagem para Realizar a
Promessa da Educação” produzido pelo Banco Mundial (B.M), contém informações importantes
sobre o que se pretende para a educação nos próximos anos. O grande destaque já está no título do
relatório, a ênfase desloca-se da educação, para a aprendizagem. Todo conteúdo do documento
segue esse mesmo percurso, propor diretrizes e metas para que os países alcancem uma “boa
aprendizagem” que pode ser facilitada por meio do uso das tecnologias.

Tal deslocamento

discursivo não é por acaso, segundo Barreto (2012), a aprendizagem é entendida não mais como um
processo interno ela passa a ser deslocada para a condição de “produto dado”, a ser acessado. É a
celebração de uma espécie de aprendizagem sem ensino: como “autoaprendizagem” ou
aprendizagem mediada pelas TIC, estas frequentemente representadas como dispensando a
intervenção humana etc. (BARRETO, 2012, p.992).
Para Silvio Carneiro (2019), o termo aprendizagem vem assumindo uma gramática própria
acompanhada de um apagamento de toda compreensão relacional existente entre ensinoaprendizagem, de modo que “ a aprendizagem se sacraliza e tudo passa a girar ao seu redor,
abstraindo as múltiplas esferas de experiência a um padrão daquilo que se deve aprender, daquilo
que é útil e valorizado nas habilidades e competências quantificadas nas metas de avaliação”
(CARNEIRO, 2019, p. 35). Esse protagonismo da aprendizagem tem levado igualmente a outro
apagamento: o da escola. Muito se discute sobre como atingir índices educacionais maiores e muito
pouco se fala sobre a escola enquanto esse espaço do aprender, Masschelein e Simons (2013),
coloca reflexões pertinente a esse respeito.
Quando a aprendizagem se reduz à produção de resultados de aprendizagem; quando a
produção de resultados de aprendizagem se torna, simplesmente, uma descrição
diferente para a conversão do potencial em competências; quando existem inúmeros
caminhos de aprendizagem formal e informal e ambientes de aprendizagem que
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tornam possível esse processo de produção – qual é, então, o papel da escola?
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p.8).

O enfoque baseado nas aprendizagens redefine as formas e funções dos sistemas educativos,
relativizando a centralidade da escola como instituição social e trazendo implicações sobre as
formas de organizar a educação (PRONKO, 2018). A perspectiva é que a iniciativa privada assuma
cada vez mais a educação, inclusive a pública, e o modus operandi é conhecido: primeiro é feito um
diagnóstico mostrando como tudo está ruim, os índices estão baixos, os alunos não aprendem, os
professores estão despreparados e as escolas desatualizadas, em seguida uma solução é apresentada
e envolve, na maioria das vezes, formas de educação mediadas por tecnologias digitais. Nossa
hipótese é que um dos setores beneficiados serão as EdTech, legítima portadora da aprendizagem,
cujo objetivo é ser “parceira” do professor (ou substituir), facilitar a aprendizagem do aluno e trazer
eficiência para a gestão dos processos educativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto Lemman produziu um guia em 2018 intitulado Recursos Educacionais digitais e
a Base Nacional Comum Curricular: Ferramentas e boas práticas para iniciar a adequação do seu
recurso educacional digital à BNCC. A publicação afirma que as mudanças promovidas pela BNCC
podem ser vistas como “oportunidades para criadores de recursos educacionais digitais apoiarem e
facilitarem a solução dos desafios que serão enfrentados pelas redes de ensino e por professores e
alunos da educação básica no processo de implementação” (FUNDAÇÂO LEMMAN, 2018, p.5).
O guia tem como público empreendedores brasileiros que trabalham na interface de tecnologia e
educação e é exemplo de como a iniciativa privada está atenta e produzido conteúdo para os seus
pares já vislumbrando as amplas possibilidades de venda de serviços para o setor público.
Em paralelo a isso, ganha força o que está sendo chamado de “uberização do professor”. A
EdTech Prof-e é uma plataforma de ensino que possui um catálogo de professores de diferentes
disciplinas e especialidades e o aluno/cliente acessa com qual deseja estudar, tudo feito on-line, em
tempo real. Seguindo o mesmo modelo das plataformas UBER, Rappi, etc. os valores pagos pelas
aulas são baixos e o trabalhador não tem garantias salarias ou acesso aos direitos trabalhistas
estabelecidos.
O cenário é complexo e há amplos caminhos para investigação impossíveis de serem
abordados aqui, no entanto o destaque é que a relação do Estado com provedores privados de
serviços educacionais é agora comumente articulada pela lógica de mercado, “o Estado se torna um
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criador de mercados, contratante e monitorador, enquanto o setor privado e outros provedores
assumem cada vez mais o trabalho prático do governo, no sentido imediato e mundano. ” (BALL,
2018). Aliado a isso, existe as novas possibilidades proporcionada pela tecnologia que podem
alterar, e estão alterando, a lógica de funcionamento da educação, permitindo que instituições
estabelecidas como a figura do professor e da própria escola estejam sendo postas em
questionamento. O que fica claro é que se trata de uma disputa por projetos de educação e
sociedade.
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Governança em rede pode ser compreendido como “novos agenciamentos de políticas com uma gama diversificada de
participantes, situados em um novo tipo de espaço de políticas, em um lugar entre agências multilaterais, governos
nacionais, ONGs, think tanks e grupos de interesse, consultores, empreendedores sociais e empresas internacionais, que
estão produzindo mudanças no pensamento e comportamento de governos nacionais por meio de trocas de normas, de
ideias e de discursos que alteram as percepções sobre o que é público e sobre os problemas e soluções sociais e
educacionais, com repercussões nas esferas subnacionais. (CÓSSIO & SCHERER, 2018, p.141)
2

Resumo
Este trabalho analisa o segmento das EdTech que são startups dedicadas a desenvolver soluções para a
educação tendo a tecnologia como principal ferramenta. O trabalho foi dividido em duas seções, na
primeira é discutido o que são as EdTech e apresentamos alguns dados sobre o setor a partir do
mapeamento produzido pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), em seguida
apontamos para a presença de grandes grupos empresarias, investidores e fundações fomentando a
criação de EdTech e suas relações interessadas com o setor público. Na segunda seção, tratamos sobre
o discurso que apresenta a EdTech, e a tecnologia de maneira geral, como a solução para os problemas
da educação e promotora do aumento da aprendizagem, discurso esse propagado por agências como é
o caso do Banco Mundial. Por fim, destacamos o interesse crescente desse setor em atuar na educação
pública reivindicando do Estado a criação de mercados educacionais.
Palavras-chave: EdTech, tecnologias, políticas educacionais, aprendizagem.
O IDEÁRIO NEOLIBERAL: A FORMAÇÃO DO SUJEITO EMPREENDEDOR
Felipe da Silva Duque – Rede Municipal de Valença-RJ

INTRODUÇÃO
O artigo tem como proposta introduzir a discussão acerca do debate sobre
empreendedorismo a partir da formulação do intelectual neoliberal Ludwig von Mises (1881-1937).
Ele é dividido em duas partes, a primeira contém uma breve contextualização da decadência do
bloco histórico social democrata keynesiano e a emergência do bloco neoliberal neoconservador, a
partir dos anos 1970, em resposta a uma crise evidenciada da classe dominante e a busca da
formação de um novo sujeito.
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Já num segundo momento, há o diagnóstico de quais são as prerrogativas formadoras desse
novo sujeito no contexto neoliberal e as relações com o discurso do individualismo que balizam a
função de uma ontologia do ser na visão dos intelectuais desse modelo de pensamento. Além da
tarefa de explorar o papel do Estado na construção desse novo indivíduo, distanciado do ideário
coletivo e próximo à concepção soberana do mercado. E, por fim, nas conclusões finais, se
estabelecem reflexões em torno do que foi acumulado no artigo.
A emergência do bloco histórico neoliberal e neoconservador
O período demarcado de 1950-1970 é compreendido pelo historiador britânico Eric
Hobsbawm

(2013)

como

era

dourada

do

capitalismo.

Tal

contexto

se

notabiliza,

fundamentalmente, por uma relativa estabilidade econômica dos países de centro desse sistema.
Essa relativa estabilidade tem seu alicerce teorizado a partir das ideias do economista John Maynard
Keynes (1883-1946). Seus escritos apresentavam o capitalismo como um modo de produção
passível de regulação, ou seja, caberia ao Estado intervir cirurgicamente para que fenômenos como
a crise de 1929 não se repetissem.
Keynes achava que uma política governamental anticíclica correta, particularmente
(mas não apenas) em setores como tributação, oferta de dinheiro, expansão e
contração de crédito, taxas de juros (“dinheiro barato”), obras públicas e
especialmente déficits orçamentários (“financiamento da economia por meio de
déficits orçamentários) e excedentes orçamentários, poderia garantir o pleno emprego,
ou quase, e uma taxa significativa de crescimento econômico por longos períodos,
talvez para sempre. (Bottomore, 2001, p. 207)

Sintonizado a essa intervenção, cabia ao Estado promover uma suposta conciliação das
classes a partir de uma política que determinasse a contemplação de algumas questões sociais,
naquilo que ficou conhecido nos países ocidentais do centro capitalista como Welfare State, ou seja,
Estado de Bem Estar Social. Previsivelmente, essa determinação se esgota a partir dos anos 1970
com a crise do bloco histórico em questão e a emergência do ideário neoliberal. Compreendemos o
bloco histórico a partir de Antonio Gramsci (1891-1937), como um vínculo orgânico da estrutura e
superestrutura, o qual Portelli (1977) melhor define como:
Como uma situação histórica global, distinguimos aí, por um lado, uma estrutura
social – as classes que dependem diretamente das relações com as forças produtivas –
e, por outro lado, uma superestrutura ideológica e política. O vínculo orgânico entre
esses dois elementos é realizado por certos grupos sociais cuja função é operar não ao
nível econômico, mas superestrutural: os intelectuais. (p. 15)”.

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

1395

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Ou seja, para Gramsci (2011, p. 187), o bloco histórico deve ser compreendido como o
“conjunto complexo e contraditório das superestruturas”, onde o mesmo “é o reflexo do conjunto
das relações sociais de produção”. E quanto analisamos a história recente, percebe-se a crise do
bloco histórico social democrata keynesiano e a emergência de uma prerrogativa neoliberal
conservadora. Isso ocorre diante das limitações naturais do processo de acumulação de capital;
nesse contexto, dentre outros fatores, destaca-se a reação dos países exportadores de petróleo em
1973, que elevam seus insumos e promovem junto as nações imperialistas uma rearticulação de
suas condições exploratórias.
A partir dessas movimentações, os países de capitalismo de centro irão incorporar, às
proposições das relações de produção e administração do Estado burguês, elementos que visassem a
superexploração do trabalhador, ao dissolver vínculos de longo prazo e garantia de alguns direitos
conquistados, com a flexibilização do trabalho a partir do esgotamento do modelo fordista taylorista
e adesão ao toyotismo. Antunes (2011, p. 32-33) destaca que, diferente do fordismo, a produção no
toyotismo é voltada e conduzida pela demanda e não pela oferta. A produção é sustentada no
estoque mínimo. O melhor aproveitamento possível do tempo de produção (seja transporte, controle
de qualidade e estoque) é garantido pelo just in time. Nessa nova ordem, o respaldo produtivo é a
exigência mais individualizada do mercado, ou seja, a produção se sustenta num processo produtivo
flexível onde o operário opera várias máquinas1, devendo ser polivalente e genérico, multifuncional.
É importante destacar que nesse novo período ocorre uma redução considerável do
trabalhador fabril, a classe operária industrial tradicional. Porém, em resposta a isso, há um
aumento do subproletariado2 assalariado no setor de serviços. O resultado disso para a classe é sua
heterogeneização, fragmentação e complexificação. Adicional a isso (Antunes, p. 58) temos a
fragmentação dos trabalhadores como desdobramento da flexibilização das funções e sua divisão
em dois subgrupos fundamentais: os de trabalho integral, com habilidades de fácil capilarização no
mercado, como o pessoal do setor financeiro, secretárias, basicamente, áreas de trabalho rotineiro e
manual menos especializado, caracterizados por uma alta rotatividade no trabalho., e aqueles na
periferia do mundo do trabalho, aquilo que Braga (2012, p. 19) chama de precariado, ou seja,
basicamente “parte da classe trabalhadora em permanente trânsito entre a possibilidade da exclusão
socioeconômica e o aprofundamento da exploração econômica”, sinteticamente, os empregados de
tempo parcial, empregos casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários,
subcontratação e treinados com subsídio público – estes últimos têm ainda menos segurança de
emprego do que o primeiro subgrupo.
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Em sintonia a essas questões pertinentes às relações de produção, temos proposições
diferenciadas para a administração do Estado burguês, com aquilo que se determinou de
privatizações, a partir de uma tática que compreendia a necessidade de redução do setor público e
ampliação agressiva do setor privado. Thatcher4 iniciou esse procedimento experimental na GrãBretanha – no centro do capitalismo - com a justificativa que livraria o governo das obrigações
futuras com empresas deficitárias. A estratégia foi “enxugá-las” com demissões de trabalhadores
para potencializar seu valor nos leilões de entrega do patrimônio público:
A British Aerospace, a British Telecom, a British Airways e empresas nas áreas do
aço, da eletricidade e do gás, do petróleo, do carvão, da água, dos serviços de
transporte rodoviários, estradas de ferro e muitas outras empresas estatais menores
foram vendidas numa maciça onda de privatizações (Harvey, 2011, p. 70).

Dentre outras características deste bloco histórico que despontava, essa equação das novas
relações de produção e de uma reformulação da administração do Estado burguês com a redução do
público, temos a nova dinamização estabelecida: neoliberalismo e neoconservadorismo. Para
sustentar tal proposição, devemos resgatar os estudos de Gramsci que compreendem que, para a
cimentação ideológica de uma nova visão de mundo, há intelectuais6 responsáveis por formular tais
representações, para que se desenvolvam mecanismos de difusão de tais ideias7, para, em seguida,
reproduzi-las como naturais, que é o que veremos a seguir.
Os formuladores desse receituário neoliberal neoconservador se destacarão por
desenvolverem uma concepção onde a centralidade de crença da nossa sociedade deveria ser
legitimada a partir do mercado, ou seja, a ontologia do ser é o empreendedorismo e para isso todo
aspecto formativo deveria se restringir a potencializar essas características, portanto, qualquer coisa
diferente estaria em desencontro com a essencialidade da nossa espécie.
Mises e a formação para o empreendedorismo: o homem-empresa
Antes de avançamos melhor nessa caracterização, é importante registrar os protagonistas de
tal concepção. A crítica ao keynesianismo, com suas formulações acerca do Estado intervencionista,
é objeto de discussão de um grupo de intelectuais do Mont Pelerin Society, na Suíça, o Institute of
Economic Affairs, em Londres e a Heritage Foundation, em Wasghinton a partir de 1947 com
Friedrick Hayek. Lionel Robbins, Karl Popper, Mises e Milton Friedman. Defensores de um
liberalismo clássico agressivo que perpasse, inclusive, aspectos da psique do novo sujeito,
compreendido aqui como sintonizado a um modo de produção capitalista de “oportunidades iguais”,
onde o mérito seria alcançado por esforços individuais diante da compreensão inequívoca da
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demanda de consumo, ou seja, o homem-empresa pleno seria aquele capaz de “enxergar” as
necessidades da população e a partir disso, desenvolver um produto para atender essa exigência.
Para responder a essa nova lógica, o mercado seria o comandante de todas as instâncias do
processo de reprodução da sociedade:
Limitar o tamanho do Estado ao mínimo necessário para garantir as regras do jogo
capitalista, evitando regulações desnecessárias; segurar com mão de ferro os gastos do
Estado, aumentando seu controle e impedindo problemas inflacionários; privatizar
todas as empresas estatais porventura existentes, impedindo o Estado de desempenhar
o papel de produtor, por mais que se considerasse essencial e/ou estratégico um
determinado setor; e abrir completamente a economia, produzindo a concorrência
necessária para que os produtores internos ganhassem em eficiência e competividade.
(Paulani, 2006, p. 71).

Essa relação de dissolução do público no Estado burguês deveria, portanto, estar conectada a
elementos de construção de um novo modo de vida, ou seja, uma condição onde as demandas
sociais deveriam ser atacadas como fomento a um sujeito naturalmente empreendedor. Uma
concepção seria produzida com vigor nas formulações dos intelectuais neoliberais onde ocorre um
curioso binômio Estado forte para a adaptação dos sujeitos a dinâmica meritocrática e individual e
Estado mínimo para as relações mercadológicas, proposição que fortalece o jargão do
neoliberalismo neoconservador através do “liberal na economia e conservador nos costumes”,
condição abordada por Silva (1995, p. 18):
A retórica liberal pode pregar um Estado mínimo e menos governo exatamente porque
a constituição histórica da sociedade capitalista pode ser equacionada com a dispersão
dos centros de poder e de governo das populações, embutidos numa série de
dispositivos institucionais e em inúmeros mecanismos da vida cotidiana. A aliança
neoconservadorismo/neoliberalismo não dispensa o controle e a regulamentação
central da vida das populações – o Estado mínimo na retórica liberal significa apenas
menos regulamentação da atividade econômica do capital, mas na sociedade
contemporânea eles já não são menos centralizados.

Podemos compreender, portanto, o neoliberalismo como natural a essa égide em sua
essência: mais Estado para a garantia plena do processo de reificação da vida, ou seja, o
alargamento da concepção mercadológica, meritocrática ou competitiva característica desse modelo
no âmbito privado do modo de vida, mesmo que muitas vezes tal procedimento se confunda com
questões conservadoras como Igrejas neopentecostais e a teologia da prosperidade8, e menos Estado
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no processo de regulação dos meios de produção, com destaque para as empresas estatais e
públicas, além das trocas comerciais transnacionais.
O intelectual neoliberal Mises é taxativo nessa questão. Em A mentalidade anticapitalista
(2010b), ele direciona críticas contundentes de ordem moral a fim de elucidar uma característica
que seria sua marca: o anticientificismo. Essa obra em questão é fundamental na história do autor,
pois conjuga o contexto do período macarthista9 e um oportunismo, momento para a defesa do
capitalismo numa discussão de viés altamente subjetivo.
Vejamos esta crítica direcionada a um sujeito construído sob a ótica imagética de Mises a
qual ele categoriza como “colarinho branco”:
Por outro lado, esse empregado, como os demais profissionais, sofre com a
convivência diária com pessoas que obtiveram mais sucesso do que ele. Vê alguns
companheiros de trabalho que começaram no mesmo nível progredirem na hierarquia
da empresa, enquanto ele fica para trás. Ainda ontem Paulo e ele estavam no mesmo
nível. Hoje, Paulo tem um cargo mais importante e ganha mais. Ainda assim, ele acha
que Paulo, de qualquer ponto de vista, lhe é inferior. Com certeza, conclui, Paulo deve
seu progresso aos golpes baixos e aos artifícios que ajudam a carreira de uma pessoa
sob o injusto sistema capitalista, denunciado por todos os livros e jornais, pelos
letrados e políticos como fonte de toda desordem e miséria (2010b, p. 25-26).

Essa característica argumentativa de Mises vai balizar a defesa do regime capitalista sob
uma ótica individual, que menospreza o macro debate econômico sofisticado e o rebaixa ao
consumo cotidiano oriundo de um sistema especificado na circulação de mercadorias em diálogo
com uma classe dominante que visa ampliar seu capital em exploração a outra que
compulsoriamente necessita vender sua força de trabalho em troca de um salário, conforme vimos
anteriormente. Para Mises, essa complexidade sistêmica do modo de produção capitalista é
negligenciada a partir de um tópico simples: a competição. Vejamos como o autor lida com essa
abordagem a partir de uma afirmação deveras simples:
A tão falada dureza do capitalismo consiste no fato de ele tratar cada um de acordo
com a contribuição que este oferece ao bem-estar do seu semelhante. A força do
princípio a cada um de acordo com seus feitos não dá margem a escusar falhas
pessoais. O indivíduo sabe muito bem que existem pessoas iguais a ele que obtiveram
sucesso onde ele falhou. Sabe que muitos daqueles que inveja são pessoas que se
fizeram pelo próprio esforço e que partiram do mesmo ponto onde ele começou. E,
muito pior, sabe que os outros também sabem disso. Ele vê nos olhos da mulher e dós
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filhos a reprovação silenciosa: “Por que você não foi mais esperto?” Ele vê como as
pessoas admiram quem obteve mais sucesso do que ele e como contemplam com
desprezo ou com piedade o seu fracasso. (Mises, idem, p. 19)

Para o austro-americano (p. 18), “quem reclama da injustiça do sistema de mercado, cabe
somente um conselho: se quiser enriquecer, tente satisfazer o público oferecendo-lhe algo mais
barato ou de que ele goste mais”, pois o “mercado é democrático”, inclusive para aqueles que não
queriam se “enriquecer” e optem por “escrever poemas ou filosofia”. E qual a conduta
potencialmente universal mais essencial à ordem capitalista que constrói essa “concorrência
democrática”? Trata-se do núcleo deste trabalho: o empreendedorismo.
É a dimensão antropológica do homem-empresa. Diferente do liberalismo clássico e do
empreendedorismo nos contextos anteriores, os autores neoliberais, ao priorizarem a dimensão
agnóstica da competição e rivalidade no âmbito dos agentes individuais, obstruem a formulação
determinada a características de compreensão macro e adicionam determinações subjetivas a fim de
individualizar a vida econômica, ou seja, o espírito empreendedor é o que determina o êxito nas
oportunidades e o Estado é um obstáculo ao buscar regular tal condição.
Para Mises, em A ação humana (2010a), qualquer intervenção estatal no âmbito de
regulação do mercado deve ser encarada como despótica; a função única do Estado é garantir a
“democracia competitiva” através do espírito do empreendedorismo e nessa formulação o mercado
se auto-regula não pela “mão invisível”, como prega o liberalismo clássico, mas por algo
psicologizante atribuído a uma ação consciente e determinada a atingir um objetivo, conforme se
escora a praseologia de Mises:
O mercado não é mais o “ambiente” natural no qual as mercadorias circulam
livremente. Não é “meio” dado de uma vez por todas, regido por leis naturais,
governado por um princípio misterioso do equilíbrio. É um processo regulado que
utiliza motivações psicológicas e competências específicas. É um processo menos
autoregulador (isto é, que conduz ao equilíbrio perfeito) do que autocriador, capaz de
se autogerar no tempo. E, se não necessita de poderes reguladores externos, é porque
tem sua própria dinâmica. Uma vez instaurado, poderia prosseguir em perfeito
movimento perpétuo, autopropulsivo, se não fosse desacelerado ou pervertido por
entraves éticos e estatais que constituem atritos nocivos (Dardot e Laval, 2016, p.
139).

Mises compreende, portanto, que o mercado é autoconstrutivo, ou seja, o ser humano
funciona como sujeito ativo na relação com o mesmo. A finalidade da ação humana é o mercado, é
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a ontologia do ser empreender e, portanto, ele passa por um processo educativo ao reproduzir essa
dimensão. Se para Marx, a ontologia da nossa espécie é o trabalho, onde nos recriamos e nos autoconhecemos, conforme atestam as primeiras ações já na pré-história, quando o sujeito, para cumprir
suas funções básicas, necessita produzir ferramentas para transformar a natureza, para esses autores
neoliberais de matriz austro-americana, é através do mercado que o sujeito se reconhece, ou seja,
através do empreendedorismo:
A ação humana tem uma finalidade. Esse é o ponto de partida, e é essencial: a partir
do impulso para realizar essa finalidade, ele não vai trocar aquilo que por acaso tem a
mais – peles de coelho ou peixes com os quais não sabia o que fazer -, como
supunham os primeiros teóricos da ordem do mercado, mas vai empreender e, ao
empreender, vai aprender. Vai estabelecer um plano de ação e se lançar em empresar,
vai eleger objetivos e destinar recursos a eles, vai construir, como diz o discípulo e
continuador de Von Mises, Israel Kirzner, “sistemas fins-meios” em função de suas
próprias aspirações. [...] O ser referencial desse neoliberalismo não é primeiro e
essencialmente o homem da troca que faz cálculos a partir dos dados disponíveis, mas
o homem da empresa que escolhe um objetivo e pretende realiza-lo. Von Mises deu a
fórmula desse homem: “Em toda economia real e viva, todo ator é sempre
empreendedor” (Mises, 2010a, p. 140)

O papel do Estado nessa nova movimentação é incentivar a potencialidade “subjetiva”
empreendedora do sujeito no processo formativo. O governo de si mesmo através do ethos do
empreendedorismo deve ser fortificado em conjunto a movimentação da democracia da circulação
de mercadorias e do consumo; qualquer coisa distante disso é “ditadura de Estado”.
Hayek, no clássico artigo Economia e conhecimento (1937) - reproduzido anos depois
(1948) pelo famoso pólo neoliberal acadêmico da Universidade de Chicago - esboça, inclusive, uma
proposição de currículo que atenda tal determinação receitada nos valores do sujeito da ética do
empreendedorismo. Sua crítica é direcionada ao ensino na área de humanas, a qual não teria
nenhuma função em um contexto demarcado por um sistema nucleado no propósito competitivo. A
função do ensino deveria ser maximizar um conhecimento voltado estritamente ao mercado,
conforme ele alerta:
A conclusão, portanto, que devemos tirar, é que o conhecimento relevante que a
pessoa deve possuir para que o equilíbrio possa prevalecer é o conhecimento que é
obrigado a adquirir levando em conta a posição na qual encontra-se originalmente, e
os planos que então formula. [...] Mesmo que tenhamos saltado por cima de um ponto
essencial em nosso argumento, ainda acredito que, pelo que está implícito em seu
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raciocínio, a economia chegou mais perto do que qualquer outra ciência social de uma
resposta para a questão central de todas as ciências sociais: como é possível que a
combinação de fragmentos de conhecimento existentes nas diferentes mentes possa
produzir resultados que, para serem provocados de forma deliberada, exigiriam um
conhecimento da parte da mente dirigente que nenhum indivíduo pode possuir?
Mostrar que, neste sentido, as ações espontâneas dos indivíduos irão, sob condições
que podemos definir, produzir uma distribuição de recursos que pode ser entendida
como se estivesse seguindo um único plano, embora ninguém o tenha planejado,
parece-me de fato uma resposta ao problema que tem sido metaforicamente descrito,
algumas vezes, como o problema da “mente social”. (2015, p. 68-69)

Objetivamente, ao compreender o mercado como ontologicamente determinado ao sujeito,
os neoliberais alertam que, quanto mais conhecimento os sujeitos têm acerca da dinâmica do
mercado, consequentemente, eles terão uma renda maior que profissões formadas no ensino
convencional; portanto, para esses autores, o mercado é uma escola, é “um processo de formação
em si” (Dardot e Laval, 2016, p. 145). Nessa ordem, o espírito do empreendedorismo não está
vinculado somente a uma conjectura “economizante”, mas vai além, é o sujeito atento a
possibilidades de “descobrir, detectar ‘boas oportunidades’ num processo que envolve equilíbrio,
aprendizado e adaptação.
O empreendedor não é um capitalista ou um produtor nem mesmo um inovador
schumpeteriano que muda incessantemente as condições da produção e constitui o
motor de crescimento. É um ser dotado de espírito comercial, à procura de qualquer
oportunidade de lucro que se apresente e ele possa aproveitar, graças às informações
que ele tem e os outros não. Ele se define unicamente por suas intervenções
específicas na circulação de bens (Dardo e Laval, 2016, p. 145).

Mises, em Ação humana (2010a, p. 390), resume o empreendedor como aquele sujeito que
se arrisca em torno das diferenças de preço entre os fatores de produção e os produtos, ou seja, sua
diretriz deve se pautar pelo monetarismo presumido pelas incertezas das demandas reivindicadas
pelos consumidores, conclusivamente, a partir dos riscos:
A força motriz do processo de mercado não provém dos consumidores nem dos
proprietários dos meios de produção – terra, bens de capital e trabalho –; provém dos
empresários que inovam e especulam. São pessoas que buscam o lucro, tirando
proveito das diferenças de preços. Mais perspicazes e com maior visão do que os
outros homens, procuram descobrir oportunidades de lucro. Compram quando e onde
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consideram que os preços estão muito baixos e vendem quando e onde consideram
que os preços estão muito altos.

A partir dessas dimensões, devemos compreender, portanto, que o sujeito do mundo
neoliberal não cabe uma formação crítica ao modelo de sociedade presente, mas sim, uma
determinação que amplifique seus aspectos individuais, empreendedores, ou seja, que dissolva
qualquer condição de consciência de si como um sujeito coletivo, pertencente a uma classe social
que vende sua força de trabalho, para o condicionante de antever uma possível demanda e, a partir
dali, desenvolver um produto especificado para seu retorno lucrativo, trata-se não mais do
trabalhador, mas do homem empresa.
COMENTÁRIOS FINAIS
Diante do que foi exposto no presente artigo, devemos elucidar ao conjunto das discussões a
validade que esse projeto neoliberal, que vincula organicamente o sujeito a um ideário de empresa
sob a roupagem do empreendedor, tem tomado no processo formativo. A partir dessas reflexões,
cabe introduzir questões firmes de qual modelo queremos nesses processos formativos.
O deslocamento do sujeito crítico e de pensamento coletivo vem sendo substituído pelas
formulações que visam trazer falseadamente uma concepção ontológica que naturalize o ideário de
mercado numa condição ultra individual e conformada com o modelo neoliberal nas diversas
esferas da superestrutura do presente modo de produção capitalista. Conclusivamente, a proposta
deste trabalho é elevar formular contribuições acerca do tema e trazer o alerta de suas
representações a partir do bloco histórico neoliberal neoconservador.
Em síntese, os contornos da nova configuração, considerando as condições de possibilidade
de uma escola descaracterizada, seja pelas mudanças relacionadas à tentativa da sua
“desideologização”, seja pela “uberização” do trabalho decente, parecem confirmar a previsão de
Schaff (1995, p. 72-73): “uma revolução total no sistema de ensino”, através da didática propiciada
pelos “professores autômatos”, como “produto secundário de algo que é muito mais importante
neste campo: a tecnologia informática”.
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Notas de fim
1

Se extingue a condição um operário/uma máquina do fordismo.

Compreendemos subproletariado aqui como aquele trabalhador ocupado em empregos temporários, precarizados,
subcontratados, “terceirizados” e/ou incluídos na economia informal.
2

“As pessoas sentem falta de relações humanas constantes e objetivos duráveis. [...] A moderna ética do trabalho
concentra-se no trabalho em equipe [...] que serve a uma política flexível. Apesar de todo o arquejar psicológico da
administração moderna sobre o trabalho de equipe no escritório e na fábrica, é o etos de trabalho que permanece na
superfície da
3

experiência. O trabalho em equipe é a prática de grupo da superficialidade degradante”. (Sennett, 2010, p. 117-118).
4

Foi primeira-ministra do Reino Unido (1979-1987).

A “privataria tucana” e o favorecimento de quadros do PSDB como o José Serra e o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso são um caso emblemático desse processo no Brasil, assunto relatado pelo jornalista Amaury Ribeiro Junior no
livro que traz no título a expressão entre aspas citada (Geração Editorial, Belo Horizonte, 2011).
5

Gramsci (2011, p. 269) compreendia o Estado num sentido diferente daquele atribuído a burguesia – que o vinculava a
governo. Para o autor italiano, o Estado era representado por uma “sociedade política + sociedade civil, isto é,
hegemonia couraçada de coerção”, ou seja, a primeira trataria de aspectos mais coercitivos como o judiciário e os
organismos repressores como a polícia, enquanto o segundo, teria a função de desenvolver formulações para a
manutenção de uma fração dirigente através do consenso, por exemplo, a mídia, escola, cultura etc. Logicamente, o
6
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filósofo italiano compreendia ambos como vinculados dialeticamente e, em contextos específicos, dada a formação e o
contexto de uma sociedade civil especificada, com um sendo mais acionado que o outro.
7

Gramsci os chama de Aparelhos Privados de Hegemonia.

Com uma profunda popularização a partir dos anos 1990, a teologia da prosperidade é uma releitura da Bíblia que
ponteia uma relação pactual com Deus e a Igreja na doação de bens e renda tem como desdobramento o acúmulo de
riquezas por parte do fiel.
8

Fortalecido por um período de anticomunismo, os EUA desenvolveram uma política conspiratória de invasão soviética
ao país. Promovido pelo senador republicano Joseph McCarthy, iniciou-se um período conhecido como “caça às
bruxas” que perdurou de 1950-1957, onde se levantavam falsas suspeitas de colaboração com os comunistas,
principalmente no campo do jornalismo e nas artes.
9

Resumo
O presente trabalho, fruto da pesquisa de doutorado em Educação junto a Universidade do Estado do
Rio do Janeiro, tem como ambição explorar a emergência do bloco neoliberal neoconservador a partir
dos seus intelectuais formuladores; Hayek, Friedman e, em especial, Ludwig von Mises. Diante disso,
procura-se compreender a partir da proposição desses neoliberais a formação voltada para o ideário de
um novo sujeito: o empreendedor. E nessa nova dinâmica, o Estado burguês assume a função de
potencializar o homem-empresa, onde, objetivamente, a iniciativa é desloca-lo de qualquer concepção
que o sintonize a condição consciente de trabalhador, ou seja, há fortalecimento de uma dinâmica
alicerçada no indivíduo e na ideia do mérito. Nesta empreitada, o artigo se divide em três partes: uma
breve introdução acerca da decadência do bloco histórico social democrata keynesiano, a formulação
do pensamento de Mises para a construção desse novo sujeito e, por fim, comentários reflexivos em
torno do que foi acumulado. No primeiro, demarca-se as condições que culminaram na emersão do
bloco neoliberal-conservador a partir dos anos 1970 para, a partir daí, demarcar a influência dos
intelectuais desse novo momento, os economistas críticos a Keynes e revisores do liberalismo clássico,
em destaque, o formulado da concepção homem-empresa Von Mises. Ao final do artigo, há indagações
sobre o novo momento dominado por essa lógica do empreendedorismo. Se utiliza enquanto método
de análise o método materialista-histórico potencializado nos estudos do filósofo italiano Antonio
Gramsci e sua importante categoria bloco histórico.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Ludwig von Mises, neoliberalismo.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel objetiva refletir sobre a complexidade do processo de formação de professores, sobretudo
de Biologia, e suas implicações no desenvolvimento da práxis docente que se configura como uma
atividade desafiadora na sociedade contemporânea. Busca ainda tecer reflexões acerca do uso das
tecnologias educacionais e do ensino híbrido no ensino de Biologia. O painel é composto por três
trabalhos. O primeiro, tem como título “Formação de Professores de Biologia: uma visão a partir do
trabalho docente em uma Universidade Pública” e objetiva investigar a formação de professores de
Biologia de uma Universidade Pública a partir do trabalho docente posto em prática no curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. O segundo, intitulado “Práxis Educativa na Universidade e na
Escola: um diálogo necessário para a Formação Docente” tem o objetivo de compreender de forma
crítico-reflexiva como as aulas de Estágio Supervisionado têm impactado na formação docente dos
futuros professores de Ciências e/ou Biologia frente aos desafios de aulas cada vez mais didáticas e
dinâmicas. O terceiro trabalho, apresentado pelo título “Tecnologias Educacionais e Ensino Híbrido:
contribuições da rotação por estações para o ensino de Biologia”, objetivou identificar se os estudantes
do Ensino Médio consideram a tecnologia como ferramenta contribuinte dos processos de ensino e de
aprendizagem em Biologia e se percebem contribuições do ensino híbrido para o entendimento dos
assuntos estudados. A partir dos três trabalhos, conclui-se que a formação de professores de Biologia
através do trabalho docente acontece de forma fragmentada, configurando-se numa formação que
desconsidera a totalidade do processo e as condições de trabalho. Logo, percebe-se a necessidade de
uma práxis docente emancipadora que inclua abordagens inovadoras com o uso de tecnologias
educacionais, do ensino híbrido e das metodologias ativas.
Palavras-chave: Formação Docente; Práxis Educativa; Ensino Híbrido.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA: UMA VISÃO A PARTIR DO TRABALHO
DOCENTE EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA
Maria Luiza Barbosa Araújo – URCA
Môngolla Keyla Freitas de Abreu – UECE
Robério Rodrigues Feitosa – SEDUC/CE
Maria Márcia Melo de Castro Martins – UECE

INTRODUÇÃO
A formação de professores no Brasil enfrenta constantemente inúmeros desafios frutos de
um percurso histórico marcado pela desvalorização e pelo desmonte da educação, visto que a
mesma, desde muito tempo é vítima de ataques bem tramados e planejados. Com isso, os reflexos
desses golpes perpassam pela formação e trabalho docente, originando uma formação inicial de
professores inadequada e fragilizada.
Por essas e outras razões, os problemas que entrelaçam a formação de professores, e
consequentemente o trabalho docente, estão longe de serem tratados de forma adequada, pois mudar
ou pelo menos amenizar a realidade vigente, as discussões e soluções devem estar ancoradas a
alguns problemas que se alastram cada vez mais, como: “[...] a escassez de professores,
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notadamente em algumas áreas e regiões, a insuficiência e a inadequação das políticas e das
propostas para esta formação e seus severos impactos sobre a qualidade de ensino” (KUENZER,
2011, p. 668).
Desse modo, sabendo, pois, da relevância de uma formação de professores adequada para o
desenvolvimento de uma prática docente de qualidade, questionamos: como se dá a formação de
professores de Biologia a partir do trabalho docente desenvolvido em uma Universidade Pública?
Esta questão norteou o objetivo do presente trabalho, que buscou investigar a formação de
professores de Biologia de uma Universidade Pública a partir do trabalho docente posto em prática
no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Nesse sentido, realizamos uma pesquisa
qualitativa com nove professores do Curso de Licenciatura em Biologia de uma Instituição de
Ensino Pública Superior.
Frente a isso, a realização desta pesquisa deve-se ao fato de, no nosso entendimento, ser a
formação de professores algo de extrema importância para a realização de um trabalho docente
emancipador e transformador, porém, esta não recebe tratamento e investimento suficiente. Dessa
forma, desencadeiam-se inúmeros problemas que se reverberam no trabalho docente em sala de
aula. Com isso, ver como os professores de Biologia desenvolvem seu trabalho docente mostra-nos
como ocorre à formação de professores de Biologia.
Assim, esse texto, está estruturado da seguinte forma: além dessa parte introdutória,
trazemos um referencial teórico no qual discutimos sobre a formação docente no Brasil,
perpassando pelas bases legais desde a primeira LDB nº 4.024 de 1961 até a atual LDB nº 9.394 de
1996 e a Constituição Federal de 1988; em seguida, a discussão dos dados e por fim, a conclusão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação de professores no Brasil a nível de formação em universidade, começou tardia,
visto que, a primeira universidade criada no Brasil foi a universidade de São Paulo, em 1934. Esta
abrigava os cursos de Filosofia, Ciências e Letras que formavam os docentes para o ensino primário
e secundário. A formação da época já priorizava os conteúdos específicos em relação às disciplinas
pedagógicas, passando a mensagem de que para exercer a docência bastava-se dominar os
conteúdos específicos (MOURA, 2006).
Este aspecto foi então reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
nº 4.024 de 1961, em que no artigo 4º, assegurava a todos na forma da lei a transmissão dos seus
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conhecimentos (BRASIL, 1961). Dessa forma percebe-se que a profissão docente, mesmo na lei, é
tratada de forma precarizada e desvalorizada.
Apesar dessa falha, a conquista da primeira LDB foi algo importante para a educação
brasileira, porém, não demorou muito para a mesma ser interrompida pelo golpe militar de 1964. A
partir dos anos de 1960 até o fim do regime militar, a formação de professores de Biologia e demais
cursos, esteve marcada pelo tecnicismo que reforçou problemas quanto ao tratamento neutro da
ciência, relação teoria e prática, currículos fragmentados, dentre outros (VIANNA, 2004).
No fim dos anos 1970, os cursos de formação de professores foram reformulados por meio
da criação das licenciaturas curtas. A formação dos professores foi, então, posta em prática de
forma aligeirada, reforçando a escassez de conhecimentos didáticos-pedagógicos e as inúmeras
deficiências, como o ensino mecânico e desvinculado da realidade social do aluno (MOURA,
2006).
Após o fim do regime militar na década de 1980, Freitas (2002) aponta que:
Os anos 80 representaram a ruptura com o pensamento tecnicista que predominava na
área até então. No âmbito do movimento da formação, os educadores produziram e
evidenciaram concepções avançadas sobre formação do educador, destacando o
caráter sócio-histórico dessa formação, a necessidade de um profissional de caráter
amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo,
desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as
condições da escola, da educação e da sociedade [...] (FREITAS, 2002, p. 13).

Já nos anos 1990, a formação de professores ganha novos direcionamentos através da LDB
nº 9.394 de 1996 com contribuições Constituição de 1988, na qual a nova LDB explicita que o
exercício do magistério deverá ser exercido apenas por aqueles que tiverem formação em
universidades reconhecidas e nos Institutos Superiores de Educação (MOURA, 2006).
Esta mesma lei também orientou a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores – DCNs, sendo a mais recente promulgada em 2015, em que define que a
formação inicial e continuada dos professores deve contemplar: I. Sólida formação teórica e
interdisciplinar dos profissionais; II. Inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente; III. O contexto
educacional da região onde será desenvolvido; dentre outros pontos (DOURADO, 2015).
As DCNs exigem uma formação de professores ampla e diversificada, porém, Gatti (2010,
p. 1357) ressalta que “[...] verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência
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da histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com
pequeno espaço para a formação pedagógica”. Essa perspectiva resvala em uma visão restrita em
relação ao desenvolvimento profissional docente, como nos diz Kuenzer (2011):
De modo geral, quando se trata da formação de professores, o entendimento corrente é
de que [...] as políticas têm como objeto a formação inicial e não integram as políticas
relativas ao trabalho docente, em especial no que diz respeito à proﬁssionalização e às
condições de trabalho, que, de modo geral, são tratadas em outra esfera, a do
ﬁnanciamento (KUENZER, 2011, p. 675).

Partindo de uma formação que desconsidera a totalidade e que não está alerta às condições
de trabalho docente “[...] não há como esperar que a sociedade da mercadoria estimule, produza, ou
apenas referende propostas pedagógicas, incluindo as de formação de professores, que possam levar
ao rompimento com a lógica mercantil”. (KUENZER, 2011, p. 676). Frente a isso, não podemos
esperar um trabalho docente inovador diante de um cenário de formação de professores com
inúmeras precariedades, visto que, em geral, essa formação docente vivenciada se reflete no
trabalho posto em prática em sala de aula.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, tendo a finalidade de fazer um
levantamento de informações acerca da formação de professores de Biologia a partir do trabalho de
professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade Pública, levando
em consideração: planejamento das aulas; metodologias utilizadas; tipos de avaliações; e uso do
Projeto Pedagógico do Curso – PPC.
A pesquisa qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não
pode ser traduzido em números [...]” (PRODANOV, 2013, p. 70).
Para a coleta de dados, utilizamos um questionário online. O lócus da pesquisa foi uma
Universidade Pública. Os sujeitos foram nove professores do curso de Ciências Biológicas, sendo o
critério de participação o livre arbítrio e o exercício docente na área investigada.
A análise dos dados coletados se deu através da análise de conteúdo de Bardin (2011), na
qual permite uma análise mais profunda e detalhada dos dados coletados (BARDIN, 2011).
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Vale lembrar que para resguardar os sujeitos, criamos nomes fictícios, e ao decorrer de toda
a pesquisa, levamos em consideração os aspectos éticos e legais da pesquisa científica em que
buscamos preservar os direitos e dignidade humana (BRASIL, 2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa realizada envolveu nove professores do curso de licenciatura em Ciências
Biológicas, cujo perfil básico de formação temos: Milly, Licenciada em Ciências Biológicas; Luz,
Bacharel em Ciências Biológicas; Liliaeae, Engenheira Agrônoma; Biologia, Biomédica; Júlio,
Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas; Brisa, Licenciada em Ciências Biológicas; Chaves,
Licenciado e Bacharel em Ciências Biológicas; Ziul, Farmacêutico; Bem-te-vi, Licenciada em
Ciências Biológicas e Química.
A seguir, traremos os elementos apontados pelos professores com as suas respectivas
discussões:
Planejamento das aulas:
Inicialmente, os professores foram questionados sobre como eles fazem o planejamento de
suas aulas. Com base em suas respostas, verificou-se que as mesmas podem ser elencadas nas
seguintes categorias: 1: Planejamento de acordo com a ementa de cada disciplina (prof. Milly,
Liliaceae e Brisa); 2: Planejamento com base na atualização das bibliografias (prof. Milly, Brisa e
Chaves); 3: Planejamento semanal (prof. Luz e Brisa); 4: Planejamento com o uso de livro
específico da área e materiais da internet (prof. Luz); 5: Planejamento de acordo com o período
letivo (prof. Liliaceae, Biologia, Brisa e Chaves); 6: Planejamento com base em pontos
imprescindíveis à formação e emancipação do estudante (prof. Biologia); 7: Não explicitou o
planejamento das aulas (prof. Ziul e Bem-te-vi).
Desse modo, verifica-se que o planejamento por parte dos professores de Biologia se dá com
base em vários aspectos, sendo estes relevantes para que o trabalho docente seja posto em prática de
forma significativa. Mas, além disso, outros pontos devem ser levados em consideração, como,
realidade do espaço escolar, recursos de aula disponíveis, qual aprendizagem se deseja alcançar, e
como bem ressaltou a professora Biologia, fatores imprescindíveis à formação e emancipação do
aluno, visto que o discente deve ser sempre o protagonista principal da aula.
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Neste sentido, Fusari (2008, p. 47) enfatiza que “[...] o preparo das aulas é uma das
atividades mais importantes do trabalho do profissional de educação escolar. [...] Faz parte [...] dos
seus compromissos com a democratização do ensino, a tarefa cotidiana de preparar suas aulas”.
Metodologias utilizadas:
Em relação às metodologias que os professores costumam utilizar, foi possível identificar as
seguintes categorias: 1: Aulas práticas (prof. Milly e Júlio); 2: Aula expositiva dialogada com base
nos conhecimentos prévios dos alunos (prof. Luz e Brisa); 3: Aula expositiva para o
desenvolvimento do pensamento científico crítico do aluno (prof. Júlio); 4: Metodologias ativas
(prof. Biologia, Brisa, Chaves, Ziul e Bem-te-vi); 5: Não explicita as metodologias que faz uso em
sala de aula (prof. Liliaceae).
As metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula influenciam bastante na
aprendizagem discente, pois as mesmas, inicialmente, podem contribuir para uma postura ativa ou
passiva dos alunos. Visto isso, nos chamou atenção à forma como alguns professores fazem uso da
aula expositiva, ou seja, de forma mais inovadora e dinâmica. Além disso, o leque de metodologias
ativas citadas pelos professores, também é algo relevante, principalmente pelo professor Chaves,
que citou fazer uso de várias, como: jogos didáticos, mapas conceituais, blogs, paródias, peça
teatral, cordel, vídeo em stopmotion, seminário diferenciado, coleção botânica e revista. “Nisso, o
professor deverá ser um verdadeiro estrategista, [...] no sentido de estudar, selecionar, organizar e
propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento”
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 3).
Aspectos avaliativos:
Quanto às formas avaliativas que os docentes fazem uso, as mesmas encaixam-se nas
seguintes categorias: 1: Provas escritas (prof. Milly, Liliaceae, Júlio, Brisa e Chaves); 2:
Metodologias ativas avaliativas (prof. Milly, Liliaceae e Júlio); 3: Seminário (prof. Liliaceae e
Júlio); 4: Atividades de revisão bibliográfica (prof. Júlio); 5: Avaliação contínua (prof. Brisa); 6:
Relatórios de aulas práticas (prof. Chaves e Bem-te-vi); 7: Estudos dirigidos (prof. Chaves); 8: Não
explicita as formas avaliativas que utilizam (prof. Luz, Biologia e Ziul).
A prova escrita ainda é o recurso avaliativo mais usado pelos professores, independente do
nível de ensino. Apesar disso, é importante ver que, esta não é usada exclusivamente, mas, aliada a
outras avaliações. Ainda com relação ao processo de avaliação por parte dos professores de
Biologia, chama-nos atenção o fato de apenas um docente, no caso, a professora Brisa, citar o uso
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da avaliação contínua. O uso desta ainda é um paradigma para muitos, pois exige do profissional
docente um trabalho mais complexo.
De acordo com Luckesi (2014) o processo de avaliação deve ser realizado de forma bastante
atenta, pois esta compromete diretamente o aluno, visto que, em geral, busca classificar
quantitativamente o discente, ao invés de qualificar o mesmo. Desse modo, a avaliação escolar não
contribui para a democratização do ensino.
Uso do PPC:
Por fim, quanto ao uso PPC como base para a condução das aulas, verificou-se as seguintes
categorias de respostas: 1: Não explicita o uso do PPC (prof. Milly, Liliaceae, Biologia, Brisa, Ziul
e Bem-te-vi); 2: Uso da aula expositiva dialogada com o intuito de atender sugestão do PPC (prof.
Luz); 3: Uso da ementa da disciplina estabelecida no PPC (prof. Júlio e Chaves); 4: Uso do PPC,
pois preocupa-se com a missão do curso (prof. Chaves).
A não explicitação e não uso do PPC como base para condução das aulas por parte de seus
professores é algo preocupante visto a importância deste documento, pois o PPC deveria ser o norte
político para um Curso e para o perfil de sujeitos que se quer formar. Supõe-se que, aquilo que você
não usa, geralmente, você não conhece, sendo isso, um fator que compromete a formação docente,
visto que o curso apresenta uma missão explicita no PPC, e, o não conhecimento do documento
pode desencadear uma formação que não atenda aos princípios do curso.
Para Veiga (2003, p. 279) “[...] o projeto é um meio que permite potencializar o trabalho
colaborativo e o compromisso com objetivos comuns; por outro, sua concretização exige rupturas
com a atual organização do trabalho e o funcionamento das instituições educativas”.
CONCLUSÕES
A pesquisa buscou mostrar como ocorre a formação de professores de Biologia a partir do
trabalho docente desenvolvido em Universidade Pública. Foi possível perceber que, o trabalho dos
professores de Biologia se desenvolve por meio de diversas estratégias de planejamento, recursos
metodológicos e avaliações. Com isso, os alunos do curso têm contato com uma formação bastante
diversificada, principalmente no tocante as metodologias utilizadas pelos professores. Tudo isso
contribui para que o aluno perceba que, o processo formativo é algo que se constrói e se desenvolve
através de diferentes mecanismos, podendo estes, futuramente em sala de aula, ter a consciência de
desenvolver um trabalho docente dinâmico e inovador.
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Os resultados da pesquisa revelaram, ainda, que, quanto ao PPC do curso, este deve ser um
documento mais conhecido e utilizado pelos professores. Para isso, a realização de discussões
acerca do documento é uma alternativa de conhecimento, pois verificou-se que, o mesmo é
conhecido de forma muito tímida por alguns docentes.
Dessa forma, encerramos com o pensamento da professora Brisa (sujeito dessa pesquisa),
que aponta ser “o ensino deste século algo desafiador que exige um profissional com múltiplos
saberes, sendo necessário, o professor que está em sala, estimular o querer aprender, o desejo de
conhecimento, abertura para novos horizontes e valorização dos diversos conhecimentos. Os
alunos que serão formados são seres únicos, ainda que todos se formem no mesmo curso. Por isso,
cada um será uma pessoa e um profissional único, que fará a diferença na vida de outras pessoas
através de suas atitudes”. Portanto, os professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
precisam dessa consciência, pois seu trabalho é fator decisivo na formação dos futuros professores.
A consciência da imbricação que o fazer docente cotidiano tem com a totalidade faz toda a
diferença. Há diversidade na forma como os professores se formam na prática, no fazer docente, e
revelam também que há aspectos do trabalho que levam à fragmentação da compreensão da
totalidade do fazer docente e da influência que sofre do contexto social e político em que está
inserido, constituindo-se em uma formação que desconsidera a totalidade e que não está alerta às
condições de trabalho docente, levando-o ao imediatismo e ao alheamento de seu desenvolvimento
profissional.
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Resumo
As reformas educacionais da política neoliberal afetam diretamente a formação docente, sendo esta
marcada pela desvalorização e precarização. Este trabalho traz uma discussão sobre a relevância de
haver uma formação de professores adequada para o desenvolvimento de práticas docentes de
qualidade, tendo como questão norteadora: como se dá a formação de professores de Biologia a partir
do trabalho docente desenvolvido em uma Universidade Pública? Objetiva investigar a formação de
professores de Biologia de uma Universidade Pública a partir do trabalho docente posto em prática no
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Para atender tal objetivo, realizamos uma pesquisa
qualitativa com nove professores universitários de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A
coleta de dados foi realizada por meio de um questionário online, considerando os aspectos:
planejamento das aulas; metodologias utilizadas; tipos de avaliações e uso do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC). Os dados apontam que há diversidade na forma como os professores se formam na
prática, no fazer docente, e revelam também que existem aspectos do trabalho que levam à
fragmentação da compreensão da totalidade do fazer docente e da influência que sofrem do contexto
social e político em que estão inserido, constituindo-se em uma formação que desconsidera a totalidade
e que não está alerta às condições de trabalho docente, levando-o ao imediatismo e ao alheamento de
seu desenvolvimento profissional. Assim, não podemos esperar um trabalho docente mais efetivo e
emancipador, diante um cenário de formação com inúmeras precariedades, visto que, a formação
docente vivenciada reflete-se no trabalho posto em prática em sala de aula e vice-versa.
Palavras-chave: Formação de Professores; Trabalho Docente; Biologia.
PRÁXIS EDUCATIVA NA UNIVERSIDADE E NA ESCOLA: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
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INTRODUÇÃO
A educação brasileira tem sido marcada pelo surgimento de novas metodologias de ensinoaprendizagem, promover o protagonismo dos estudantes no seu próprio processo formativo, e o
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desenvolvimento de competências e habilidades destes sujeitos. Diante disso, as escolas requerem
educadores comprometidos com a práxis educativa como princípio transformador. O início dessa
(re)construção se dá nos cursos de Licenciatura, a partir da dialogicidade entre formação inicial de
professores e sua futura atuação na educação básica.
Ao tratarmos da relação entre a formação docente e a prática reflexiva dos e a partir dos
professores, espera-se que estes desenvolvam competências e habilidades a favor da práxis
educativa cada vez mais efetiva. Esta reflexão reitera a necessidade de uma autoanálise sobre suas
próprias ações, que podem ser realizadas sobre suas próprias práticas ou de outrem, possibilitando
não somente ao pensamento reflexivo, mas também às ações de transformações de processos e de
agir (LIBÂNEO, 2006).
Nessa perspectiva, podemos citar o Estágio Supervisionado em cursos de Licenciatura, etapa
relevante para as teorias e as práticas vivenciadas sob orientação do professor orientador da
universidade e o professor supervisor da prática docente nas escolas de educação básica. O Estágio
Supervisionado constitui uma das etapas mais relevantes da vida acadêmica dos estudantes de
graduação, uma aproximação mais real entre teoria e prática (TARDIF, 2002). Lima (2012) afirma
que o Estágio Supervisionado constitui uma atividade que aprecia todas as competências,
habilidades e conhecimentos adquiridos pelo estudante ao longo da graduação e que, por meio dele,
é que o educando pode articular e manifestar suas capacidades alcançadas.
Dentre as áreas de conhecimento, destacamos nesta pesquisa a área de Ciências e/ou
Biologia, na qual os estudantes têm abordagens direcionadas a respeito da vida e dos organismos
vivos. Apesar da diversidade de temas e abordagens, é comum que os professores da educação
básica se limitem a aulas unicamente expositivas-dialogadas ou apenas expositivas. Contudo, vale
destacar que as temáticas abordadas nas aulas de Ciências e/ou Biologia possibilitam diversas
estratégias didáticas, especialmente quando se trata de metodologias ativas. Mitre et al. (2008)
explicam que as metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de
ensino/aprendizagem, objetivando alcançar e motivar o estudante, pois diante do problema ele se
detém, investiga, reflete, relaciona a sua história e a partir disso ressignifica suas descobertas.
Assim, surgiu a problemática deste estudo: a práxis educativa vivenciada nas universidades
têm impulsionado práticas inovadoras e criativas na educação básica? Nessa perspectiva, o presente
estudo tem como objetivo compreender de forma crítico-reflexiva como as aulas de Estágio
Supervisionado têm impactado na formação docente dos futuros professores de Ciências e/ou
Biologia, frente à desafio de aulas cada vez mais didáticas e dinâmicas.
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Neste estudo, a coleta dos dados e a análise foram realizadas por professores universitários e
da educação básica, que conhecem a práxis nos dois âmbitos. Assim, a relevância desta pesquisa,
deve-se especialmente à melhor compreensão das falas de sujeitos que estão no último Estágio
Supervisionado do curso de Licenciatura, e que vêm ao longo dos últimos meses discutindo no
meio acadêmico sobre a relação reflexão-ação ao longo das práticas docentes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Atualmente no ensino brasileiro, a Biologia pode ser uma das disciplinas mais importantes e
merecedoras da atenção dos alunos, ou uma disciplina insignificante e pouco atraente, dependendo
do que for ensinado e de como isso for feito (KRASILCHIK, 2008). Moreira (2011) afirma que
independentemente do quão potencialmente significativo seja o material a ser aprendido, se a
intencionalidade do aprendiz for unicamente de memorizá-lo, tanto o processo de aprendizagem
como seu resultado serão automáticos, mecânicos. De maneira semelhante, independentemente de
quão disposto para aprender estiver o sujeito, nem o processo em si nem o produto da aprendizagem
são significativos, se o material não for potencialmente significativo.
Neste contexto, a geração atual tem exigido dos educadores, cada vez mais habilidades e
competências, especialmente diante da diversidade de recursos didáticos existentes. Os recursos
didáticos são utilizados pelo professor para auxiliar no ensino-aprendizagem dos educandos em
relação ao conteúdo proposto. Além disso, serve como motivação aos mesmos, predispõe maior
interesse pelo conteúdo ministrado e facilita a compreensão da temática proposta na aula (SOUZA,
2007).
Outro fator importante que deve ser lembrado para a prática docente efetiva é a metodologia
ativa, a qual baseia-se em formas de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, utilizando
experiências reais ou simuladas, buscando às condições de solucionar, com sucesso, desafios
oriundos das atividades essenciais da prática social, em diversos contextos (BERBEL, 2011).
Diante desse contexto, é importante que o educador perceba a educação como emancipadora
e o quanto seu papel é fundamental para que assim seja. Segundo Gadotti (2003) os educadores
numa visão emancipadora, além de transformar a informação em conhecimento e em consciência
crítica, formam pessoas. Assim, ao unirmos recursos, metodologias adequadas e educadores que
compreendem e contribuem com uma educação emancipadora, surge como resultado a preocupação
em formar e atualizar o educador frente as necessidades técnicas colocadas por novas demandas de
conteúdo (VISCOVINI et al. 2009).
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Nóvoa (2001) ao analisar as dificuldades dos professores de executarem as concepções e
modelos inovadores, aponta como principal causa o fechamento das instituições de formação em si
mesmas, seja decorrente de um academicismo excessivo, seja de um empirismo tradicional. Por
esse motivo, não podemos deixar de lado a práxis educativa, especialmente ao tratarmos de
formação docente inicial. A práxis não se trata de uma prática. A práxis é elaboração coletiva, num
grupo, das práticas vivenciadas no cotidiano. A prática pode estar situada no plano das elaborações
primárias do pensamento, a práxis não. Ela pressupõe um coletivo, sendo este articulado, nunca
massificado ou aglutinado (IMBERT, 2003).
Diante disso, os cursos de Licenciatura devem ter como objetivo formar professores cada
vez mais aptos para tornarem o processo ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz, e certamente
mais significativo. Nessa perspectiva, Paulo Freire foca na práxis educativa, ação-reflexão-ação,
relacionando com vivências cotidianas e saberes da experiência. Assim, o importante é que a
reflexão seja um instrumento dinamizador entre teoria e prática (FREIRE, 2001), especialmente
quando tratamos da formação inicial e dos seus resultados através da prática docente vivida nas
escolas de educação básica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é um recorte de um estudo feito entre professores de curso de Licenciatura e de
educação básica, com o intuito de compreender e melhorar a construção colaborativa do ensinoaprendizagem nas escolas de educação básica. Caracteriza-se como descritiva, de abordagem
qualitativa e quantitativa. A pesquisa descritiva consiste em descrever as características de
determinado fenômeno ou população ou o estabelecimento de relações entre variáveis
(PRODANOV; DEFREITAS, 2013).
A investigação qualitativa tem como material primordial a palavra que expressa a fala, com
foco na compreensão, em níveis aprofundados, a respeito de valores, práticas, lógicas de ação,
crenças, hábitos, atitudes e normas culturais que asseguram aos membros de um grupo ou sociedade
atuação no seu cotidiano. Enquanto que o método quantitativo busca conhecer e controlar variáveis,
utiliza métodos estatísticos e objetiva trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis,
gerando medidas confiáveis, generalizáveis e sem vieses (DESLANDES; ASSIS, 2002).
Percebemos assim, a relevância do diálogo colaborativo entre estas duas abordagens para atender ao
objetivo desta pesquisa.
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A pesquisa teve como lócus uma universidade pública da região Centro-Sul do estado do
Ceará, Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes do último semestre de um curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas e regularmente matriculados na disciplina de Estágio
Supervisionado no Ensino Médio III. Esta disciplina possui 26 alunos matriculados e todos
aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária.
Os estudantes participantes da pesquisa serão identificados pela abreviatura da palavra
Estudante seguida da numeração escolhida para cada um, de forma aleatória, como por exemplo,
E1. Além disso, vale ressaltar que todos os envolvidos assinaram os termos de consentimento livre
e esclarecido, dando consentimento da participação da pesquisa, garantindo a estes a
confidencialidade e anonimato.
Os dados foram coletados por meio de observação participante e de formulário eletrônico,
analisados por meio de Análise Textual Discursiva. O formulário eletrônico é um recurso digital
que armazena os dados coletados na nuvem e que seu acesso fica disponível a qualquer tempo e em
qualquer lugar. Este formulário é feito através do Formulário Google, que tanto facilita a criação de
questionários com questões variáveis, como facilita a distribuição desses aos participantes do estudo
(PENCINATO; FETTERMANN; OLIVEIRA, 2016). O formulário eletrônico utilizado nesta
pesquisa foi composto de 7 questões.
Os dados quantitativos foram analisados e apresentados juntamente com a Análise Textual
Discursiva. A Análise Textual Discursiva possibilita uma compreensão mais profunda dos
fenômenos estudados por meio de um processo de unitarização, categorização e captura de
emergentes (MORAES; GALIAZZI, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a Resolução n° 2, de julho de 2015, o estudante do curso de Licenciatura deve ter
uma carga horária de 400 horas de Estágio Supervisionado (BRASIL, 2015). Desta forma, o curso
de Ciências Biológicas aqui citado, distribui os estágios em quatro semestres: o primeiro estágio no
Ensino Fundamental, e os outros três estágios são desenvolvidos no Ensino Médio, 1°, 2° e 3° ano,
respectivamente. Logo, os estudantes aqui citados estão estagiando em turmas de 3° ano do Ensino
Médio.
Uma vez que este percurso pelos estágios é condicional a todo professor em formação, é
relevante investigar sobre o conhecimento construído nessa jornada pelas escolas de Ensino
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Fundamental e Médio. Ao longo dos estágios, estes estudantes afirmam de forma frequente o desejo
de ministrarem aulas mais envolventes e de verem educandos mais ativos ao longo das aulas.
Contudo, é importante ter estes dados de forma mais objetiva, respeitando o anonimato e
considerando o possível impacto dos Estágios Supervisionados ao longo da formação docente
inicial, para que assim possamos experienciar à tríade ação-reflexão-ação. Não basta apenas pensar
e refletir é preciso que a reflexão leve o profissional a uma ação transformadora (FREIRE, 2001).
Através do formulário eletrônico, investigamos a princípio sobre a participação dos
estudantes em programas e/ou projetos ofertados ao longo do curso de Licenciatura. Para isso
organizamos um bloco de perguntas composto por três questionamentos.
A primeira pergunta investigou sobre a participação em projetos de extensão ao longo da
Licenciatura, que tivessem como temática central a formação docente ou educação. Diante deste
questionamento, 23% dos estudantes disseram que sim, e 77% disseram que não, nunca
participaram de projetos de extensão que envolvessem alguma dessas temáticas. A segunda
pergunta buscou saber se os estudantes se já foram monitores em alguma disciplina. Dentre as
respostas, 19% dos estudantes já foram monitores em alguma disciplina, e 81% nunca participou de
programas de monitoria.
A terceira e última pergunta deste bloco tratou da participação no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Dos estudantes participantes do estudo, 35% já participou
do programa em questão e 65% nunca participou do PIBID. Vale destacar que no curso de
Licenciatura em questão ainda não há o programa de residência pedagógica, motivo pelo qual este
não fez parte da investigação a respeito de projetos e/ou programas que contribuem com a formação
docente.
A partir destes dados é notório que a maioria nunca participou de programas e/ou projetos
que tivessem como foco à formação docente, ao longo da Licenciatura. Essa realidade pode ter
interferência pelo fato de o curso de Licenciatura aqui citado ser noturno, porém, não podemos
extinguir outros possíveis fatores. Sobre a monitoria, esta oportuniza ao estudante uma aproximação
com o universo da produção do conhecimento, no cenário da pesquisa acadêmica, ampliação de
leituras, além de estimular a formação de um professor-pesquisador oportunizando o aprendizado
prático para a docência (VENTURA; SILVA; GALVÃO, 2015). Havendo semelhanças de
contribuições quando tratamos de projeto de extensão e de PIBID.
Percebemos assim, que apesar de estarem em um curso de formação de professores, uma
pequena parte da turma se envolveu diretamente em atividades acadêmicas que contribuem de
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forma significativa na formação docente inicial. Vale destacar que, nem todos os sujeitos da
pesquisa desejam ser professores, apesar de causar estranheza, este fato é recorrente entre alunos de
Licenciatura.
No segundo bloco de perguntas investigamos sobre o uso de metodologias criativas e
inovadoras ao longo das aulas de Estágio Supervisionado, que ocorrem na universidade, bem como
nas regências e as expectativas dos futuros professores a respeito destas metodologias. A regência é
a prática docente executada na escola de educação básica sob a supervisão de um professor desta
instituição de ensino. Este bloco foi composto de duas perguntas.
Ao perguntarmos aos estudantes sobre o que achavam da ideia de terem aulas de estágio
com metodologias diversificadas, como por exemplo, com a construção de jogos didáticos e
Histórias em Quadrinhos (HQs), a maioria, 73%, considerou a proposta ótima. Contudo, 23%
caracterizaram a proposta como boa e 4% consideraram péssima a ideia de ter aula de Estágio
Supervisionado com metodologias diversificadas.
Dentre todas as respostas deste questionamento, notamos que apenas E6 discordou das
metodologias criativas e inovadoras ao longo das aulas de Estágio Supervisionado, que acontecem
no âmbito da universidade. Vale destacar que este estudante é correspondente aos 4% dos
estudantes, ou seja, o único que respondeu como péssima a proposta de metodologias diversificadas
ao longo das aulas de estágio. É importante acrescentar que a metodologia de ensino expositivadialogada, utilizando recursos didáticos rotineiros pode sim, ser eficiente, mas que o uso de
metodologias inovadoras pode somar resultados ao tradicionalismo já instalado.
Esta turma de estudantes participou ao longo deste semestre de aulas ministradas de forma a
utilizar recursos didáticos diversos. Dentre estes, podemos citar a construção de Histórias em
Quadrinhos (HQs) voltadas para o ensino de Biologia em escolas de Ensino Fundamental e Médio,
bem como a utilização de aplicativos, tal como o Kahoot. Kahoot é um jogo baseado em respostas
dos estudantes, em que o professor faz o papel de um apresentador do jogo e os estudantes são os
concorrentes (WANG, 2015). Nestas aulas, foi perceptível a criatividade, o uso de tecnologias,
como no caso do aplicativo Pixton para a construção das HQs, bem como a relação conteúdo e
abordagem adequada para o nível de ensino em que os estudantes estão estagiando.
Estes dados corroboram com a observação feita ao longo das aulas de estágio na
universidade, em que os estudantes citam com frequência o objetivo de ministrarem aulas com o
uso de metodologias ativas e inovadoras.
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A segunda pergunta deste bloco de questões foi solicitando que os estudantes citassem
algumas metodologias que usam ou usariam em suas aulas de Ciências e/ou Biologia e que
deveriam ser aprendidas e discutidas ao longo das aulas de estágio, na universidade. As respostas
dos sujeitos estão descritas abaixo:
Utilização de filmes que apresente assuntos relacionados a biologia. Atividades que
estimulem a criatividade, como produção de modelos didáticos, HQs, paródias e
outros. (E4)
Metodologias ativas como: Tempestades de ideias (brainstorming), debates sobre
temas polêmicos relacionados ao ambiente escolar, utilização de tecnologias para
auxiliar o ensino de biologia, etc. (E7)
Tecnologias inovadoras. (E12)
Vídeos, jogos, manuais. (E16)
Uso de aplicativos para jogos educativos, H. em quadrinhos. (E25)

Percebemos através da fala dos sujeitos, que eles estão sedentos de metodologias e de
recursos didáticos inovadores, assim como os estudantes das escolas de educação básica. Segundo
Souza (2007), o uso de bons recursos didáticos que facilitem o desempenho do professor deve
sempre ser intencionado, ou seja, não deve ser escolhas aleatórias, é preciso planejar e conhecer o
aprendizado que se pretende alcançar.
O terceiro bloco de perguntas envolveu a dialogicidade entre a práxis educativa vivenciada
na universidade e nas aulas ministradas nas escolas de Ensino Médio ao longo dos Estágios
Supervisionados. Diante disso, a primeira pergunta foi a seguinte: Ao ser regente nas aulas de
estágio você consegue levar um pouco das aprendizagens experienciadas no seu curso de
Licenciatura a fim de tornar as aulas mais criativas e inovadoras para os alunos?
A partir desta indagação, 96% dos estudantes responderam que sim e 4% responderam que
não, não têm conseguido levar as experiências de metodologias e recursos didáticos inovadores e
criativos para as aulas ministradas nas escolas de Ensino Médio. Seguem as justificativas dos
estudantes que conseguiram levar esta proposta para as escolas de Ensino Médio:
Tento levar algumas metodologias que vi na faculdade para o âmbito escolar, mas
claro, adaptadas para esse meio. (E13)
Com as aulas de estágio encontramos novas possibilidades. (E18)
Toda experiência e metodologias adquiridas durante o processo de aprendizagem, são
utilizados durante as regências. (E21)
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Relacionando os conteúdos o mais próximo da realidade do dia a dia dos alunos. (E24)
Levar experiências vividas no curso sempre é bom. (E25)

Vale destacar que os 4% desta pergunta é correspondente da pergunta anterior, onde o
estudante citou que as metodologias e recursos didáticos inovadores demandam muito tempo para o
planejamento das aulas e segundo o mesmo não é efetiva.
A última pergunta deste bloco e de todo o formulário foi a seguinte: Caso deseje ser
professor, como faria para ter aulas mais envolventes, que facilitassem o processo ensinoaprendizagem?
Os estudantes responderam esta pergunta exclusivamente de forma subjetiva e listamos
algumas das respostas obtidas:
Não pretendo ser professor. (E6)
Buscaria ministrar aulas expositivas dialogadas relacionando sempre que possível o
conteúdo ao cotidiano dos alunos, utilização de diversas estratégias de ensino e
recursos como vídeos, documentários e analogias de ensino, etc. (E7)
Como venho observando nos estágios, jogos didáticos e jogos de palavra os alunos
aprende mais o conteúdo ministrado em sala e, como professor teria mais tempo para
desenvolver peças teatrais entre outras atividades diversificadas para os alunos. (E9)
Não estar nos meus planos seguir a profissão, tenho outros planos. (E10)
Pesquisa, extensão e ensino. (E11)

Dentre todas as 26 respostas obtidas, apenas 2 estudantes, aproximadamente 8%, citaram
claramente que não pretendem ser professores, e 92% querem exercer a docência. As respostas
supracitadas representam de forma real o que buscam a maioria dos estudantes, bem como o que é
almejado e planejado pelos futuros professores: uma pedagogia efetiva. Isto é, garantir que os
resultados esperados sejam alcançados através de processos adequados e conduzidos
cuidadosamente. O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre seguido de uma
reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no ensino-aprendizagem, para que o objetivo
proposto seja alcançado (SOUZA, 2007). Diante disso, reiteremos que a prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve a dinâmica e dialética, entre o fazer e o pensar sobre o fazer,
sem que esqueçamos da tríade ação-reflexão-ação (FREIRE, 2001).
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CONCLUSÕES
A dialogicidade teoria-prática construída e vivenciada ao longo dos cursos de Licenciatura
ocorre na maioria das vezes nos Estágios Supervisionados, e/ou em alguns casos no envolvimento
com projetos de extensão, monitorias e PIBID. Contudo, a partir desta pesquisa percebemos que a
maioria dos estudantes não se envolve em projetos e/ou programas voltados para a prática docente,
apesar de requerer em suas falas o desejo por aulas mais dinâmicas e didáticas, sejam como alunos
ou docentes.
Enfim, é preciso ministrar aulas com metodologias inovadoras ao longo dos cursos de
Licenciatura, especialmente reforçando nas aulas de Estágio Supervisionado, para que estas possam
ser assistidas pelos estudantes de Licenciatura de forma crítico-reflexiva e que assim contribuam
para o resultado de práticas docentes mais envolventes e efetivas na educação básica. Assim, surge
a necessidade de uma educação com currículo, planejamento escolar, recursos e estratégias
didáticas, direcionados à formação integral dos estudantes, porém, para isso é necessário que os
cursos de formação de professores desenvolvam tais estratégias no que se refere ao processo
ensino-aprendizagem e a prática docente reflexiva dos futuros professores.
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Resumo
A sociedade contemporânea enfrenta em seu processo educativo formal, o desafio de utilizar
metodologias de ensino-aprendizagem cada vez mais envolventes e criativas, tendo o aluno como
sujeito ativo de sua aprendizagem. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo compreender de
forma crítico-reflexiva como as aulas de Estágio Supervisionado têm impactado na formação dos
futuros professores de Ciências/Biologia, frente à necessidade de aulas cada vez mais didáticas e
dinâmicas. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do último semestre de um curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas de uma universidade pública do estado do Ceará, Brasil. Os dados foram coletados
através de observação participante e de formulários eletrônicos, discutidos por meio da análise textual
de discurso. A partir de uma análise crítico-reflexiva é possível perceber que a área da Biologia
possibilita utilização de uma diversidade de recursos didáticos, que promovam uma educação
contextualizada e estudantes cada vez mais envolvidos. Contudo, para que os docentes estejam aptos a
impulsionar, construir e colaborar com a educação emancipadora, precisam se ver sujeitos da sua
aprendizagem ao longo da sua formação docente, especialmente nas aulas de Estágio Supervisionado.
Logo, foi possível perceber que os estudantes investigados apresentaram a necessidade de terem aulas
de Estágio Supervisionado que ultrapassem as leituras e o diálogo sobre as regências nas escolas. Com
sugestões variadas, tais como elaboração de materiais didáticos que possam instigá-los a (re)construir
aulas mais criativas e inovadoras nas escolas em que realizam os estágios, bem como espera-se que
reproduzam nas vivências de futuros professores de Ciências/Biologia. Assim, caminhamos com a
proposta de uma formação docente que utilize da diversidade de recursos e metodologias existentes,
para que nossos futuros professores possam ter habilidades e competências para executar metodologias
diversas na educação básica.
Palavras-chave: Futuros Professores; Metodologias Inovadoras; Estágio Supervisionado.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E ENSINO HÍBRIDO: CONTRIBUIÇÕES DA ROTAÇÃO
POR ESTAÇÕES PARA O ENSINO DE BIOLOGIA
Alana Cecília de Menezes Sobreira – UECE
Erika Freitas Mota – UFC
Maria Luiza Barbosa Araújo – URCA
Robério Rodrigues Feitosa – SEDUC/CE

INTRODUÇÃO
O ensino de Biologia é uma atividade desafiadora, tendo em vista que, por vezes, a
assimilação dos conteúdos não acontece de forma satisfatória, pois os alunos confundem os termos,
não compreendem o conteúdo do livro didático ou o que o professor ensina em sala. Embora faça
parte do cotidiano, a Biologia distancia-se da realidade dos estudantes de forma que estes não
conseguem relacionar o que é estudado na disciplina com o que acontece no o dia a dia (BRASIL,
2008). Krasilchik (2011) e Feitosa et al. (2016) afirmam que o ensino de Biologia acontece de
forma expositiva, na maioria das vezes, fazendo com que o aluno deixe de ser o centro do processo
de ensino e de aprendizagem e se torne um receptor das informações transmitidas.
As aulas de Biologia devem ser pensadas a partir de uma perspectiva que integre atividades
expositivo-discursivas e dinâmico-ativas, a fim de facilitar a assimilação das informações e
desenvolver uma aprendizagem permanente dessa ciência que estuda os mais diversos fenômenos
biológicos. Os recursos tecnológicos devem ser utilizados como métodos educacionais articulados
às outras metodologias de ensino, possibilitando que a educação escolar saia da redoma tradicional
e provocando mudanças nos papéis exercidos por professores e alunos (CASTRO et al., 2015).
Considerando essas possibilidades, as tecnologias passam a fazer parte da dinâmica do
processo pedagógico, do fazer docente, do ensino dos conteúdos, e principalmente do dia a dia dos
estudantes e professores. Moran (2018) e Rodrigues (2016), enfatizam que a tecnologia faz parte do
processo socioeducativo dos alunos e também dos professores, quer seja formal ou informalmente,
onde esses sujeitos criam, compartilham e adquirem novos saberes, dentro e fora da sala de aula
e/ou da escola.
Com a utilização de recursos tecnológicos educacionais, professor e aluno contribuem para a
construção de diferentes aprendizagens e assumem atribuições diferentes, onde o docente deixa de
ser apenas um transmissor de conhecimento e o discente não mais será um receptor passivo
(CASTRO et al., 2015). Para que essas as tecnologias colaborem com os processos educativos, é
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necessário que haja uma articulação entre o uso desses instrumentos e as atividades em sala de aula,
objetivando personalizar o ensino e a aprendizagem (MORAN, 2018).
Nesse contexto, o ensino híbrido (ou blended learning, no inglês) criado por Michael Horn e
Cleyton Christensen, permite que as aulas e a aprendizagem aconteçam dentro e fora do ambiente
escolar através do ensino presencial e do ensino online, ou seja, os dois ambientes de aprendizagem
se complementam ao longo do processo de ensino-aprendizagem, configurando-se como uma
importante estratégia pedagógica educativa da atualidade (HORN; STAKER, 2015; BACICH;
TANZI NETO; TREVISANI, 2015).
O ensino híbrido apresenta alguns modelos e é composto por práticas educativas que versam
entre os elementos do ensino presencial, em sala de aula, e as propostas de ensino virtual, com uso
de internet e tecnologias educacionais, resultando numa prática diferente da qual é vivenciada nas
escolas (RODRIGUES, 2016).
Este trabalho justifica-se pela relevância do uso da tecnologia educacional e do ensino
híbrido (rotação por estações) nos dias atuais e pode contribuir para reflexões acerca da utilização
dessas estratégias na formação docente e discente. A pesquisa objetivou identificar se os estudantes
do Ensino Médio consideram a tecnologia como ferramenta contribuinte dos processos de ensino e
de aprendizagem em Biologia e se percebem contribuições do ensino híbrido para o entendimento
dos assuntos estudados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A forma como os estudantes e professores têm acesso às informações passou e ainda passa
por inúmeras mudanças (CASTRO et al., 2015; FÁVERO; POSSEL, 2017), principalmente quando
considerado que muitas estratégias de ensino vêm sendo substituídas por metodologias mais atuais
que promovem maior interação e compreensão dos assuntos que são trabalhados em sala de aula
(RODRIGUES, 2016).
A combinação entre recursos digitais, ambiente escolar e a preocupação em dialogar sobre o
uso das tecnologias no atual cenário educativo pode possibilitar que diversas gerações que
convivem e interagem nesse espaço aprendam em rede, tendo em vista que essas tecnologias são
tendências sólidas das quais as pessoas não podem dispensar seu uso (FÁVERO; POSSEL, 2017).
É necessário incorporar condutas e práticas de bom uso da tecnologia na educação que contribuam
para a efetivação do ensino e aprendizagem, pois, de acordo com Bacich e Moran (2015), a
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agregação entre sala de aula e ambientes virtuais possibilita aproximar a escola do mundo, e viceversa.
O modelo híbrido busca proporcionar uma nova dinâmica de abordar/estudar os assuntos e
uma maior interação entre professor e aluno, de forma que estes ensinem e aprendam em tempos,
formas e locais diferentes, considerando suas particularidades e promovendo a diferenciação dos
padrões de ensino e educação encontrados nas escolas, uma vez que essa proposta não considera
apenas uma maneira de aprender, mas um processo contínuo (HORN; STAKER, 2015;
RODRIGUES, 2016; NOVAIS, 2017).
O modelo de ensino híbrido rotação por estações requer a organização dos alunos em grupos
e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos (estabelecidos pelo
professor) da aula. As atividades das estações são independentes e realizadas aleatoriamente de
maneira integrada, valorizando momentos em que os alunos trabalhem individualmente e,
principalmente, momentos de trabalho em grupo. A proposta também orienta que um dos grupos
esteja envolvido com a tecnologia (ensino online) (BACICH; MORAN, 2015).
A rotação por estações é simples de ser executada quando os professores estão
familiarizados com rotações nos segmentos educacionais, e nela, existem três momentos
importantes para o ensino: o de interação entre alunos e professor; o de trabalho colaborativo e o de
tecnologia digital (BACICH; MORAN, 2015; MORAN, 2018).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é fruto de uma proposta educacional inovadora – rotação por estações –
pensada para as aulas de Biologia do Ensino Médio e idealizada por um professor da rede estadual
cearense de ensino. A pesquisa foi desenvolvida em setembro de 2019, numa escola regular de
Ensino Médio localizada em uma cidade da Região Centro-Sul cearense e recentemente incluída
como escola em Tempo Integral do Ceará.
O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem exploratória. O enfoque
qualitativo permite aproximação entre sujeito e objeto e se relaciona com as razões da pesquisa,
buscando identificar intenções significativas (GODOY, 1995). Quanto à abordagem exploratória,
Gil (2008, p. 27) afirma que a finalidade é “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,
tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”.
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Participaram da pesquisa vinte e dois alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola
supracitada. O assunto trabalhado em aulas anteriores que serviu de base para organização da
proposta de rotação por estações foi o de Genética, especificamente a Primeira e Segunda Leis de
Mendel.
A atividade planejada aconteceu em duas aulas seguidas de Biologia (100 minutos), onde 80
minutos foram destinados a rotações por estações e os 20 minutos restantes foram utilizados para
avaliação oral da proposta e levantamento das questões que serviram de base para esta pesquisa. Na
rotação por estações, foram organizados quatro ambientes (estações) de aprendizagem e quatro
grupos de alunos, de modo que cada grupo ficou em uma estação diferente e, ao final, tiveram que
transitar por todos os ambientes a fim de aprimorar/fortalecer o conhecimento sobre o assunto
estudado.
Nos grupos, os estudantes realizaram funções diferentes de acordo com os objetivos
previamente estabelecidos pelo professor de Biologia. Uma das estações incluiu o uso da tecnologia
e da internet (ensino online), promovendo a autonomia dos discentes na busca por informações. As
outras estações incluíram mapas conceituais, textos, informações, curiosidades, vídeos, jogos e
modelos didáticos sobre Genética.
Foi informado aos estudantes que eles poderiam, a qualquer momento, interferir e/ou
questionar sobre qualquer assunto abordado referente ao conteúdo ou a proposta de atividade
(rotação por estações) de modo a contribuir não só com o seu processo de aprendizagem, mas
também com o dos colegas.
Para efeito desse trabalho, foram consideradas três perguntas feitas durante a execução da
rotação por estações, nas aulas de Biologia, sendo elas: “Vocês consideram que a tecnologia auxilia
os processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula?”, “O que acharam da rotação por
estações nas aulas de Biologia?”e“Conseguiram perceber contribuições ou prejuízos na
assimilação das informações e dos conteúdos?”.
Os sujeitos também foram esclarecidos sobre a importância desta pesquisa para a Educação,
sobretudo para o ensino de Biologia e a eles foi assegurado o anonimato, inclusive da Escola na
qual estudam e onde a pesquisa foi realizada. Dessa forma, os estudantes foram identificados pela
palavra “Aluno” seguida de um número para diferenciar as falas de todos os sujeitos. Ademais, é
importante destacar que a pesquisa só aconteceu mediante a autorização do diretor da instituição de
ensino que viu e analisou a proposta como favorável para melhorias no ensino de Biologia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudantes que participaram da atividade na aula de Biologia e que, por conseguinte,
foram sujeitos da pesquisa, foram questionados se consideravam os recursos tecnológicos como
ferramentas importantes de serem utilizadas em sala de aula e como veem o ensino híbrido e a
rotação por estações nos processos de ensino e aprendizagem nas aulas de Biologia do Ensino
Médio.
Os resultados obtidos possibilitam afirmar que os estudantes reconhecem que a utilização
das tecnologias em sala de aula favorece a assimilação dos assuntos, resultando em ganhos na
aprendizagem. Ademais, os discentes conseguem visualizar contribuições da rotação por estações
para a aprendizagem dos conteúdos de Biologia.
Como pontapé inicial, foi questionado aos alunos sobre a importância das tecnologias
educacionais em sala de aula, buscando saber se esses recursos auxiliam ou não os processos de
ensino e aprendizagem. Os sujeitos responderam de forma unânime que a utilização dessas
ferramentas educacionais nas aulas contribui com a aprendizagem e dinamiza os momentos, uma
vez que promove uma abordagem diferenciada das que eles comumente vivenciam, favorecendo a
busca por informações e “prendendo” a atenção dos alunos, como pode ser lido nas falas abaixo:
Sem dúvidas! As tecnologias fazem com que nós consigamos aprender de forma
atrativa e dinâmica, e promovem participação maior dos alunos. Na minha opinião,
todos os professores deveriam trazer para a sala de aula atividades que envolvam a
tecnologia, pois, sem dúvidas, os resultados seriam melhores. (Aluno 2)
Sim. Com certeza! As aulas com vídeos, animações, atividades diferentes, ou seja,
com a presença das tecnologias são bem melhores, pois não ficam cansativas e presas
apenas à leituras e falas do professor. (Aluno 7) [sic]
As tecnologias são muito importantes. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de
compreender alguns conteúdos, mas, com o auxílio das tecnologias, eu considero mais
simples e mais fácil de assimilar as informações. (Aluno 8)
Sim, auxiliam muito, pois os conteúdos se tornam mais simples ou pelo menos fica
mais fácil de aprender, principalmente quando estudo para as provas. (Aluno 13)
As tecnologias auxiliam sim! Embora muitos professores não utilizem em sala de aula,
eu percebo que quando é usado, eu consigo compreender melhor os conteúdos e até
mesmo discutir o assunto e repassar as informações. (Aluno 18) [sic]
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Com certeza auxiliam e muito! Mas eu também tenho que falar que muitos professores
não utilizam nenhum tipo de tecnologias em suas aulas e, às vezes, isso deixa o
momento muito monótono, sem participação dos alunos. (Aluno 21)

As falas dos discentes vão ao encontro do que Castro et al. (2015) afirmam, pois, as
tecnologias digitais devem ser utilizadas de forma a complementar as diferentes metodologias
educacionais, possibilitando atualização e melhor absorção dos conteúdos, ressignificando a
educação tradicional e alterando as relações e o papel docente e discente. Todavia, entende-se que
esses padrões tradicionais de ensino também são importantes para os mais diversos processos
formativos, principalmente porque ainda são muito utilizados/vivenciados nas escolas.
As tecnologias são ferramentas que auxiliam a/na realização de diversas atividades de
aprendizagem, em sala de aula, e promoverem uma educação inovadora (MORAN, 2018; SILVA;
2018). Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 47) afirmam que “a integração das tecnologias
digitais na educação precisa ser feita de modo criativo, buscando desenvolver a autonomia e a
reflexão dos seus envolvidos, para que eles não sejam apenas receptores de informações”.
A utilização das tecnologias na educação requer ousadia do professor para se lançar em um
tabuleiro de incertezas e experimentações. Incertezas pela necessidade de domínio de estudos sobre
o processo de ensino-aprendizagem, enquanto as experimentações advêm do fato das tecnologias
não serem plenamente exploradas dentro dos processos educativos (PEREIRA, 2016;
RODRIGUES, 2016).
Castro et al. (2015) destacam a tecnologia como subsídio para a execução de uma boa aula e
contribuinte dos processos de ensino e aprendizagem, e sua utilização auxilia a construção de
diferentes aprendizagens/conhecimentos, onde o professor deixa de ser um transmissor de
conhecimento e o aluno não mais será um receptor passivo. Além disso, é necessário pensar acerca
do conhecimento tendo as tecnologias como ferramentas de acesso às informações, de forma a
perceber como elas podem contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem (PEREIRA,
2016).
É possível sustentar que os estudantes entendem a tecnologia como contribuinte dos
processos de ensino e de aprendizagem e atribuem importância à inserção desse recurso em sala de
aula, uma vez que afirmam que ela atua fortalecendo a assimilação dos conteúdos e tornando mais
concreto o conhecimento dos alunos.
Considerando o uso das tecnologias educacionais em sala de aula e a forma como os
estudantes vivenciam essa realidade, sobretudo a inserção do ensino híbrido em atividades
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escolares, buscou-se saber o que eles acharam da rotação por estações como estratégia para
aprendizagem dos conteúdos de Genética. É importante saber a visão dos alunos sobre as atividades
pensadas para o ambiente da sala de aula para que, aquilo que deu certo, seja implementado mais
vezes e aprimorado a cada utilização e o que não for vantajoso, seja analisado e ajustado para uma
possível nova abordagem.
Quando questionados sobre a atividade executada em sala, todos os estudantes responderam
positivamente, apontando que a mesma é uma ótima ferramenta para as aulas de Biologia e deve ser
uma aliada do professor e do fazer docente, uma vez que auxilia tanto nos processos de ensino
como nos de aprendizagem, tornando as aulas mais enriquecidas e dinâmicas.
Dessa forma, quando os sujeitos foram questionados sobre o que acharam da rotação por
estações pensada pelo professor de Biologia como estratégia inovadora para o ensino dos conteúdos
de Genética, eles responderam:
Eu achei muito diferente e atrativa. Sem dúvidas, uma das melhores aulas que já tive,
pois tivemos a oportunidade de ver e rever o conteúdo de diferentes formas e cada
grupo ou cada aluno pôde focar onde se sentiu melhor para estudar e aprender os
conteúdos que não são fáceis. (Aluno 3)
Atividade muito interessante, pois podemos interagir uns com os outros e juntos
esclarecer as dúvidas, além de ser fácil e prazerosa. (Aluno 4)
Sem dúvidas foi uma atividade muito interativa e satisfatória e nos ajudou a esclarecer
muitas dúvidas em relação aos conteúdos complexos. (Aluno 5)
Eu gostei muito, principalmente dos vídeos e da pesquisa na internet, pois o que a
gente não compreendia direito, procuramos no Google. (Aluno 10)
Eu gostei muito dessa aula, professor. Foi muito legal passar por todas as estações e
ver que elas tratavam do mesmo assunto, mas com uma abordagem diferente e isso
ajudou muito a entender o conteúdo. (Aluno 16)
Foi muito legal. É muito bom quando o professor planeja uma aula diferente e faz com
que os alunos participem, pesquisando, debatendo com os colegas e, no final,
construindo e ajudando a construir o aprendizado. (Aluno 20)

As falas dos estudantes refletem a ideia de que atividades como essa devem, cada vez mais,
serem implementadas nas aulas de Biologia e também de outras disciplinas. Além do mais, o que
foi ressaltado pelos alunos vai ao encontro do que afirma Moran (2018) ao apontar o ensino híbrido,
bem como a rotação por estações, em específico, como uma proposta facilmente executável, desde
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que o professor se permita inovar e proporcionar novos momentos de aprendizagem aos seus
alunos. A rotação por estações é fácil de ser implementada, pois apresenta uma proposta que
considera os aspectos tradicionais de transmissão dos conhecimentos associados às novas práticas
educacionais (RODRIGUES, 2016; BACICH; MORAN, 2015).
A rotação por estações promove uma inovação educacional e amplia as possibilidades de
aprendizagem por incluir momentos coletivos e individuais, online e offline, de debate,
argumentação e produção, respeitando o ritmo de cada estudante e proporcionando a autonomia
discente, além de oportunizar a aplicação e construção do conhecimento em etapas (BACICH;
MORAN, 2015; SILVA; 2018).
Mesmo os estudantes tendo ressaltado que gostaram da atividade pensada segundo o modelo
da rotação por estações, é interessante saber se esses sujeitos atribuíram importância a essa prática
educativa. Também é relevante saber se eles visualizaram contribuições aos processos de ensino e
de aprendizagem e melhorias na assimilação dos conteúdos estudados a partir da realização da
rotação por estações.
Pensando nisso, foi questionado se eles conseguiam perceber contribuições ou prejuízos da
rotação por estações para compreensão das informações e dos conteúdos explorados em sala de
aula. As respostas foram direcionadas aos aspectos positivos da prática, caracterizando-a como
favorável a aprendizagem, como pode ser lido abaixo:
Eu percebo muitas contribuições. Posso afirmar que com a rotação por estações
consegui compreender o conteúdo de forma satisfatória. (Aluno 1)
Não consigo perceber nenhum prejuízo, muito pelo contrário: só vejo contribuições,
diferentes coisas fortalecendo o mesmo assunto. (Aluno 6)
Sem dúvidas, muitas contribuições! Foi muito interessante a forma como os grupos
interagiram e como a dinâmica aconteceu, principalmente o uso da internet dentro da
sala de aula, contribuindo com a aprendizagem. (Aluno 9)
Eu percebi que a compreensão dos assuntos estudados ficou mais fácil, embora o
conteúdo seja complexo, porque a gente viu a mesma coisa, mas de diferentes formas
e isso fortaleceu muito a aprendizagem. (Aluno 12)
Gostei muito da atividade. Sem dúvidas, ela me trouxe muitas contribuições e fez eu
gostar mais ainda dos conteúdos de Biologia. (Aluno 14)
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Muito interessante a rotação por estações, compreendi de forma fácil, prazerosa e
diferente do que a gente está acostumada a ver e fazer em sala de aula. Isso foi muito
significante para todos, tenho certeza! (Aluno 22)

É perceptível que os estudantes atribuíram significativa relevância da rotação por estações e,
sobretudo, do ensino híbrido para o aprendizado, destacando aspectos de sua utilização e as
contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem. O pensamento dos sujeitos vai ao
encontro do que aponta Silva (2016) e Bacich e Moran (2015) sobre a rotação por estações destacar
que não existe uma única maneira de aprender, pois a aprendizagem é um processo contínuo que
acontece de diferentes formas e em espaços distintos (SILVA, 2018).
A rotação por estações possibilita ao estudante vivenciar diferentes formas de aprendizagem
de um mesmo conteúdo por meio de estratégias diversificadas, contribuindo para que o discente se
relacione da melhor maneira a assimilação das informações e, consequentemente, de aprendizado
(RODRIGUES, 2016).
O ensino híbrido e seus modelos, incluindo a rotação por estações evidenciada nesta
pesquisa, possibilitam relações harmônicas com diferentes estratégias de aprendizagem para um
mesmo conteúdo. A fala do Aluno 20 é relevante, pois, de fato, é interessante incluir propostas
inovadoras nas aulas, devendo haver preparação e planejamento das ações de acordo com os
objetivos elencados previamente pelo professor, buscando atingir o objetivo principal do ensino que
é a aprendizagem.
CONCLUSÕES
Os discentes percebem a tecnologia como recurso importante de ser utilizado nas aulas de
Biologia, possibilitando diferentes aprendizagens a esses estudantes por meio da resolução de
atividades, interação com o professor e com os demais alunos.
É perceptível também que os discentes atribuem contribuições do ensino híbrido, de forma
geral, e da rotação por estações para os processos de ensino e de aprendizagem ao apontar que eles
facilitam a assimilação das informações, configurando-se como metodologia inovadora e
condizente com o cenário educacional da contemporaneidade.
Os achados da pesquisa levantam alguns questionamentos que cabem ser destacados aqui:
Se alunos e professores estão imersos na era tecnológica, por que não utilizar a tecnologia como
recurso educacional, em sala de aula? Por que, embora existam pesquisas que comprovem o uso da
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tecnologia como ferramenta eficaz nos processos de ensino e aprendizagem, muitos professores
ainda temem utilizar ou mesmo não utilizam essa ferramenta em sala de aula? Por que, mesmo
diante do que os alunos ressaltam sobre o uso da tecnologia – destacando mais interação e
motivação e apontando que aulas meramente expositivas são desmotivantes – os professores ainda
resistem em não utilizar recursos tecnológicos para ensinar os conteúdos de suas disciplinas? Como
o ensino híbrido, a rotação por estações e os demais modelos híbridos de ensino podem contribuir
para melhorias e mudanças nas formas de ensinar e aprender conteúdos na sala de aula do século
XXI?
Essas questões servem de reflexão para ressignificação de posturas e condutas ainda muito
enraizadas nos processos formativos, nas escolas, nas salas de aula, nos professores e nos alunos e,
por conseguinte, promovem embasamentos para pesquisas educacionais que envolvam essas
temáticas.
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Resumo
A utilização de tecnologias na educação auxilia o ensino e a aprendizagem se articulada às estratégias e
metodologias educacionais já utilizadas no âmbito escolar. O ensino híbrido combina o uso da
tecnologia com as interações presenciais, personalizando o ensino. A rotação por estações, por sua vez,
possibilita diferentes formas de aprendizagem de um conteúdo por meio de estratégias diversificadas e
organizadas em circuitos. O trabalho objetivou identificar se os alunos do Ensino Médio atribuem
importância às tecnologias educacionais nos processos de ensino e aprendizagem, e se percebem
contribuições do ensino híbrido (rotação por estações) para assimilação dos conteúdos de Biologia. A
pesquisa de cunho qualitativo foi desenvolvida com vinte e dois estudantes do 3º ano do Ensino Médio
de uma escola estadual localizada na Região Centro-Sul do Ceará. Os dados foram obtidos através das
problemáticas e dos questionamentos levantados oralmente pelo professor, e, para este trabalho, três
perguntas foram analisadas. Os resultados revelam que os estudantes reconhecem a tecnologia como
um recurso importante para a aprendizagem e afirmam que ela deve ser aliada do professor e que o
ensino híbrido, sobretudo a rotação por estações, facilita o entendimento dos conteúdos, favorecendo
o ensino e a aprendizagem. Conclui-se que abordagens inovadoras que incluem o uso da tecnologia
educacional devem ser incorporadas aos processos de ensino não apenas nas aulas de Biologia, mas nas
aulas de outras disciplinas, a fim de promover uma melhor aprendizagem dos conteúdos. O ensino
híbrido, de forma geral, configura-se como uma metodologia importante, inovadora e indispensável
para a educação atual. Espera-se que a pesquisa possa suscitar algumas inquietações e servir de
embasamentos para outras investigações.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais; Personalização; Inovação; Ensino; Aprendizagem.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Neste painel discutiremos quais são as finalidades educativas escolares, do ponto de vista dos sujeitos
que atuam na rede estadual paulista, articulando esse assunto com aspectos relacionados à formação
inicial e continuada dos profissionais da educação e de que modo esta formação oferece subsídios para
atender as necessidades apontadas pelos gestores em relação ao uso das tecnologias no processo
educacional. Esta discussão encontra-se inserida no escopo da pesquisa mãe “Desafios da escola na
atualidade: Qual a escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São
Paulo”, que visa a investigar as concepções de escola na contemporaneidade, suas finalidades
educativas, seus objetivos e atributos, apresentados por professores, gestores e outros atores ligados à
escola, que dialogam com essa instituição, com vistas a auxiliar na busca de mecanismos para a
superação de desafios, em meio às questões da sociedade contemporânea. A pesquisa mãe está
subdivida em 6 eixos: Formação Inicial e Continuada de Professores; Vulnerabilidade; Tecnologias;
Finalidades Educativas Escolares (FES); Condições de Trabalho e de Aprendizagem; e Políticas
Públicas. Para alcançar os 226.635 profissionais da rede estadual, contou-se com o auxílio da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento de Professores de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) que
enviou um questionário on-line para todas as 91 Diretorias da Educação paulista. Os resultados
encontrados na articulação desses três eixos Formação Inicial e Continuada, Tecnologias e FES, nos
oferecem pistas para aprofundarmos questões sobre que formação oferecer para atender as
necessidades formativas dos profissionais no século XXI, bem como aprofundar a discussão sobre a
finalidade educativa da escola na atualidade: acolher, alijando o sujeito do direito de se emancipar, ou
formar para que os sujeitos criem caminhos que os levem além do estabelecido por sua condição social.
Palavras-chave: Formação de Professores; Escola para o Século XXI; Formação Inicial Docente;
Finalidades Educativas Escolares; Função da Escola.
O OLHAR DA GESTÃO PARA O USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS ESCOLAS
DA ATUALIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rafael Conde Barbosa – UPM
Alcielle dos Santos – UMS
Kelly Szabo – Rede Municipal de Santo André
Vera Maria Nigro de Souza Placco – PUC-SP

INTRODUÇÃO
A alfabetização empodera as pessoas e as capacita para poderem participar de forma
plena na sociedade e a contribuir com o aprimoramento dos meios de sobrevivência. A
alfabetização também impulsiona o desenvolvimento sustentável, possibilitando assim
maior participação no mercado de trabalho, melhoria da saúde e da nutrição das
crianças e da família, além de reduzir a pobreza e expandir as oportunidades na vida.
(UNESCO, s/d)

Neste trabalho temos como foco discutir o papel da tecnologia no contexto educacional.
Hoje é discurso corrente que os sujeitos devem ser alfabetizados digitalmente para utilizar com
desembaraço as Tecnologias da Informação (TIC).
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Illera (2010) indica que o conceito de alfabetização digital implica o domínio das TIC, mas
para além disso, essa alfabetização abrange um “conjunto de conhecimento, habilidades e
competências necessários para um uso funcional e construtivo das TIC”. (p. 289)
Na sociedade do século XXI, os sujeitos que nasceram após o ano 2000, ou seja, nascidos na
cultura digital, inseridos em um contexto no qual a internet potencializou a distribuição da
informação e a comunicação entre diferentes pontos do globo, são vistos, quase que por um
processo natural, como usuários que interagem sem problemas com as novas tecnologias.
Considerando as disparidades sociais que caracterizam a nossa época, não podemos deixar
de pontuar que as escolas, a despeito das dificuldades econômicas, sociais e/ou formativas de seus
sujeitos, precisam incluir em seus currículos, conteúdos e vivências relativos à cultura digital, com
uso de dispositivos eletrônicos.
Quando se discute a questão da inclusão no currículo da aprendizagem das TIC, atribuímos à
escola o papel de construtora “de um domínio funcional das tecnologias da leitura e escrita para se
ter acesso ao conhecimento” (ILLERA, 2010, p. 290)
Como consequência dessa nova demanda que é posta aos profissionais da educação, os
formadores de formadores acabam tendo que assumir essa tarefa tendo que responder com a
proposição de uma formação ampla e que inclua temas que auxiliem os profissionais da educação a
compreenderem de que modo o seu conteúdo específico aliado ao uso de diferentes ferramentas
digitais poderá auxiliá-lo no desenvolvimento de práticas de ensino mais significativas e, portanto,
mais atrativas.
Sendo que a escola não é convidada, mas convocada, a oferecer mais do que o letramento tal
qual vivemos antes dos anos 2000, de que modo essas aprendizagens, vinculadas ao uso de recursos
tecnológicos, interferem na “aquisição de outras competências básicas” como, por exemplo, a
alfabetização letrada?
Esse letramento implica no desenvolvimento de habilidades que o sujeito precisa aprender
para viver na Sociedade da Informação (SI). Isso, entendem os especialistas do mercado, facilitará
que o sujeito se mova por diferentes áreas do conhecimento ao longo de toda a sua vida
profissional. Esse desenvolvimento deve estar aliado à capacidade que o sujeito tem de trabalhar, de
forma consciente, as habilidades sociais e emocionais. (GRACIOSO, 2018)
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Corroborando o que Gracioso (2018) afirma, Illera (2010) indica que a ênfase colocada nas
dimensões sociais e emocionais, tem como propósito explicitar os “conhecimentos e habilidades
que as pessoas precisam adquirir e desenvolver”. (p. 291)
Pensar um currículo que contemple a cultura digital, transcende a questão do uso da
tecnologia por educadores e estudantes na SI. Dizer que um sujeito está alfabetizado ou possibilitarlhe reconhecer-se capaz de se movimentar com desenvoltura utilizando diferentes linguagens e
canais de comunicação, demanda um processo educativo que permita “dizer que um indivíduo está
alfabetizado, [...] por meio de suas realizações, [adquirindo/ construindo] tanto o conhecimento e o
domínio do código quando sua aplicação no estabelecimento de correspondências corretas entre a
língua falada, a língua escrita e o pensamento”. (ILLERA, 2010, p. 291)
Trabalhar para alcançar com êxito a alfabetização letrada e digital na nossa sociedade, figura
como competência estruturante da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017).
Esse trabalho deve se estender aos ambientes, à linguagem, aos conteúdos, em um processo de
desenvolvimento humano que contemplará as dimensões sociais, cognitivas e emocionais dos
sujeitos.
Todo esse trabalho encontra resistência para se efetivar devido a precariedade física, falta de
equipamentos para acesso a rede mundial de computadores e falta de acesso a internet. Em alguns
casos as escolas possuem um, mas não o outro, ou quando possuem os dois, a barreira que existe na
escola está na figura do diretor ou dos responsáveis pela sala de informática. Estes temem que os
alunos usem e quebrem os equipamentos que deveriam ser utilizados por toda a comunidade
escolar, ao invés de ficarem guardados.
Se discutimos a questão de uma alfabetização que prepare para a vida, seja no âmbito digital
ou no letrado, aqui entendido como sendo aquele que acontece sem o concurso de recursos digitais,
é preciso que estejamos atentos “a essa conduta que usualmente compõe a personalidade das
pessoas formadas sob uma sociedade autoritária, e que consiste em tratar o outro, o diferente, como
inferior” (PARO, 2015, p. 108). Isso se verifica quando os sujeitos são alijados do seu direito de
aprender, pela vontade de uma outra pessoa, utilizando diferentes recursos, sejam esses digitais ou
não.
Paro (2018) discute a questão das relações democráticas no interior da escola e no modo
como são eleitas/ escolhidas as pessoas responsáveis por liderar a equipe escolar. Se ao diretor é
conferida a responsabilidade pelo andamento da unidade escolar, não figuraria como sua
competência propiciar aos profissionais da educação e a comunidade escolar um ambiente no qual
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esses pudessem trabalhar e se desenvolver de modo a aprender aquilo que se espera que aprendam,
a se comunicar e utilizar diferentes ferramentas e linguagens?
Não podemos desconsiderar que se é dentro da sala de aula que o processo de ensino tem
lugar, é no espaço da escola que o sujeito se vê confrontando com situações, nem sempre
intencionalmente planejadas, que extrapolam o currículo escolar.
Reconhecer a influência das questões sociais, emocionais e de outros contextos educacionais
é papel dos gestores e/ou políticos ligados à educação, professores e pesquisadores. Sendo a
educação um ato político e carregado de intencionalidade é necessário que os sujeitos que pensam a
educação que deve ser desenvolvida nas escolas considerem
que é possível ser alfabetizado – ou ter um bom nível de alfabetização – em
determinados tipos de textos e em certas práticas e, em compensação, não ser
alfabetizado - ou não ter um bom nível de alfabetização – em outros textos e em
outras práticas. Além disso, nunca atingimos o ponto máximo final de
alfabetização, nem sequer em relação a um tipo específico de textos ou de
práticas. Sempre é possível continuar desenvolvendo e melhorando, em
profundidade e em extensão, as capacidades e competências associadas à nossa
participação nas práticas letradas. (ILLERA, 2010, p. 293)

Os profissionais da educação devem se preocupar em explorar possiblidades para conectar
os conteúdos, dentro dos seus campos específicos ao desenvolvimento dessas habilidades sociais e
emocionais com o intuito de expandir/ aumentar as potencialidades de aprendizagem dos
estudantes. [tradução livre1] (OECD, 2015, p. 15)
Reconhecer que nunca atingiremos um nível absoluto de conhecimento em determinado
campo do saber não nos exime de lutar para oferecer condições ótimas para o desenvolvimento das
atividades escolares.
Atentos a essa profusão de demandas e ao papel dos atores escolares dentro do sistema
educacional, nosso grupo de pesquisa iniciou no ano de 2015 a pesquisa “Desafios da escola na
atualidade: Qual a escola para o século XXI?.
Com o objeto de subsidiar ações que auxiliem na busca de mecanismos para a superação dos
desafios colocados para a escola, em meio às questões da sociedade contemporânea, o grupo
subdividiu-se em seis subgrupos, a saber: Formação Inicial e Continuada de Professores;
Vulnerabilidade; Tecnologias; Finalidades Escolares Educativas (FES); Condições de Trabalho e de
Aprendizagem; e Políticas Públicas.
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Neste texto apresentaremos, especificamente, o trabalho desenvolvido pelo grupo de
Tecnologia nos seguintes tópicos: revisão bibliográfica, metodologia, análise dos dados, falas dos
diretores e considerações finais. Esse eixo, busca responder à questão central: quais as evidências
de tecnologia na organização e nas práticas das escolas da atualidade?
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Assumindo que o objetivo da pesquisa é investigar as concepções de escola na
contemporaneidade, o grupo de tecnologia realizou uma revisão bibliográfica no Banco Digital de
Teses e Dissertações (BDTD), e do banco de dados do Scielo – Scientific Eletronic Library Online.
Nesses dois bancos de dados o período coberto foi 2008 – 2018. As palavras-chave
utilizadas no BDTD foram: Educação e Tecnologia. De um total de 599 resultados foram
selecionados 11 trabalhos.
A pesquisa desenvolvida no Scielo, utilizando os mesmos termos, encontrou, em sua grande
maioria, trabalhos ligados à área da saúde. Sendo nosso foco a área educacional, acrescentou-se o
termo Formação as palavras-chave: Educação e Tecnologia. Na base do Scielo, campo temática:
Ciências Humanas e Web of Science (WoS) Áreas Temáticas: Educação e pesquisa”, foram
encontradas 307 pesquisas, tendo sido selecionados 21 artigos.
A seleção dos artigos deu-se ao fato de estarem explicitados nos resumos dos trabalhos: uso
da tecnologia na escola/ sala de aula, formas de uso da tecnologia, tipo de tecnologia utilizada, sua
utilização nos segmentos de Ensino Fundamental II – anos finais e Ensino Médio e formação
docente atrelada ao uso das tecnologias.
Paralelamente a isso, considerou-se para a seleção dos trabalhos a presença no título de
elementos que indicassem proximidade e relação com as concepções do grupo de pesquisa. A
presença de termos como “prática dialógica”, “mediação”, “sentido e lugar” e “colaboração”,
reforçaram a seleção de alguns trabalhos.
Esses trabalhos indicaram que a tecnologia digital é pouco, ou em alguns casos, não é
utilizada como meio formativo. Por outro lado, em algumas realidades esta ainda tem sido
empregada como extensão de práticas tradicionais de ensino. É necessário que se compreendam os
obstáculos colocados ao ensino e à aprendizagem que se utilizam de recursos tecnológicos digitais
para que não se incorra no erro de reproduzir práticas no ambiente virtual que sejam réplicas do
ensino presencial. (SIMONIAN, 2011)
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Carlos Marcelo (2013), corroborando com o que afirma Simonian, afirma que as mudanças
produzidas pela expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) criaram novas
formas de compreender como as pessoas se situam na sociedade em relação a elas mesmas e aos
demais sujeitos com os quais interagem. Isso interfere, e aqui não se discute se em maior ou menor
grau, o quanto isso influencia na forma como as pessoas aprendem.
Não se pode ignorar nesse processo que as precárias condições físicas, falta de acesso à
internet e aos recursos digitais, realidade presente em muitas regiões, são ameaças que impactam
diretamente nas relações estabelecidas entre professores e alunos. É fundamental que as políticas
públicas atendas às demandas trazidas pela sociedade para o interior da escola.
Se aparentemente existe descaso por parte dos governantes na elaboração das políticas
públicas, isso se deve ao fato de que são necessários altos investimentos financeiros para garantir o
acesso desses recursos tecnológicos na escola e, talvez isso seja um fator dos mais problemáticos,
garantir a permanência desses recursos na escola em condições que possam ser usados. (CHIOSSI;
COSTA, 2018).
METODOLOGIA
Para desenvolver uma pesquisa com todos os 226.635 profissionais que atuam na educação
estadual pública do estado de São Paulo, em diferentes funções, foi elaborado um questionário, em
plataforma digital, com 45 questões, sendo: 25 questões de caracterização dos sujeitos e 20 questões
distribuídas pelos seis eixos, dentre os quais encontra-se Tecnologias.
O link do questionário foi enviado às 91 Diretorias de Ensino do estado de São Paulo, no
período de agosto de 2018 a abril de 2019. Participaram da pesquisa 5.005 profissionais da
educação e esse universo significativo de respostas orientou olhares significativos e consistentes
para responder à questão central do eixo de tecnologia, quais as evidências de tecnologia na
organização e nas práticas das escolas da atualidade? No escopo desse trabalho discutiremos essa
questão do ponto de vista dos diretores.
RESULTADOS
Neste trabalho discutiremos as respostas dadas por 513 diretores, participantes desta
pesquisa, em um universo com 226.635 profissionais do ensino da rede estadual paulista.
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No tocante ao uso da Tecnologia, os participantes responderam a questões que buscaram
identificar como os recursos tecnológicos são utilizados na escola, quais os desafios colocados por
esses recursos para o desenvolvimento das atividades docentes na escola e quais recursos
tecnológicos são fundamentais para a escola na atualidade.
Os dados coletados foram inicialmente analisados com o uso do sistema Statistical Package
for the Social Sciences – SPSS. Para tanto, pensou-se em cruzamentos de dados que possibilitassem
compreender a presença, ou não, da tecnologia na escola da atualidade e como está é utilizada.
As respostas dos profissinais permitem que se considere que a tecnologia já ocupa espaço na
dimensão de trabalho docente (registros – 71,2% dos respondentes e planejamento e
desenvolvimento – 90,7%), além de se manter como ferramenta de ampla utilização para estudos
(atualização do conteúdo – 81,3% e pesquisas – 90%).
Dentre as 91 Diretorias de Ensino do estado de São Paulo, 15 foram as que apresentaram um
maior número de participantes, totalizando 239 participantes. Os demais 274 diretores estão
distribuídos entre 76 diretorias de ensino.
Quando se considera a faixa etária desses profissionais, esta situa-se entre 25 e 69 anos. O
maior número de diretores encontra-se na faixa entre 35 e 54 anos, com um total de 442 diretores.
Na faixa acima dos 60 anos, participaram 14 diretores.
Esses profissionais quando questionados sobre o item que é mais fundamental para o
trabalho na escola, indicam que a internet figura em primeiro lugar. Muitos afirmam que existe
acesso à internet em sua unidade escolar, no entanto a qualidade é muito ruim e isso dificulta a
comunicação entre diferentes atores escolares.
A reunião que deveria ser um momento para discutir planejamento, problemas pontuais que
ocorrem no interior da escola, acaba se convertendo em um espaço de transmissão de recados que
vêm da Diretoria de Ensino.
Os diretores participantes desta pesquisa indicam que a internet, juntamente com outros
recursos tecnológicos deveriam proporcionar novas experiências de aprendizagem para os alunos
bem como instrumento para os docentes desenvolverem práticas de ensino diversificadas.
No tocante ao uso da diversificação das aulas, os diretores indicam que a tecnologia, do
ponto de vista pedagógico, deveria ser utilizada para aprimorar, como dito anteriormente, a forma
como são trabalhados os conteúdos, lições e a exposição dos conteúdos. Coll, Mauri e Onrubia
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afirmam que as tecnologias parecem possuir uma capacidade limitada para “promover processos de
inovação e melhora das práticas educacionais”. (2010, p. 71)
O mais comum é que esses sujeitos transponham a prática desenvolvida no ensino sem
recursos digitais para o ensino com esses recursos. Ao invés de escrever o texto na lousa, o
professor o digitaliza e pede aos alunos que o copiem. Isso não implica em uma mudança na prática
pedagógica e sustenta o discurso de alguns governantes que não encontram motivos para investir
em formação para o uso das tecnologias dado que os resultados não justificam o aumento de
investimento. (COLL, MAURI e ONRUBIA, 2010)
Sobre o modo como a tecnologia figura no espaço escolar como meio de comunicação, esses
profissionais afirmam, em um primeiro momento, que ela deveria possibilitar uma melhor e maior
comunicação com toda a comunidade escolar, dentro e fora dos muros da escola. Porém,
paralelamente a essa afirmação, são poucos os diretores que indicam que a tecnologia deveria ser
utilizada como meio de comunicação com os alunos e entre os diretores.
Por último, merece nossa atenção o que dizem os diretores sobre o principal desafio que
enfrentam, do ponto de vista tecnológico, na escola, escassez de recursos tecnológicos. Esse item
foi indicado como um dos que mais atrapalham o desenvolvimento docente. Muito se cobra para
que seja incluída no currículo escolar uma formação que inclua os recursos tecnológico, mas como
dito no início deste trabalho, falta acesso à internet e faltam equipamentos.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento da sociedade pede que a escola incorpore a dimensão da tecnologia e
seus diferentes recursos nas práticas educacionais escolarizadas. Isto, de acordo com a BNCC
(2017), amplia-se para a necessidade de discutir o impacto de se viver em uma cultura digital.
Coll, Mauri e Onrubia (2010), indicam que os inúmeros obstáculos vividos no cotidiano
escolar são fruto de “uma infraestrutura de apoio limitada, dificuldade para incluir a internet no
currículo escolar e falta de desenvolvimento profissional adequado ao professorado” (p. 71).
Nesse cenário, o diretor escolar é o sujeito que interage com a secretaria e às diretorias de
ensino. Este deve conhecer as necessidades dos sujeitos com quem trabalha para que possa, junto
com a comunidade escolar, propor projetos que discutam a importância do uso das tecnologias na
escola.
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Considerando que o foco deste trabalho é discutir quais são as percepções dos gestores sobre
o uso dos recursos tecnológicos na escola, ressaltamos que lutar para não conviver com uma
infraestrutura limitada, como indicam Coll, Mauri e Onrubia (2010) demanda conhecimento e força
política, por parte dos profissionais da educação, especialmente dos diretores, para encontrar, nas
brechas da realidade, caminhos que possibilitem lutar para conseguir auxiliar os docentes e alunos a
desenvolverem uma prática que os liberte das restrições que nem sempre são declaradas mas são
sentidas pela ausência ou omissão do poder público.
Diante do exposto neste texto, compreendemos ser imprescindível relacionar a discussão da
formação docente para o uso dos recursos tecnológicos na sua prática profissional cotidiana. A
inclusão da formação digital no currículo de formação docente, alinhada com as necessidades
sociais levadas para a escola por alunos, mercado de trabalho e outros atores, provoca-nos a
aprofundar a discussão sobre o ensino que se oferece hoje para os cidadãos que vivem no século
XXI, mas que continuam recebendo uma educação concebida para o século passado mas que, hoje,
já não atende as necessidades atuais de pessoas que vivem fisicamente em um local mas
virtualmente em muitos outros espaços.
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Nota de fim
1

Policy makers, teachers, parents and researchers can help expand children’s growth potential by actively engaging in
skill development within the domains that they are responsible for. (OECD, 2015, p. 15)

Resumo
Neste trabalho discutiremos o papel do diretor frente ao desafio do uso das novas tecnologias no
interior da escola. Este encontra-se inserido no escopo da pesquisa mãe “Desafios da escola na
atualidade: Qual a escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São
Paulo”, que visa a investigar as concepções de escola na contemporaneidade, suas finalidades
educativas, seus objetivos e atributos, apresentados por professores, gestores e outros atores ligados à
escola, que dialogam com essa instituição, com vistas a auxiliar na busca de mecanismos para a
superação de desafios, em meio às questões da sociedade contemporânea. A pesquisa mãe está
subdivida em 6 eixos: Formação Inicial e Continuada de Professores; Vulnerabilidade; Tecnologias;
Finalidades Educativas Escolares (FES); Condições de Trabalho e de Aprendizagem; e Políticas
Públicas. Com foco no trabalho desenvolvido no eixo de Tecnologia, foram analisados os dados
coletados por meio de um questionário on-line para os 226.635 profissionais da rede estadual paulista.
Ao todo participaram 5005 sujeitos, sendo que deste total 513 são diretores. Do ponto de vista dos
gestores a qualidade do acesso à internet é um fator que aparece como fundamental para a atuação na
escola da atualidade. Este dado é importante para compreender a demanda indicada por eles quando
afirmam que este recurso potencializaria a comunicação entre a os profissionais da escola e a
comunidade escolar. A comunicação on-line permitirá que as reuniões fossem momentos para discutir
os problemas e não um momento de compartilhar recados. Aliado a isso, tem-se a falta de recursos
como computador ou outros dispositivos eletrônicos, que poderiam favorecer o desenvolvimento de
atividades para aprimorar a formação continuada quando os profissionais estão em locais de difícil
acesso a polos que ofereçam curso de formação presencial.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação Básica; Formação de Professores; Escola para o Século XXI.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REDE ESTADUAL PAULISTA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
Selma Alfonsi – Centro Educacional Pioneiro
Silvana Tamassia – PUC SP

INTRODUÇÃO
A discussão sobre a formação de professores tem sido foco de debates e de muitos estudos
no país, principalmente neste momento de implementação de uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Este estudo apresenta um recorte da pesquisa “Desafios da escola na atualidade: Qual a
escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São Paulo”,
desenvolvida no Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos Identitários da Formação de
Professores e Alunos da Educação Básica CEPId.
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Realizada com professores e gestores da rede pública estadual de São Paulo, atuantes nos
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a pesquisa teve como objetivo geral
investigar as concepções de escola na contemporaneidade, suas finalidades educativas, seus
objetivos e atributos, apresentados por professores, gestores e outros atores ligados ao contexto
escolar, com vistas a auxiliar na busca de mecanismos para a superação dos desafios da escola, em
meio às questões da sociedade contemporânea.
Essa pesquisa, de grande espectro, foi dividida em 6 eixos de estudo: Finalidades
Educativas, Políticas, Formação Inicial e Continuada de Professores, Condições de Trabalho e
Aprendizagem, Tecnologia e Vulnerabilidade.

Neste texto, apresentaremos os dados do eixo

Formação Inicial e Continuada de Professores, coletados do banco de dados da pesquisa maior e
analisados segundo os autores que discutem a formação docente.
METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de abordagem quali-quanti, e um questionário do tipo survey foi
utilizado como um dos instrumentos de coleta de dados. Obtivemos 5.005 questionários completos
e seus respondentes leram e aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
conforme as normas do Comitê de Ética da PUC-SP. Para a organização das informações utilizamos
o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Neste estudo, apresentaremos os
dados obtidos das questões 31 a 36 do questionário, que estão voltadas ao Eixo: Formação inicial e
continuada de professores.
A seguir apresentaremos alguns aspetos teóricos que embasam este estudo, a análise
preliminar de seis questões do questionário referentes ao eixo da formação docente, e as
considerações finais.
A FORMAÇÃO DOCENTE
A atividade docente envolve elementos específicos que precisam ser considerados quando se
concebe a formação de professores. Apenas o conhecimento técnico desses profissionais não supre
as necessidades da sala de aula. (LIBÂNEO, 2012). Além de ser um trabalho inserido em um
cenário de rápidas e constantes mudanças, a escola necessita de profissionais preparados para
auxiliar os alunos na construção e desenvolvimento das suas aprendizagens.
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Ao pensarmos na formação dos professores da escola pública, é preciso considerar a rápida
expansão das redes de ensino; a necessidade de docentes qualificados, bem como as políticas que
pouco valorizam a carreira docente. (GATTI, 2000; MARCÍLIO, 2014).
No Brasil, muitas são as barreiras e desafios para se implantar a legislação referente à
formação dos profissionais de educação de base. Os professores, em sua maioria, dobram a jornada
de trabalho, atuam em estabelecimentos diferentes, e seus salários situam-se na terceira mais baixa
colocação mundial. (MARCÍLIO, 2014)
Nesse contexto, pretendemos ressaltar a importância da formação docente como um dos
elementos necessários para o enfrentamento dos desafios postos à escola. Marcelo (1999) afirma
que a formação inicial é a primeira fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento
profissional, devendo ter uma forte interligação com a formação continuada.
Os professores desta pesquisa realizam suas formações iniciais em cursos de licenciaturas
em áreas específicas, cujas grades curriculares, geralmente, estão mais voltadas aos conhecimentos
específicos de cada área. Esse fato torna a formação continuada um importante momento para
potencializar a inserção dos docentes em seu contexto de trabalho. (GATTI; NUNES, 2009)
Além da importância da integração teoria e prática (MARCELO, 1999) a formação docente
precisa possibilitar a participação reflexiva em grupo “na mudança e para a mudança [...] e abrir
caminho para uma verdadeira autonomia profissional compartilhada”. (IMBERNÓN, 2011, p.19)
Ademais, vale ressaltar o impacto da tecnologia na sociedade e nas escolas. Sousa et al.
(2016) pontuam que a formação docente precisa favorecer o desenvolvimento de habilidades
diferenciadas e determinantes nesse momento de revolução tecnológica.
Davis et al. (2012) apontam que as fragilidades encontradas na formação inicial fazem com
que a formação continuada precise suprir as lacunas deixadas pela primeira, impedindo, muitas
vezes, que a segunda tenha um olhar prospectivo, voltada ao desenvolvimento e aprimoramento
profissional para a inovação ou para a implementação adequada de novas políticas educacionais.
Segundo esses autores, em oposição �
s tendências de formação continuada individualizadas,
que se centram na figura do professor, existem os modelos nos quais a formação continuada é
concebida sempre em termos coletivos, envolvendo uma série de atividades em grupo.
Essa perspectiva é denominada aqui de colaborativa. Nela, os professores re�nem-se para
estudar, para fazer análise curricular e propor modificações nos conte�dos trabalhados em cada ano
e nível, para elaborar e realizar pesquisas e avaliações internas e assim por diante.
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Essa modalidade de formação continuada assume que há, por parte dos professores,
questionamento constante acerca de sua prática pedagógica, de modo que privilegia a interação nos
próprios locais de trabalho. �aí que o corpo docente deve, em conjunto, definir o tipo de formação
que almeja, especificando sua finalidade e sua forma de implementação.
Desse modo, a formação continuada deve ocorrer primariamente nas instituições de ensino
ou nas demais dependências do sistema educacional. (DAVIS et al., 2012)
Fullan (2000) entende que é imperativo tornar a noção de aprendizagem contínua intrínseca
à cultura das escolas e que as habilidades de colaboração e de aprendizagem contínua são aspectos
centrais a serem desenvolvidos pelos professores, mediante parcerias estabelecidas entre
universidades, escolas e sistemas educacionais. Atuando em conjunto, torna-se possível, segundo o
autor, desenvolver culturas escolares que ofereçam apoio a professores diferentes, em momentos
distintos do ciclo profissional.
ANÁLISE DOS DADOS
Apresentaremos as análises preliminares de dados obtidos nas seis perguntas do questionário
que se referem à formação inicial e continuada de professores.
Na questão 31, solicitamos aos professores que elegessem temas importantes que deveriam
ser tratados durante a formação inicial docente, e os três temas que obtiveram um maior número de
escolhas foram: Condições de trabalho do professor, com 64,1%, na sequência, Metodologia de
ensino, com 40,6% e o terceiro tema foi Educação Inclusiva, com 38,4%.
Na questão 32, solicitamos que os participantes enumerassem esses temas, por ordem de
importância e os dados evidenciaram uma grande preocupação com as Condições de Trabalho, que
obteve o primeiro lugar nas escolhas, com 44%. Em segundo lugar, Conteúdo da disciplina,
com14% e o terceiro lugar ficou com Desenvolvimento Humano, 11%.
Observamos os participantes consideram essencial a discussão da temática das condições de
trabalho na formação inicial de professores, que incluem os baixos salários, a falta de
reconhecimento profissional, a carga horária excessiva, as más condições físicas das escolas, a falta
de material didático e pedagógica, dentre outros. O futuro professor precisa ter uma visão mais
ampliada sobre os desafios a serem enfrentados, ao iniciarem a sua carreira nas instituições de
ensino, bem como possíveis alternativas para o enfrentamento dos mesmos.
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As condições de trabalho docente têm sido um dos temas mais debatidos quando se trata de
profissão docente. Existem vários fatores que determinam as condições do trabalho docente, como:
a disponibilidade de material didático e pedagógico, as condições físicas das escolas e a relação
interpessoal com os profissionais que atuam no contexto da escola e no sistema de educação; as
condições profissionais dos docentes; o sistema burocrático que é imposto aos docentes; os
controles externos sobre o trabalho docente e as implicações do projeto político pedagógico do
governo, dentre outros que interferem diretamente na queda da qualidade da sua aula e de vida, a
impossibilidade de se aperfeiçoar constantemente e a falta de tempo para preparar e refletir
criticamente sobre sua práxis pedagógica.
Para Zeichner (1993), ao se discutir a formação de professores reflexivos devem-se levar em
consideração as condições sociais de ensino e trabalho docente. Trazer o debate da organização do
trabalho docente e suas condições de trabalho para a formação inicial se faz importante, porque
atualmente há um número expressivo e crescente de profissionais da educação, que por conta das
condições de trabalho apresentam: baixa estima, desânimo, e vários outros fatores que vem afetando
à saúde dos docentes como distúrbios psíquicos, insatisfação no desempenho das atividades,
ambiente intranquilo e estressante, desgaste na relação professor e aluno, falta de autonomia no
planejamento das atividades e principalmente a culpabilização sobre todas as fragilidades da
educação, sem contar os baixos salários e a falta de reconhecimento profissional, e a dupla jornada
de trabalho.
Compreendemos a necessidade de uma nova visão para a elaboração dos currículos dos
cursos de formação inicial de professores, de forma a trazer o debate sobre as condições de trabalho
dos professores, enquanto profissionais da educação, com função social específica, que, por sua
vez, demanda uma formação específica, que corresponda ao trabalho que irá realizar, aliada às
perspectivas éticas da sua atuação.
Na questão 33, fizemos o mesmo questionamento, voltado à formação continuada de
professores, pois buscamos identificar tópicos considerados relevantes para esse tipo de formação e
o tema Compartilhamento de práticas obteve 48,8% das escolhas. Em segundo lugar ficou a
Intervenção do professor junto aos alunos, com 41,1%, e em terceiro as Tecnologias, com 37,7%.
Quando solicitados a enumerar por ordem de importância, o tema Compartilhamento de
práticas obteve o primeiro lugar novamente, com 20% das escolhas, seguido por Intervenção do
professor junto aos alunos, com 17% e Conteúdo específico da disciplina, com 12%.
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O compartilhamento de práticas é apontado por Imbernón como importante elemento para a
formação contínua de professores, por favorecer “a troca de experiências entre iguais para tornar
possível a atualização em todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação
entre os professores” (IMBERNÓN, 2011, p.50). Além disso, o autor afirma que a troca entre os
pares possibilita a reflexão dos sujeitos sobre a sua prática, o que pode auxilia-los na atuação em
sala e na intervenção com os alunos.
Para Alfonsi (2018) as trocas que possibilitam a prática reflexiva coletiva, se bem
organizadas, são importantes instrumentos formativos que podem viabilizar mudanças. A autora
pontua que o professor, ao narrar uma prática bem-sucedida aos pares, tem maiores chances de
atingir o seu colega, do que alguém que não enfrenta os mesmos desafios que ele.
Ao mesmo tempo em que está produzindo um novo conhecimento, ele tem a possibilidade
de ser um formador dos seus pares, podendo auxiliar seus colegas de várias formas, como no uso
das novas tecnologias, e também nas novas práticas necessárias para realização da educação
inclusiva.
Procuramos saber, também, quais seriam as condições necessárias para a formação
continuada em serviço.

Para 60,6% dos respondentes é importante haver momentos para

compartilhar as experiências e as propostas pedagógicas. A segunda condição necessária, para
56,8% dos sujeitos, seria a remuneração pelas horas de formação, e a terceira, com 44,4% das
opções, seria a participação do professor na escolha dos temas das formações.
Novamente o compartilhamento de experiências recebeu destaque. Ouvir os professores é
essencial, considerando a formação centrada na escola, pois permite que eles participem do
processo. (IMBERNÓN, 2016) No entanto, esses momentos de troca precisam ser organizados
previamente pelo coordenador pedagógico, para que haja reflexão sobre elas e uma sistematização
sobre as práticas já construídas. (BRUNO; CHRISTOV, 2006)
Freire pontua que “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é
o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 1996, p. 43-44)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto, apresentamos as análises preliminares do eixo Formação Inicial e Continuada
de Professores, cujas informações obtidas reforçaram dados de outras pesquisas realizadas no
campo da formação de professores.
Esses dados evidenciam a relevância e urgência na melhoria nas condições de trabalho
docente, além da necessidade de incluir essa discussão na formação inicial de professores; a
importância do compartilhamento de práticas e do fortalecimento dos currículos das licenciaturas,
com disciplinas que possibilitem, aos futuros professores, se apropriarem da epistemologia das suas
disciplinas, compreenderem como se dá o desenvolvimento humano e

apreenderem os

conhecimentos pedagógicos dos conteúdos das suas disciplinas.
Os diferentes olhares observados na análise dos dados do eixo formação inicial e continuada
de professores, possibilitaram reflexões e suscitaram sugestões de ações que auxiliem os
professores em suas práticas e contribuam para a aprendizagem e apropriação do conhecimento dos
alunos desses segmentos.
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Resumo
Este estudo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Desafios da escola na atualidade: Qual a
escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São Paulo”, desenvolvida
no Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos Identitários da Formação de Professores e Alunos
da Educação Básica CEPId. Realizada com professores e gestores da rede pública estadual de São
Paulo dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a pesquisa teve como objetivo geral
investigar as concepções de escola na contemporaneidade, suas finalidades educativas, seus objetivos e
atributos, apresentados por professores, gestores e outros atores ligados ao contexto escolar, com vistas
a auxiliar na busca de mecanismos para a superação dos desafios da escola, em meio às questões da
sociedade contemporânea. A pesquisa é de abordagem quali-quanti, e um dos instrumentos de coleta de
dados foi um questionário do tipo survey online, com 45 questões, dentre elas seis eram específicas do
eixo Formação Inicial e Continuada de Professores, objeto deste texto. Obtivemos 5.005 questionários
completos e organizamos os dados com o software SPSS. As análises e discussões do presente eixo
serão realizadas segundo as teorias de autores que discutem a formação inicial e continuada de
professores, tais como: Marcelo (1999), Fullan e Hargreaves (2000), Gatti (2000), Gatti e Nunes (2009);
Imbernón (2011; 2016), Libaneo (2012). No conjunto das questões visamos a identificar, segundo a
perspectiva de professores e gestores, quais seriam os temas essenciais para a formação inicial e
continuada de professores, bem como as condições necessárias para que a formação continuada ocorra.
Buscamos identificar elementos que contribuam para o enfrentamento dos desafios postos à escola. Os
resultados indicaram uma grande preocupação dos professores com metodologia de ensino, educação
inclusiva, tecnologias, compartilhamento de práticas e condições de trabalho.
Palavras-chave: Formação inicial docente; Formação continuada de professores; Anos finais do
Ensino Fundamental; Ensino Médio.
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Marilce Ivama de Freitas – PUC-SP
Danielle Girotti Callas – PUC-SP
Margarete Cazzolato – PUC-SP
Alexandra Luz – PUC-SP

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, composta por seis eixos dialeticamente articulados, está implicada com
uma visão aprofundada de uma realidade complexa, na busca de mecanismos de superação aos
desafios e de possibilidades para a escola, em meio às questões da sociedade contemporânea.
Assim, ainda que os eixos comportem especificidades em suas abordagens, o trabalho de
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organização e análise dos dados se pautou pela contínua articulação e diálogo entre os diferentes
eixos.
Especificamente, este eixo de análise buscou investigar a percepção dos atores escolares
quanto às finalidades educativas da escola, uma vez que o investimento no processo educativo, a
formação docente e a qualidade do trabalho desenvolvido perpassam a compreensão sobre suas
finalidades.
Ao longo de 2019, diante do movimento de captação dos dados via questionário Survey, o
grupo de pesquisa: Contexto Escolar, Processos Identitários da Formação de Professores e Alunos
da Educação Básica (CEPID) estudou de forma minuciosa as questões que se relacionavam de
forma mais articulada a cada eixo proposto.
Nesse cenário, dentre a totalidade das questões apresentadas no questionário, buscou-se por
meio das respostas obtidas, algumas perguntas mais específicas, relacionadas à compreensão dos
atores da escola, sobre quais seriam as finalidades educativas escolares para a escola
contemporânea.
Foram selecionadas para este momento de análise preliminar as seguintes questões:
Em sua opinião, qual deve ser a principal função da escola?”
A escola de hoje tem a função que você considera que ela deveria ter?
Qual é a principal função que a escola tem hoje?

Tais questões específicas do questionário foram analisadas à luz dos aportes teóricos que
sustentam a pesquisa-mãe e que se relacionam teoricamente com a natureza do eixo e seus
desdobramentos teóricos.
Por essa perspectiva, os estudos de Lenoir e Libâneo foram de fundamental importância
para a compreensão e delineamento dos conceitos implicados. Buscou-se, então, o conceito de
Finalidades Educativas Escolares (FES – Finalités Educatives Scolaires), entendendo-o como um
pressuposto importante para a compreensão dos elementos constitutivos do eixo.
Segundo os autores mencionados as FES situam-se em um fecundo terreno de
problematizações, em que se encontram em jogo diferenciadas interpretações a respeito de suas
abordagens conceituais e de suas implicações na organização dos diferentes sistemas de ensino.
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Encontram-se inscritas em contextos específicos, são demarcadas por aspectos históricos,
espaciais, sociais e culturais, demandando “[...] a necessidade de uma ancoragem, de uma
contextualização externa, na realidade social” (LENOIR et al, 2016, p.11).
O conceito de finalidade pode ser entendido como “[...] uma declaração de princípio que
indica a orientação geral da filosofia, das concepções e dos valores de um conjunto de pessoas,
recursos e atividades” (Legendre, 1993, p. 612 apud Lenoir, 2016, p.40).
“As finalidades são, portanto, opções que explicitam os valores escolhidos e que dão
fundamento à organização do sistema educativo, que expressam os ideais que uma sociedade
entende produzir e manter” (NODDINGS, 2007, p. 8 apud LENOIR, 2016, p. 40), mantendo
estreita vinculação às perspectivas ideológicas, políticas, culturais e filosóficas.
Após se sustentar nos fundamentos teóricos de Bru e Not (1987), Legendre (1993),
Noddings (2007) e Wunenburger (2008), Lenoir (2016, p. 40-41) conclue que:
As finalidades permitem então determinar aquilo para que agimos e vivemos,
isto é, o que tomamos como a realização da existência a ser alcançada. Elas
condicionam igualmente a ação presente e futura porque elas constituem a
verdadeira razão de ser de nossas escolhas, a fonte primeira das motivações de
toda vida ativa.

Nesse contexto, outro aporte, que se mostrou necessário ao longo do processo, foi a
distinção dos conceitos de meta, objetivo e função, do conceito de finalidades educativas escolares,
uma vez que tais definições são comumente confundidas.
Os objetivos podem ser compreendidos como “[...] resultado preciso, circunscrito e
verificável cuja realização requer um foco nas ações coerentes e nos esforços concentrados por um
determinado período de tempo” (Legendre, 1993, p. 399 apud Lenoir, 2016, p. 41).
Ao pensarmos em meta é possível visualizar algo próximo, como um ponto de chegada de
um determinado processo. Colocando as finalidades em relação às metas é possível apontar que as
metas são “onde as finalidades aparecem mais abstratas e mais gerais, indicando mais uma direção
do que um resultado” (Bru e Not, 1987, p. 287 apud Lenoir, 2016, p. 40).
No tocante à função, Bourdieu (1967, p. 25 apud Lenoir, 2016, p. 41) traz a noção
sociológica do termo e nos lembra que “[... ] a noção de função nos remete aos fins que os grupos
de sujeitos atribuem a uma instituição”.
[...] Não se trata, de modo algum aqui, de adotar uma perspectiva funcionalista
que capta essa noção de uma perspectiva universalista, socialmente global, mas
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de destacar que as funções sociais de um sistema – no caso aqui a instituição
escolar – podem ser apreendidas de diferentes maneiras pelos diferentes grupos
que compõem a sociedade e que tem relação com esse sistema (Lenoir, 2016, p.
41).

Libâneo (2016, p. 285) menciona que os dilemas existentes em relação à definição de
finalidades e objetivos da escola são recorrentes na história da Educação em vários países,
salientando que:
[...] As finalidades e os objetivos, à medida que guiam as decisões dos sistemas
de ensino, assim como as práticas educativas, devem ser percebidos em seus
contextos ideológico, político e cultural, pois estão necessariamente ligados aos
interesses de certos grupos e às relações de força de amplitude nacional e
internacional [...] A presença contínua de desacordos no campo da educação a
respeito dos objetivos e das funções da escola pode se explicar, entre outros
fatores, pela existência de significados mais nebulosos com relação �=
‘qualidade
do ensino’ no meio institucional e acadêmico.

Os estudos de Libâneo (2016, p. 287) também se mostraram essenciais ao aprofundamento
teórico sobre as FES, no contexto de trabalho do professor, sendo relevantes para compreendermos
que “As finalidades são resultantes de um jogo de forças no qual se deparam os interesses privados,
os sistemas de valores e os grupos sociais”.
Desse modo, segundo Libâneo (2006) se faz necessário que consigamos compreender a
complexidade da realidade social que caracteriza a escola, considerando não apenas os seus
aspectos internos e os pertinentes ao ensino, mas, sobretudo, compreendendo o sentido das
finalidades escolares em uma perspectiva sócio-histórica.
Libâneo (2006) nos ajuda a defender essa escolha pelo aprofundamento teórico sustentado
pelo conceito das FES, que se evidenciam como um relevante objeto de estudo da formação dos
atores escolares, favorecendo a consciência docente a respeito da ideologia que orienta o processo
ensino-aprendizagem, o conhecimento sobre o contexto e a cultura local, bem como o que é
significativo para a comunidade da qual seu público faz parte.
Este conhecimento possivelmente reverberará em sentimento de pertencimento e
envolvimento, bem como em um olhar atento dos profissionais da educação nas intervenções
significativas.
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METODOLOGIA
Os profissionais da educação estão em 91 Diretorias de Ensino (DEs). Dada à extensão do
campo de pesquisa escolhido, o estado de São Paulo, estabeleceu-se contato com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), sendo que o grupo conseguiu o apoio da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento de Professores de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE).
Com o suporte da EFAPE, o questionário foi enviado para os 226.635 profissionais da rede
paulista, distribuídos nas 91 DEs. Eles viabilizaram a divulgação e a implementação do questionário
aos profissionais da educação básica (Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio).
Foram acessados professores, professores coordenadores (Função exercida por docentes, nas
unidades escolares), professores coordenadores de núcleo pedagógico (PCNPs - Função exercida
por docentes, nas Diretorias de Ensino) (SÃO PAULO, 2014), diretores, vice-diretores,
supervisores e dirigentes de ensino, participantes desta pesquisa.
O questionário foi enviado no período de agosto de 2018 a abril de 2019. Participaram ao
todo 5005 sujeitos. Ao final do período de coleta, os dados foram submetidos a tratamento
estatístico.
Após essa organização inicial dos dados, o grupo responsável pelo eixo Finalidade
Educativas Escolares, apresentará a seguir algumas considerações sobre o que dizem os nossos
profissionais da educação sobre o que percebem configurar como finalidade educativa da escola
contemporânea, século XXI.
CONSIDERAÇÕES
Os dados apresentados trazem uma leitura dos dados coletados à luz do referencial teórico já
anunciado.
Buscando compreender “Qual é a principal função que a escola tem hoje?” obtivemos dois
resultados significativos. Dentre os respondentes, 36,4% dos participantes consideraram que a
principal função da escola é de ‘acolhimento e cuidado do aluno’ e 32,5% declararam que ‘a
transmissão de c����ë
’ é a principal função que a escola tem hoje.
Ainda que a transmissão de conteúdos apareça como uma das principais funções da escola,
na percepção dos participantes, o acolhimento e o cuidado com o aluno sobressaem-se.
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Os demais itens perguntados obtiveram resultados menos expressivos, tais como transformação social (3,7%), formação integral da pessoa (6,4%), formação para o trabalho (6,2%),
formação do cidadão (6,6%), formação para vida e sociedade (8,3%).
Ao aprofundamos nossa investigação com a pergunta: “A escola de hoje tem a função que
você considera que ela deveria ter?” a pesquisa mostrou que apenas 36,4% dos participantes
consideraram que sim, enquanto 63,6% apontaram que a escola não tem a função que deveria ter.
Em relação ao questionamento “Em sua opinião, qual deve ser a principal função da
escola?” obtivemos os seguintes resultados: 33,2% responderam que a função da escola é voltada à
‘formação para a vida e sociedade’; 30,6% apontaram para ‘formação integral da pessoa’; 19,2%
para a ‘formação do cidadão’; 11% para a ‘transformação social’; 3,5% para a ‘transmissão de
c�����
; 2% para a ‘formação para o trabalho’; 0,5% para o ‘acolhimento e cuidado do aluno’.
Analisando a frequência de pessoas que responderam que a escola deveria ter por função a
formação para a vida e sociedade (33,2%), mas possui a função de acolhimento e cuidado do aluno
(36,4%) e de transmissão de conteúdo (32,5%), pode-se inferir que a maior parte dos sujeitos da
pesquisa concorda com Libâneo (2012, p.16) em sua afirmação de que:
Ambas as posições explicitariam tendências polarizadas, indicando o dualismo
da escola brasileira em que, num extremo, estaria a escola assentada no
conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos,
e, em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos
pobres e dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às
crianças.

Em relação a tais posicionamentos Libâneo (2012, p.13) destaca que se faz urgente “a
necessidade uma pauta comum dos educadores em torno dos objetivos e das funções da escola
���
ca”, de modo a discutir as contradições mal resolvidas em relação ao direito à escola pública.
Essa urgência ganha ainda maior sentido, quando se constata que os participantes da
pesquisa, afirmaram em percentual expressivo, que a escola não desenvolve as funções que ela
deveria ter, distanciando-se de suas finalidades educativas.
O grande peso dado ao acolhimento social fortalece a desigualdade na sociedade e no
sistema escolar, e favorece a uma desvalorização da escola pública de qualidade, sendo premente
estabelecer “[...] uma pauta comum em torno da função nuclear da escola: assegurar a qualidade e a
eficácia dos processos de ensino e aprendizagem na promoção dos melhores resultados de
aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2012, p. 25).
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Pois, como afirma Nóvoa (2007, p.6):
É preciso insistir na ideia de centrar o foco na aprendizagem e que essa
aprendizagem implica em alunos e conhecimentos. Ela não se faz sem pessoas e
uma referência às suas subjetividades, sem referências aos seus contextos
sociais, suas sociabilidades.

Nesse sentido, verificamos que esta afirmação de Nóvoa ganha eco na constatação de uma
maioria de profissionais pesquisados que responderam que a escola deveria ter como função “a
formação para a vida e sociedade” e a “formação integral da pessoa”.
Nesta análise preliminar, não há a intenção de desqualificar a importância do acolhimento ao
aluno e de suas singularidades, bem como depreciar a importância do conteúdo, mas sobretudo, de
evidenciar que não se pode pensar em uma escola de acolhimento sem conhecimento.
É preciso que os dois princípios caminhem no mesmo sentido visando à formação do sujeito
e assegurando sua aprendizagem, para que a escola não se perca em suas finalidades e se transforme
em mera [...] “caricatura de inclusão social” (LIBÂNEO, 2012, p.23).
Assim, ao nos voltarmos às finalidades educativas escolares poderemos ter maior amplitude
dos desafios da escola da atualidade, pois, como afirma Lenoir et al (2016, p.19):
A análise das finalidades permite, assim, perceber sua ancoragem na realidade
social, o sentido que elas atribuem ao processo educativo, os desafios e as visões
que elas veiculam, bem como as recomendações de atualização em sala de aula.

Compreender, portanto, a maneira como os profissionais da educação concebe a finalidade
educativa da escola e sua função nos permite uma leitura sobre a escola da atualidade, contribuindo
na busca de possíveis intervenções que favoreçam a superação dos desafios que ela oferece.
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Resumo
A pesquisa que se apresentará neste painel propõe-se discutir quais as Finalidades Educativas Escolares
(FES - Finalités Educatives Scolaires) colocadas para a instituição de ensino pública, da rede estadual
paulista, na perspectiva de diretores, vice-diretores, coordenadores e professores que atuam nos Anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Este trabalho encontra-se inserido no escopo da
pesquisa mãe “Desafios da escola na atualidade: Qual a escola para o século XXI? Uma pesquisa com
diversos atores no estado de São Paulo”, que visa a investigar as concepções de escola na
contemporaneidade, suas finalidades educativas, seus objetivos e atributos, apresentados pelos atores
ligados à escola, que dialogam com essa instituição, com vistas a auxiliar na busca de mecanismos para a
superação dos desafios da escola, em meio às questões da sociedade contemporânea. A pesquisa mãe
está subdivida em 6 eixos: Formação Inicial e Continuada de Professores; Vulnerabilidade; Tecnologias;
Finalidades Educativas Escolares; Condições de Trabalho e de Aprendizagem; e Políticas Públicas. Os
dados no âmbito da pesquisa mãe foram coletados utilizando-se um questionário on-line. Este foi
enviado para os 226.635 profissionais da rede estadual paulista, distribuídos em 91 Diretorias de
Ensino. Ao todo participaram 5005 sujeitos. As respostas foram submetidas, inicialmente, a tratamento
estatístico. Após essa análise, buscou-se a luz da discussão proposta por Lenoir (2013, 2016, 2008) e
Libâneo (2012) compreender quais as FES atribuídas a escola da atualidade. De acordo com os
resultados é possível perceber que os profissionais pesquisados concordam, em sua maioria, que a
escola não possui a finalidade que deveria ter e que a função da escola deveria ser a formação para a
vida e sociedade.
Palavras-chave: Escola do século XXI; Finalidades Educativas Escolares; Finalités Educatives Scolaires;
Função da Escola; Século XXI.
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INTRODUÇÃO
Este estudo analisa o papel do professor formador no processo de educação à distância
(EAD), com base nos múltiplos papéis que ele desempenha para o sucesso na aprendizagem do
aluno, visto que, temos a compreensão de que a docência exige no contexto da educação à distância
(EAD), relacionado ao ensino superior, além de uma formação específica, uma formação
pedagógica, como condição preponderante para o seu desempenho profissional. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, tendo em vista os fundamentos da EAD, o papel do professor e a capacidade
de interação adequada entre o professor, tutor, aluno e conhecimento.
Sendo assim, é necessário salientar que a pesquisa emergiu do atual contexto educacional
em que o modelo de EAD vem adquirindo força, após o fenômeno da globalização proporcionado
pela internet, ajudando o Brasil a melhorar seus índices e promover a inclusão. A revolução
ocasionada nas últimas décadas pela introdução cada vez mais acelerada de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) vem ajudar a quebrar barreiras na luta pelos avanços da
educação no Brasil.
Dessa forma, todo processo educativo necessita de um tempo para reflexão e
amadurecimento, onde a comunicação entre professor e aluno, na forma de diálogo, impede a
sensação automatizada e sem dinamismo. Assim, a EAD não veio para substituir, mas para expandir
e complementar o ensino tradicional, auxiliado pelas novas tecnologias de comunicação (TICs),
transcendendo a sala de aula física.
Nesse contexto, o referido trabalho busca conhecer melhor a estrutura e as necessidades que
envolvem os sujeitos envolvidos na Educação à Distância: o professor formador e o tutor, no intuito
de aperfeiçoar as funções destes profissionais, que se direcionam ao total aproveitamento do curso
pelo aluno, sem a pretensão de satisfazer completamente os questionamentos deste sistema, mas
servir de incentivo para novas discussões e reflexões sobre o tema e pela relevância da formação
inicial e continuada dos professores, tendo em vista que esse aspecto influencia diretamente o
desempenho dos alunos.
Nesse sentido, nossa problemática configura-se na seguinte questão central: Qual o papel do
professor formador na EAD, relacionado as múltiplas funções que ele desempenha no processo de
ensino aprendizagem? Para tanto, temos como objetivo geral deste estudo: analisar as funções do
professor formador na EAD, visando possibilitar uma adequada formação continuada como
instrumento reflexivo ao processo de formação docente. E como objetivos específicos: pontuar e
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1463

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

descrever os tipos de ações requeridas ao professor; refletir sobre as interferências exercidas pelo
professor em relação ao desempenho do aluno; sugerir ações para que as habilidades e atitudes do
professor sejam aperfeiçoadas.
O modelo de aprendizagem de um curso a distância traz também novas posturas dos
indivíduos envolvidos, sendo que a autodisciplina e a colaboração são essenciais para a formação
do educando, pois sua base depende da responsabilidade, autonomia, comunicação e interatividade.
Nesse sentido, a autonomia do aluno e o seu interesse em aprender estão necessariamente
vinculados ao desenvolvimento da prática do profissional que lida com a EAD. Assim, é de
considerável importância aprofundar os estudos sobre o papel do professor para que o desempenho
do aluno, quanto à orientação de estudos, dificuldades apresentadas, relacionamento com colegas,
ao uso de ferramentas e estratégias dentro da plataforma, bibliografia de apoio, realização das
tarefas, exercícios propostos, capacidade de relacionar teoria e prática, auxílio para
autoaprendizagens, seja plenamente satisfeito ao término de cursos EAD.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No contexto da expansão cada vez maior da Educação a distância, se fazem cada vez mais
necessário o estudo e compreensão dos papéis dos professores e atores envolvidos no
desenvolvimento desta modalidade. A maneira como as tecnologias digitais, em particular o
computador e a internet vêm assumindo papel de destaque na educação, nos remete a avaliar as
ferramentas tecnológicas como ponto de partida para instituições que ofertam cursos EAD.
Todos os atores envolvidos têm sua importância, cabe aqui ressaltar a relevância do papel do
professor como: formador, interativo e mediador. Essas atribuições são de suma importância tanto
para o aluno, quanto para o grupo.
A inserção das tecnologias da informação e comunicação (TICs) é fator fundamental para a
caracterização do atual contexto da educação superior no Brasil, uma vez que suas alternativas de
uso têm ampliado as possibilidades de oferta de formação superior através de programas
educacionais a distância. Essa oferta de ensino superior EAD trouxe consigo novos papeis
exercidos pelos docentes, discentes, com características específicas dessa modalidade de ensino.
Em linhas gerais, esse profissional deve possibilitar aos estudantes a exploração de todos os
recursos disponíveis, a participação e promoção de ambientes de aprendizagem colaborativa, o
desenvolvimento da autonomia e independência nos estudos, permitindo o alcance dos objetivos
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previstos e propiciando ao discente o estabelecimento de uma postura de estudante que servirá
positivamente a sua formação continuada ao longo da vida.
Levando em consideração as competências, habilidades e atitudes que a função de professor
exige, elencamos quatro tipos de competências: técnicas, comportamentais, pedagógicas e
tecnológicas. As competências técnicas consistem nos conhecimentos e habilidades necessárias; as
competências comportamentais dizem respeito às atitudes que caracterizam o bom desempenho do
professor; as competências pedagógicas compreendem os aspectos pedagógicos, os métodos de
ensino aprendizagem que corroboram para a aprendizagem, tanto coletivos quanto individual, bem
como algumas estratégias específicas da modalidade EAD, voltadas para a construção do
conhecimento, como o fórum de discussão, que é essencial para a interação dos professores, tutores
e alunos; as competências tecnológicas, por sua vez, envolvem aspectos técnicos do ambiente
virtual de aprendizagem (AVA), o uso de suas ferramentas e o domínio das tecnologias da
informação e comunicação (TICs).
No que se refere às ações para que as habilidades do professor sejam aperfeiçoadas, é
primordialmente buscar compreender as funções e atribuições desse profissional. Há, portanto
consenso de que as funções do professor devam estar ligadas direta e indiretamente ao conjunto de
atividades que busca como resultado final o sucesso do ensino aprendizagem como parte primordial
do processo educacional.
Para exercer a atividade de docente de nível superior, não existe alguma exigência de
formação didática-pedagógica. Segundo Pimenta (1999), não é exigida a formação pedagógica,
porque é suficiente o domínio dos conhecimentos específicos, pois o que valoriza esse docente é a
pesquisa e/ou exercício profissional de campo.
Dessa forma, é possível se observar a necessidade da compreensão das atribuições do
professor de forma que possa obter bom desempenho das suas habilidades. Segundo Machado
(2004), o professor necessita possuir domínio do assunto que ensina dos princípios da sua
organização conceitual e de novas ideias produtoras de conhecimento. Havendo a necessidade ainda
de formação constantemente atualizada com cursos que aperfeiçoem o uso da prática no âmbito
pedagógico-didático.
Nessa dimensão, destaca-se como ação para o bom desempenho das habilidades do
professor, o domínio das TICs e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TIDCs) e
alcance da internet. Exige do professor, além de conhecimento e competências, uma adaptação à
dinamicidade de informações e comunicação, pois o acesso ao conhecimento se torna teoricamente
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mais acessível e democratizado. Neste sentido Moran (2006) assinala que o papel fundamental
desse “novo” professor é o de orientador/ mediador: orientador/mediador intelectual;
orientador/mediador

emocional;

orientador/

mediador

gerencial

e

comunicacional

e

orientador/mediador ético, como numa explicação para aprendizagem inovadora.
O professor necessita ter uma excelente formação acadêmica e pessoal. Na formação
acadêmica, pressupõem-se capacidade intelectual e domínio da matéria, destacando-se as técnicas
metodológicas e didáticas. Além disso, deve conhecer com profundidade os assuntos relacionados
com a matéria e área profissional em foco. A habilidade para planejar, acompanhar e avaliar
atividades, bem como motivar o aluno para o estudo, também são relevantes. Na formação pessoal,
deve ser capaz de lidar com o heterogêneo quadro de alunos e ser possuidor de atributos
psicológicos e éticos: maturidade emocional, empatia com os alunos, habilidade de mediar
questões, liderança, cordialidade e, especialmente, a capacidade de ouvir. (MACHADO, 2004,
p.46).
Destacar as ações no processo da formação contínua permite dizer que o aperfeiçoamento do
professor no desempenho das suas habilidades, inicia-se por meio das ações programadas durante o
planejamento do curso/ disciplina. O contato com os discentes começa pelo conhecimento da
estrutura do curso/disciplina através das atividades propostas, sendo assim, é preciso que seja
realizado previamente, de maneira eficaz. (MAGALHÃES JUNIOR, 2015).
Segundo Magalhães (2015), um profissional que trabalha diretamente com acompanhamento
sistemático das ações do educando, faz-se necessário um trabalho contínuo e eficiente do professor
formador, de forma que possibilite o desempenho das habilidades desse profissional inserido em
uma nova cultura, capaz de contribuir com posicionamentos questionadores.
É necessário que ao assumir um trabalho a distância, esses profissionais da educação,
participem de cursos de capacitação e de cursos de formação continuada, sejam presenciais ou à
distância, para que fiquem sempre atualizados e preparados para condução de suas funções.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Visando atingir os objetivos da pesquisa, optamos pelo estudo bibliográfico, no sentido de
aprofundar e refletir sobre a experiência que desenvolvemos, ancorado nas orientações do sistema
UAB/UECE, nos mais diferentes ambientes virtuais de aprendizagem, através de cursos virtuais de
graduação e pós-graduação.
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A partir da nossa experiência como professores formadores de Licenciatura em Pedagogia
na modalidade EAD, percebemos que a interação entre professores, tutores e alunos, bem como a
discussão dos tópicos durante as aulas no AVA, são fundamentais para manter os alunos satisfeitos
e motivados no decorrer da graduação.
Assim, para a compreensão do estudo proposto, utilizamos como referencial teórico:
Pimenta (1999), Machado (2004), Magalhães (2015) e Moran (2016), possibilitando a compreensão
do fenômeno estudado, buscando dessa forma, por meio da fundamentação teórica, analisar as
aproximações sobre o objeto de estudo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Vimos que o papel do professor é por demais apontado como um profissional que possibilita
aos discentes da EAD, o uso adequado de todos os recursos disponíveis no ambiente de
aprendizagem, de forma que os mesmos sejam capazes de assumir a sua autonomia no processo de
ensino e aprendizagem. Nesse caminhar é possível perceber que muitos outros pontos foram
definidos no decorrer dessa investigação, no entanto o realce na questão das competências são
pontos fundamentais que norteiam o bom desempenho do professor formador. Nessa dimensão
permite refletir quanto ao desempenho do educando quando o professor fortalece a comunicação
interagindo com o mesmo, visando o máximo possível uma aproximação de confiança de forma
significativa e dentro de um processo constante. Dessa forma, cabe salientar que as ações do
professor no que se refere as habilidades para seu aperfeiçoamento, são questões que buscam
refletir quando este profissional desempenha com eficiência e eficácia as suas atividades e tem
como resultado, o sucesso do ensino aprendizagem.
Embora seja necessário um estudo mais aprofundado na questão acima mencionada, não se
pode deixar de perceber que a investigação realizada que tem como tema “O professor formador na
EAD: ações requeridas para o seu desempenho profissional” possibilitou acreditar que, o referida
pesquisa, contribuirá de forma especifica, no sentido de esclarecer que os objetivos previstos na
pesquisa foram de encontro a pesquisa dos autores, que esclarecem que o bom desempenho do
discente é oriundo de diversas questões inseridas no processo de conhecimento e, especificamente,
quando o profissional tem compromisso com a EAD, bem como desempenha suas funções com
competências, habilidades e atitudes, visando a aprendizagem do educando na modalidade EAD.
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CONCLUSÕES
O desempenho do professor formador na EAD, é uma questão importante no contexto
educacional. Por ser uma modalidade recente, o ensino a distância requer uma atenção voltada para
a formação dos professores, visto que tanto o aluno como professor, são sujeitos do processo de
ensino e aprendizagem. Assim, o docente tem o papel de intermediar por meio das tecnologias
disponíveis a aprendizagem do aluno, sendo o orientador e mediador pedagógico de todo o
processo.
Dessa forma, as competências docentes requeridas na EAD fazem menção ao uso e domínio
das tecnologias de informação e comunicação, ao trabalho em grupo para interação com todos e a
capacidade de articulação para promover as aprendizagens dos alunos, em um processo coletivo de
reconstrução dos saberes.
Sendo assim, as ações requeridas para o desempenho profissional do professor formador,
devem ser consideradas, tanto no processo de seleção como na formação continuada dos novos
docentes. Somente assim será possível à efetiva aprendizagem dos alunos e o fortalecimento dessa
modalidade de ensino na EAD.
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Resumo
Temos como objetivo analisar o papel do professor formador superior e as múltiplas funções que ele
desempenha no processo de ensino e aprendizagem, visto que, temos a compreensão de que a docência
exige no contexto da educação à distância (EAD), relacionado ao ensino superior, além de uma
formação específica, uma formação pedagógica, como condição preponderante para o seu desempenho
profissional. Trata-se de um relato de experiência ancorado nas orientações do sistema UAB/UECE.
Quanto aos procedimentos metodológicos, optamos pelo estudo bibliográfico, no sentido de
aprofundar e refletir sobre o estudo proposto. Trata-se de um trabalho que se situa na área de formação
de professores, no qual foi utilizado como referencial teórico: PIMENTA (1999), MACHADO (2004),
MAGALHÃES (2015), MORAN (2016), possibilitando a compreensão do fenômeno estudado. Vale
destacar a importância de um estudo mais aprofundado sobre o tema, sem deixar de ressaltar que os
objetivos da pesquisa foram de encontro aos estudos dos autores. Podemos afirmar que o bom
desempenho dos discentes é oriundo de diversas questões, inseridas no processo de conhecimento e,
especificamente, quando o professor formador exerce seu papel com competências, habilidades,
atitudes sérias, favorecendo o elo entre o aluno a tecnologia e o Professor Formador e fortalecendo as
ações requeridas no ambiente virtual de aprendizagem, com vistas a uma aproximação de confiança
entre docentes e discentes. Para tanto concluímos que, a Formação Continuada tem muito a oferecer
nesse processo, porque permite ao professor estar continuamente bem informado e atualizado,
potencializando assim o processo educativo. Dessa forma nossa experiência aponta para a efetiva
aprendizagem dos alunos bem como, para o fortalecimento das ações requeridas na EAD.
Palavras-chave: Professor Formador; Educação a Distância; Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO
O presente texto relata uma proposta de formação continuada com os profissionais que
atuam na Educação Infantil da Rede Municipal de Maringá/PR, intitulada “Roda de Experiência”, a
qual foi pensada e implementada pelos formadores educacionais da Secretaria de Educação de
Maringá.
Para entender a proposta de trabalho da “Roda de Experiência”, primeiramente se faz
necessário compreender como se configura a organização da formação continuada dos profissionais
que atuam na Educação Infantil do Município de Maringá. Para isso, destacamos o papel da
formação como sendo um aprimoramento profissional, qualificando o atendimento à criança,
fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico Crítica.
Dessa maneira, a formação continuada dos profissionais da Educação Infantil do Município
de Maringá/PR, acontece em duas etapas. A primeira delas é por meio de encontros presenciais,
organizados e ministrados pela equipe de formadores da Educação Infantil da Secretaria de
Educação, onde os profissionais participes são divididos em grupos de aproximadamente 25
participantes, respeitando a faixa etária das crianças que atendem em suas respectivas unidades:
creche (0-3 anos) e pré-escola (4-5 anos). Nestes momentos, são apresentados e discutidos temas
referentes à práxis pedagógica, levando em conta a realidade educacional do município e o
referencial teórico adotado.
Para enriquecer ainda mais o processo de formação continuada, pensou-se em estratégias
que fossem ao encontro das especificidades de cada profissional e unidade educacional e, desta
forma, constituiu-se a “Roda de Experiência”, que é o foco deste relato. Nesta modalidade de
formação, os profissionais refletem sobre suas práticas, discutindo ações e buscando embasamento
teórico, a fim de superar os desafios cotidianos, visando garantir a qualidade do trabalho
desenvolvido com as crianças. Neste trabalho de formação em contexto, entra em cena o
profissional responsável por acompanhar e intervir nos encaminhamentos pedagógicos de cada
instituição: os supervisores educacionais.
Assim, em lócus, serão debatidos, refletidos e aprofundados, com grupos de docentes,
temas/assuntos que visam a melhoria educacional, de acordo com a necessidade de cada unidade
escolar, ressaltando assim, em um interesse maior por parte dos profissionais.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Constantemente nos deparamos com frases como “A culpa é daquele professor que não tem
domínio de sala” ou “O professor daquela turma fica o tempo todo na sala de aula e não brinca com
as crianças”. Isso nos faz refletir cada vez mais sobre a formação dos profissionais, aqueles que
estão trabalhando diretamente com as nossas crianças. Será que esses profissionais estão refletindo
sobre suas ações? Existem espaços para discussão mais profunda sobre as dificuldades diárias?
Boriollo relata que ao se pensar sobre a formação de professores, deveria se
(…) promover um exercício contínuo em que o professor buscasse abandonar as
atitudes imediatas e ingênuas voltadas ao senso comum por atitudes intencionais e
reflexivas que busquem unir a teoria e prática. Neste sentido, a formação continuada
deveria mediar o diálogo entre teoria e prática, desafiando o professor a resolver
problemas, apontando-lhe outros caminhos, questionando sua atitude ou a não atitude.
(p.178).

Corroborando a citação acima, muitas vezes, em razão de inúmeras questões, as formações
continuadas para os profissionais da educação são oferecidas apenas em larga escala, o que pouco
oportuniza diálogos entre os profissionais e reflexões de sua “atitude ou a não atitude”, termo
utilizado pela autora supracitada.
Portanto, “A Roda de Experiência” foi pensada a partir da necessidade de se ter uma
formação continuada dentro das próprias unidades e em pequenos grupos de profissionais, nos quais
os mesmos tenham participação mais efetiva e possam realizar discussões, reflexões e estudos.
Estabelecendo assim, um elo do tema abordado com a realidade e necessidade local,
proporcionando uma formação em contexto, baseada numa prática eficiente, flexível e democrática.
Numa perspectiva de formação em contexto, ao contrário da formação inspirada no modelo
escolar, as práticas formativas articulam-se com as situações de trabalho e os quotidianos
profissionais, organizacionais e comunitários das escolas. A criação de ambientes formativos com
caráter permanente é o seu horizonte, tendo em vista o desenvolvimento humano de todos quantos
nele participam. Neste sentido, uma perspectiva de formação em contexto reclama de todos um
papel ativo de construtores de saber e não de meros consumidores passivos de programas de
formação e “crédito” correspondentes. Assim, os professores são considerados sujeitos e não
objetos da formação. E, finalmente, se consideramos que os processos de formação de professores
têm implicações na vida das crianças, eles contêm uma dimensão ética que os profissionais que
neles participam não podem declinar (FERREIRA, 2000, p. 75).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
O projeto utiliza a tipologia de caráter qualitativo, o que permite conhecer as
particularidades dos sujeitos, refletir acerca do problema detectado e contribuir para a formação
crítica dos envolvidos.
Como o objetivo do projeto é obter a melhoria da qualidade na formação continuada dos
profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Maringá, optou-se pela
metodologia de pesquisa-ação.
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser
investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (Thiollent, 1985,
p.14).

A definição do método de pesquisa-ação para o projeto se deu, pois há uma ação ativa por
parte das pessoas implicadas no processo e uma relação dialógica entre os mesmos.
Outro fator preponderante para a escolha do método, foi a necessidade de se estabelecer uma
relação entre o conhecimento e a ação, o que vem de encontro com as propostas de formação
continuada do município, que estabelece em cada encontro com os profissionais das instituições,
uma relação do tema abordado com a realidade e a necessidade do profissional e da instituição.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:
Atualmente, a rede municipal tem, na etapa da Educação Infantil, aproximadamente 3.100
profissionais (professores, educadores, auxiliares de creche e cuidadores). Esses profissionais estão
distribuídos nos 64 Centros de Educação Infantil e atendem aproximadamente 14 mil crianças de 0
a 5 anos. Em cada instituição há uma equipe diretiva composta por diretor, supervisor e orientador
educacional.
A Secretaria de Educação de Maringá conta com uma equipe de formação, setor responsável
por promover formação continuada aos profissionais que atuam em sala de aula e às equipes
pedagógicas. Todas os formadores educacionais são professores concursados do Município e, que,
atualmente, desempenham a função de formador educacional.
Conforme já explicitado anteriormente, a formação continuada dos profissionais da
Educação Infantil no município de Maringá ocorre em duas modalidades, sendo uma delas a “Roda
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de Experiência”. O projeto “Roda de Experiência” iniciou-se no ano letivo de 2018 e continua
previsto no calendário de formações do ano letivo de 2020. Este projeto é desenvolvido por meio de
uma parceria entre a equipe de formadores, equipe pedagógica e profissionais das unidades
educacionais.
O projeto “Roda de Experiência”, proporciona momentos presenciais com os supervisores
educacionais dos 64 Centros de Educação para realização de estudos e discussões de temas
variados. Esses profissionais são organizados em pequenos grupos (entre 9 e 10 pessoas) e
direcionados pelos formadores educacionais, com textos teóricos e sugestões práticas de ações
pedagógicas.
Após estes encontros, cada supervisor retorna para o seu local de trabalho e organiza a
“Roda de Experiência” com os profissionais de suas instituições. Na instituição, o supervisor
organiza os profissionais em pequenos grupos e realiza os estudos e discussões, atrelando prática,
teoria e realidade institucional. Esse processo, no Centro de Educação, tem duração de duas horas,
cada “Roda de Experiência”.
No ano de 2018 e primeiro semestre de 2019, os temas selecionados foram escolhidos pela
equipe de formação, de acordo com algumas necessidades apontadas em reuniões e momentos de
formação continuada com as equipes pedagógicas e profissionais das instituições de Educação
Infantil. Para exemplificar este processo, relataremos abaixo um dos temas trabalhados:
O brincar enquanto atividade promotora de desenvolvimento na Educação Infantil:
Tendo clareza da importância do brincar na etapa da Educação Infantil, realizou-se dois
encontros com os supervisores sobre o referido tema. No primeiro encontro, foi feito um momento
de sensibilização, onde cada um registrou por meio de um desenho, as brincadeiras de sua infância.
Após, compartilharam suas lembranças e sentimentos com os colegas do grupo. No mesmo
encontro, algumas brincadeiras foram propostas pelos Formadores, e os supervisores foram
desafiados a brincar, refletindo se essas brincadeiras poderiam ser realizadas com as crianças e se
isso vinha, ou não, ocorrendo nas instituições. Os supervisores saíram deste primeiro encontro com
a tarefa de observar como o brincar estava acontecendo em seus locais de atuação.
No encontro seguinte, apresentaram para o grupo, o relato de suas observações e para
aprofundamento teórico, realizou-se o estudo da conceituação do brincar na Educação Infantil,
utilizando o texto “A brincadeira de papéis na escola da infância” de Suzana Marcolino, alguns
vídeos referentes ao tema seguidos de discussões e reflexões.
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Nas instituições, os supervisores disponibilizaram o texto utilizado como apoio teórico aos
profissionais, para que realizassem a leitura previamente. No momento da “Roda de Experiência”, a
reflexão foi sobre o que é o brincar na Educação Infantil, tendo como premissa a Teoria HistóricoCultural, e como esses momentos têm sido organizados pelos mesmos, pensando em possíveis
melhorias.
No segundo semestre de 2019, iniciou-se a nova etapa do projeto, que será descrita a seguir.
A Caixa dos Desafios:
Para que fossem escolhidos temas mais específicos à realidade de cada uma das 64 Centros
Municipais de Educação Infantil, os formadores educacionais solicitaram que os supervisores
fizessem a “Caixa dos Desafios” nas instituições. Cada profissional preencheu um papel com as
fragilidades e desafios que enfrentam durante a prática pedagógica e depositou nessa “Caixa dos
Desafios”. Esta, foi devolvida aos formadores educacionais que identificaram os temas mais
apontados em cada unidade escolar. Durante o ano de 2020, os mesmos serão explorados, a equipe
de formação selecionará textos referentes a essas necessidades específicas e encaminhará como
subsídio teórico às supervisoras, que realizarão a “Roda de Experiência”. Desta forma, cada Centro
de Educação Infantil estudará uma temática diferente.
CONCLUSÃO
Ao longo deste texto, foi exposto uma das propostas de trabalho da Rede Municipal de
Educação Infantil de Maringá, que busca promover um espaço de reflexão, discussão, estudo e
pesquisa no interior das unidades escolares, estabelecendo um elo entre a teoria e a prática, a fim de
superar os desafios do cotidiano.
Com base nos relatos dos profissionais envolvidos concluiu-se que a “Roda de Experiência”
está sendo um espaço de formação exitosa, refletindo seus resultados na práxis do profissional da
Educação Infantil.
Devido aos resultados positivos a Secretaria Municipal de Educação de Maringá dará
continuidade a este projeto de formação continuada na Educação Infantil, no ano letivo de 2020.
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Resumo
O presente trabalho tem o propósito de relatar, aprofundar e sistematizar como proposta de formação
em contexto as experiências cotidianas dos profissionais que atuam na Educação Infantil da Rede
Municipal de Maringá/PR, a qual intitulamos “Roda de Experiência”. A “Roda de Experiência” foi
pensada a partir da necessidade de se ter uma formação que acontecesse no interior de cada instituição,
sobretudo as que atendem crianças de zero a cinco anos de idade, levando em consideração as
especificidades da comunidade escolar atendida e que promovesse efetiva participação dos profissionais
envolvidos, estabelecendo um elo entre a Teoria Histórico-Cultural e a práxis pedagógica. Em outras
palavras, o termo “Roda de Experiência”, exprime a forma como esse estudo acontece nas unidades. O
qual é organizado em pequenos grupos nas instituições em forma de roda, possibilitando a troca de
experiências entre os diversos profissionais que atendem diferentes faixas etárias. Essa troca de
experiência tornou-se um momento primoroso de aperfeiçoamento profissional e superação dos
desafios da prática docente. Posto isso, a ideia desta proposta de formação, surgiu da equipe de
Formadores Educacionais da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação que
didaticamente organizou os trabalhos da seguinte maneira: na primeira etapa – os diversos temas
abordados foram selecionados pelos respectivos Formadores, de acordo com algumas necessidades
elencadas em reuniões e em formações continuadas com membros das equipes pedagógicas e
profissionais das instituições. Na etapa seguinte, os Formadores propuseram a “Caixa dos Desafios”,
que visa debater especificamente, temas diversos para amenizar, solicitar problemas diárias que
emergem no contexto das unidades escolares, ou seja, com objetivo que cada instituição coletasse com
os seus profissionais as fragilidades e desafios enfrentados na sua prática pedagógica. Esses
apontamentos, feitos pelos profissionais de cada instituição, resultou em temas específicos da realidade
institucional, os quais serão explorados durante todo o ano letivo de 2020.
Palavras-chave: Formação em contexto; Educação Infantil; Roda de Experiência; Prática docente.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento que visa analisar as
possibilidades de um processo de formação em contexto contribuir para transformar as práticas
pedagógicas que os professores realizam com os bebês e as crianças bem pequenas.
Com o objetivo de apreender os caminhos que as investigações têm percorrido para discutir
a formação continuada destinada aos professores que atuam em creches (portanto, com os bebês e
as crianças bem pequenas), no presente texto são apresentadas algumas pesquisas sobre o tema,
destacando objetivos e resultados desses trabalhos.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BREVES
CONSIDERAÇÕES
Cruz (2010), Kramer (2008) e Oliveira-Formosinho & Kishimoto (2002), entre outros
aurores, têm desenvolvido relevantes discussões acerca deste tema e defendem a formação
continuada1 como um processo em contínuo desenvolvimento, que deve valorizar a trajetória
profissional, as experiências e a construção de saberes dos professores. Elas advertem que os
profissionais que atuam nesta etapa de educação devem compreender os processos que fazem parte
de sua ação profissional, considerar as necessidades do contexto em que atuam e ter a possibilidade
de refletir e discutir acerca do papel que assumem no cotidiano das práticas docentes junto às
crianças, diante das especificidades do trabalho pedagógico em creches e pré-escolas.
As autoras enfatizam a necessidade da formação continuada como um processo complexo,
subjetivo e reflexivo em que o professor deve ser considerado como sujeito que constrói a sua
profissionalidade por meio dos conhecimentos que fundamentam sua prática e da valorização de
suas experiências.
Além da formação continuada, outros elementos, como a valorização profissional, as
condições de trabalho, a infraestrutura das instituições, a organização do trabalho e a carreira, são
importantes para a melhoria da qualidade da educação e devem ser atendidos pelas políticas
educacionais. Entretanto, isso ainda não acontece efetivamente, como apontam Gatti, Barreto e
André (2011).
A opção pela expressão “formação continuada” para se referir à formação de professores da Educação Infantil no
exercício de sua função se justifica por ser uma denominação utilizada na legislação atual (LDB 9394/1996, Art. 62º) e
por ser um termo bastante empregado por autores que discutem o assunto no campo da educação. (BRASIL, 1996)
1
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os estudos aqui apresentados são advindos do levantamento realizado nas plataformas da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações (BDTD) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), considerando as
pesquisas publicadas no período de 1996 a 2016 que abordam a formação continuada de professores
que atuam em creches. Na ANPEd, a pesquisa foi realizada em cadernos de publicações e no site,
enfocando os Grupos de Trabalho - GT 07 (Educação da criança de zero a seis anos) e GT 08
(Formação de professores). No portal da BDTD, foram identificados os resumos de teses e
dissertações nas áreas de Educação Infantil e de Formação de professores. Na plataforma SCieLO
foram buscados artigos que tratam do assunto em pauta.
Para a seleção dos trabalhos, foi feita a leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave.
Desse modo, foi construído um banco de dados das pesquisas publicadas nessas plataformas sobre a
formação continuada de professores para a Educação Infantil.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O primeiro mapeamento realizado, acerca da formação continuada de professores da
Educação Infantil, resultou um total de oitenta trabalhos publicados, sendo quarenta e um na
plataforma BDTD, onze na ANPEd e quatorze na SciELO. Restringindo o foco para a formação
continuada de professores de creche, foram encontradas apenas duas publicações na BDTD e quatro
artigos na SciELO.
O número expressivo de pesquisas encontradas sobre a formação continuada de professores
na Educação Infantil expressa o crescimento desta discussão, provavelmente influenciada pela
demanda trazida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 1996) para oferta da
formação continuada. Entretanto, no que se refere à especificidade da formação continuada de
professores de creche, o exíguo número de apenas seis trabalhos com esse foco parece indicar a
pouca visibilidade dos bebês e crianças bem pequenas no âmbito da educação.
Foram identificados os seguintes trabalhos abordando a formação continuada de professores de
creche: Octaviani (2003), Volpato e Mello (2005), Oliveira (2009), Zurawski (2009), Vieira (2013),
Garanhani e Nadolny (2015).
A tese de Octaviani (2003), “As Concepções de Educar das Profissionais de Educação
Infantil: um ponto de partida para a formação continuada na perspectiva Histórico-Cultural”, tratou
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do conceito de “qualidade” para a Educação Infantil, elementos que indiquem “como” trabalhar
com as crianças e as possibilidades que contribuem com o processo de formação dos professores
desta etapa de educação.
A autora buscou conhecer as necessidades e interesses das profissionais e o contexto da
instituição investigada, bem como entender as concepções de educar norteadoras das práticas das
profissionais, observando também os espaços e as práticas pedagógicas da creche municipal
investigada. Octaviani (2003) destacou nos resultados que a infraestrutura, a organização da rotina,
a contratação de profissionais com qualificação adequada e a compreensão das concepções de
educar, cuidar e brincar, são aspectos que precisam ser melhorados na instituição. Para ela, tudo
isso requer investimento na formação continuada, com foco nas necessidades das profissionais e do
atendimento específico na creche.
O artigo de Volpato e Mello (2005), o “Trabalho e formação dos educadores de creche em
Botucatu: reflexões críticas”, tratou de programas de formação em serviço para professores de
creche investigando oito creches municipais de Botucatu (SP). O objetivo foi conhecer as condições
de trabalho e de formação dos professores, avaliando a formação inicial e continuada das
professoras, as concepções subjacentes à prática profissional, as suas expectativas sobre os
programas de formação em serviço e as efetivas necessidades a que esses programas precisam
responder, em vista dos parâmetros de qualidade estabelecidos para a Educação Infantil.
Nos resultados da pesquisa, as autoras apontaram as condições infraestruturais, jornada de
trabalho, contratação de profissionais, formação específica para os profissionais que atuam na
creche, como aspectos que precisam de maior atenção e soluções no contexto investigado.
Portanto, defendem a implementação de mudanças que possibilitem melhorias das condições de
trabalho e de formação dessas professoras.
No artigo “Tocar e Trocar... O Corpo, o Afeto, a Aprendizagem: uma experiência de
Formação Continuada em um Centro de Educação Infantil”, Oliveira (2009) discutiu o tema
afetividade e o toque corporal, com o objetivo de refletir sobre as relações entre adultos e crianças
no contexto educacional abordando a importância do toque e da afetividade no desenvolvimento
infantil na formação continuada.
Na pesquisa, foi desenvolvida uma formação continuada com professores das crianças de
zero a quatro anos com o objetivo de possibilitar reflexões acerca das ações pedagógicas a partir de
vivências corporais, fundamentação teórica e planejamento da prática. Nos resultados, a autora
destacou que foi possível perceber mudanças nas concepções dos professores acerca do cuidar e
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educar, a transformação das posturas dessas profissionais nas interações com as crianças e a
melhoria das suas práticas.
A dissertação de Zurawski (2009), “Escrever sobre a própria prática: desafios na formação
do professor da primeira infância” analisou os registros escritos produzidos por quatro professoras
com atuação em dois grupos de crianças de dois e três anos em um Centro de Educação Infantil
(CEI) da rede municipal da cidade de São Paulo, que, durante dois anos, participaram de um
processo de formação continuada.
A autora investigou os registros das professoras sobre suas práticas pedagógicas, partindo da
hipótese de uma possível transformação das ações docentes a partir da formação vivenciada por
essas profissionais. Com isso, constatou que a elaboração de estratégias e metodologias
provocadoras de boas reflexões sobre as práticas ainda é um desafio para a formação continuada,
destacando como uma fragilidade nos projetos de formação advindos de instâncias externas às
Secretarias de Educação, como no caso investigado, com encontros pontuais e com tempo limitado
para ampliar as discussões.
Zurawski (2009) destacou ainda que os registros das práticas realizados pelas professoras,
bem como o acompanhamento pela coordenação pedagógica podem ser elementos estruturantes de
um processo de formação continuada na instituição, no sentido de oportunizar reflexões das
professoras sobre a própria ação docente.
Na dissertação “A formação de professoras em uma creche universitária: o papel da
documentação no processo formativo”, Vieira (2013) pesquisou a prática de documentação
pedagógica na relação com a formação de professores, tendo como objetivo analisar em que medida
a documentação pode apoiar o desenvolvimento profissional dos professores no âmbito da
Educação Infantil.
A autora analisou a documentação de um processo formativo realizado durante encontros
mensais no contexto investigado, composta por diários de campo, registros escritos dos professores,
fotografias e relatos avaliativos dos encontros realizados. Os materiais que compõem as práticas dos
professores, tais como: diários, planejamentos, relatórios, materiais de exposição e portfólios,
também foram analisados.
A análise dos dados indicou que as discussões e ações desencadeadas durante os encontros
de formação contribuíram para a reflexão dos professores sobre o próprio processo formativo.
Vieira (2013) enfatizou em seus resultados, a importância da documentação pedagógica no processo
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formativo dos professores, considerando-a um elemento imprescindível nas propostas que se
inspiram em uma pedagogia da escuta, da visibilidade e da comunicação entre crianças, professoras
e famílias, uma vez que possibilita aos profissionais atuarem como pesquisadores de suas próprias
práticas.
O artigo de Garanhani e Nadolny (2015), “A Linguagem Movimento na Educação de Bebês
para a Formação de Professores”, apresentou uma pesquisa realizada com professoras de berçários
dos Centros Municipais de Educação Infantil de Curitiba (CMEIs), em parceria com o projeto de
formação “Educamovimento: saberes e práticas na Educação Infantil”, da Universidade Federal do
Paraná – UFPR (2008-2013). A formação investigada tinha como base os pressupostos de Wallon
sobre saberes da linguagem do movimento na Educação Infantil.
A referida pesquisa teve como objetivo discutir o uso de estratégias formativas, tais como:
análise de situações homólogas, análise de bons modelos, redação e análise de casos, narrativas e
interlocução teoria e prática, como meios de possibilitar a reflexão das professoras acerca de suas
práticas.
Nos resultados, as autoras concluíram que as estratégias formativas supracitadas foram
relevantes para o processo de reflexão das professoras sobre as suas práticas, o que as possibilitou
avaliá-las, compreendê-las, modificá-las e ressignificá-las, como também compreender os saberes
do movimento como uma linguagem da criança. Elas afirmam ainda, que a formação continuada na
Educação Infantil necessita promover constantes reflexões das práticas pedagógicas desenvolvidas
no cotidiano com os bebês.
CONCLUSÕES
O levantamento dos estudos aqui referidos possibilitou um panorama dos trabalhos que
enfocaram a formação continuada de professores que atuam em creches, evidenciando que ainda há
um número reduzido de pesquisas que discutam especificamente a formação continuada desses
profissionais.
As publicações analisadas abordam temas como: as concepções que fundamentam as
práticas pedagógicas, o desenvolvimento das práticas docentes, as políticas públicas formuladas
para a formação docente e a oferta de programas de formação específicos para a ação docente com
bebês e crianças bem pequenas. No entanto, ao tratar desses aspectos, chamaram a atenção para as
precárias condições de trabalho que os profissionais encontram, dificultando a sua prática
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pedagógica junto às crianças e suas famílias, especialmente quanto à infraestrutura, organização da
rotina e a falta de profissionais com qualificação adequada.
Vale registrar também que, embora em pequeno número, essas pesquisas indicam um
movimento bastante promissor de busca de novas estratégias de formação continuada de
professores, tais como vivências corporais, a documentação pedagógica, a análise de situações
homólogas, redação e análise de casos. Tais estratégias parecem aumentar as possibilidades de
provocar reflexões sobre percepções (por exemplo, acerca das crianças) e provocar maior
compreensão e mudanças na prática pedagógica.
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Resumo
Este artigo é parte de uma tese de doutorado e tem como foco pesquisas que abordam a formação
continuada destinada aos professores de Educação Infantil, em especial os professores que atuam em
creches, com os bebês e as crianças bem pequenas. Tem como objetivo apreender os caminhos que as
investigações têm percorrido para discutir a formação continuada destinada a esses professores.
Brevemente, são apresentadas as contribuições advindas dos estudos e publicações sobre a formação
continuada de professoras na Educação Infantil de alguns autores, como Cruz (2010), Kramer (2008) e
Oliveira-Formosinho & Kishimoto (2002). Em seguida, é trazido um levantamento das publicações
sobre o tema, considerando o período de 1996 a 2016, encontradas nas seguintes plataformas:
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações (BDTD) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). São explicitados os temas,
objetivos e resultados de cada uma das produções encontradas sobre a formação continuada de
professores de Educação Infantil que atuam especificamente com os bebês e as crianças bem pequenas.
Este levantamento indicou que, apesar de ser uma condição para a qualidade das práticas pedagógicas
em qualquer etapa da educação, a formação continuada destinada a esse segmento não tem recebido a
devida atenção, pois ainda é bem restrito o número de pesquisas sobre a formação continuada de
professores que atuam nas creches, com os bebês e as crianças bem pequenas. Em geral, as
investigações discutem temas relevantes na área, como também chamam a atenção para as precárias
condições de trabalho que os profissionais encontram, dificultando a sua prática pedagógica junto às
crianças e suas famílias. Contudo, essas pesquisas também indicam um movimento bastante promissor
de busca por novas estratégias de formação continuada de professores.
Palavras-chave: Pesquisas. Formação Continuada. Educação Infantil. Creche.
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Resumo
A formação de professores/as no Brasil, suas especificidades, dilemas e desafios constituem-se foco de
preocupação e interesse de pesquisadores/as do mundo inteiro, seja do ponto de vista das políticas, das
práticas pedagógicas, dos saberes e identidade profissional, da profissionalização e trabalho docente,
dentre outros temas. No entanto, apesar da quantidade de produções e do crescente interesse pela
temática, ainda são inúmeros os desafios e razões que explicam um descompasso entre o que se oferece
na formação de professores e as exigências cotidianas do trabalho escolar. Destarte, este painel tem por
objetivo apresentar os resultados de pesquisas sobre a formação de professores da Educação Infantil à
luz dos pressupostos do materialismo histórico-dialético, da Psicologia Histórico-cultural e da
Pedagogia Histórico-crítica, na compreensão de que o conhecimento crítico, relaciona-se por uma
postura de transformação da realidade, através da qual, proporcione uma reflexão que implica em
movimento, em mudança, e não apenas limitar-se à análise crítica. Dessa forma, as metodologias e
análises apresentadas nas pesquisas: O desenvolvimento profissional docente de professoras da educação infantil:
relato de experiência em um município do sudeste goiano, O ensino na educação infantil: o que revelam os
planejamentos dos professores pré-escolares de um município do interior paulista? e Mediação escolar e a
formação docente: contribuições da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico crítica se
propõem a compreender e analisar a realidade vivenciada pelos professores como um todo, uma
totalidade articulada, provisória, tendo em vista uma perspectiva crítica e contra hegemônica acerca da
formação docente. Destacamos ainda que existem as especificidades da formação de professores da
educação infantil, e que precisamos fortalecer a relevância do ensino na educação infantil, uma vez que
o cuidado e ensino são indissociáveis quando tratamos da educação das crianças pequenas.
Palavras-chave: Formação docente; Educação Infantil; Pedagogia Histórico-Crítica; Psicologia
Histórico-Cultural.
O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO SUDESTE GOIANO
Priscilla de Andrade Silva Ximenes – UFU
Janaína Cassiano Silva – UFCat/Catalão

INTRODUÇÃO
Face a defesa da educação de qualidade para todos e todas, destaca-se a formação de
professores como dimensão fundamental para a obtenção desse direito humano irrevogável. No
entanto, a valorização e construção da profissão docente estão diretamente relacionadas com a
política de formação, de condições de trabalho, de carreira e de remuneração. Nesse sentido faz-se
imprescindível o debate sobre os impactos das reformas educacionais nas políticas públicas para a
educação e mais especificamente para a formação de professores no Brasil.
Diante do exposto demarcamos que para realizar tal reflexão amparamo-nos numa
perspectiva crítica e contra hegemônica diante de uma sociedade/educação opressora e excludente,
uma vez que a escola, como instituição social, reflete (resiste) as contradições do mundo do
trabalho sob à lógica do capital. Subsidiadas pelos pressupostos do materialismo histórico-dialético
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e da epistemologia da práxis reforçamos a necessidade de tentar compreender o fenômeno na sua
totalidade, visto que atualmente as concepções e direcionamentos para a educação e formação de
professores expressos pelas políticas públicas tem contribuído para a ampliação da desigualdade
social e de modelos formativos que atendam a um projeto neoliberal. A categoria totalidade
significa:
[...] de um lado, que a realidade objetiva é um todo coerente em que cada elemento
está, de uma maneira ou de outra, em relação com cada elemento e, de outro lado, que
essas relações formam, na própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos,
unidades, ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre
determinadas (LUKÁCS, 1967, p.240).

Dessa forma, apresentamos neste texto os resultados de um projeto de extensão, com
financiamento do PROEXT, realizado no ano de 2015, em um município do sudeste goiano que
teve como objetivo promover um processo de avaliação, reflexão e socialização dos conhecimentos
de abordagens críticas no âmbito da Psicologia e Pedagogia, a fim de ampliar as possibilidades de
atuação da equipe pedagógica da educação infantil deste município. As ações/atividades
desenvolvidas com os professores foram: caracterização da instituição de educação infantil;
levantamento das fontes utilizadas pelos professores para elaboração de suas práticas pedagógicas;
grupo de estudos e; proposição de ações/atividades. Optamos por apresentar neste texto os
resultados obtidos com o grupo de estudos realizado com as professoras da creche.
Vale destacar que ao nos propormos pensar na formação de professores faz-se
imprescindível considerarmos o processo da construção da identidade e profissionalização docente,
a formação dos saberes e das necessidades formativas, compreendendo a formação como um
processo individual e coletivo. Para tanto, nos subsidiaremos no conceito de Desenvolvimento
Profissional Docente (DPD) por considerarmos que “desenvolvimento” tem uma conotação de
evolução e continuidade, superando a “tradicional justaposição entre formação inicial e formação
contínua dos professores” (MARCELO GARCIA, 2009).
Pesquisas, como a de Magalhães e Souza (2012), apontam que apesar de um significativo e
gradativo aumento no número de pesquisas e publicações sobre a formação e a atuação do
professor, ainda é muito comum que se façam pesquisas sobre os professores tomando-os como os
grandes responsáveis pelos sucessos e fracassos no processo de ensino-aprendizagem, não
analisando a profissão docente considerando as diferentes forças que a determinam. As autoras
afirmam que:
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A definição dos professores(as) como problema é, atualmente, um tema que está
presente tanto entre os que defendem sua reformulação, no sentido de modificar a
atuação dos(as) professores(as) para adaptá-la às novas exigências do capital, quanto
entre aqueles que são contra essas adaptações, uma vez que se preocupam não só com
a quantidade, mas também e, sobretudo, com a qualidade dessa atuação
(MAGALHÃES; SOUZA ,2012, p. 670).

As autoras enfatizam o quanto essa concepção de professor corrobora para sustentar a visão
hegemônica de educação em nossa sociedade e, subsidiadas por Sacristán (2006, p. 82),
estabelecem uma análise crítica desta produção, considerando que, embora a profissão docente
esteja em pauta, a maior parte das investigações realizadas “[...] é enviesada, parcial,
desestruturada, descontextualizada e não entra na essência dos problemas” da docência.
Partindo desse pressuposto, defendemos que ao se realizar pesquisas sobre formação de
professores, é importante questionarmos os modelos e concepções de formação de professores, do
ponto de vista das políticas públicas. Para tanto, subdividimos o texto em quatro partes, sendo a
primeira destinada à uma breve apresentação dos pressupostos teóricos que embasaram a ação de
extensão. A seguir, apresentamos os procedimentos metodológicos e; posteriormente, o relato das
entrevistas com as professoras da pré-escola. Ao final, faremos algumas considerações.
O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE BILDUNG
Sendo a educação peça-chave para o progresso social e econômico do país, o papel do
professor é essencial para atender às novas demandas. De acordo com Ball (2002), as reformas
educacionais geram novas tecnologias políticas que impactam diretamente na identidade social
docente atribuindo novas funções e novo perfil ao professor, pautados na qualificação e aumento do
desempenho e da sua performance. O autor caracteriza performatividade como uma tecnologia, uma
cultura e um modo de regulação que emprega avaliações, comparações e demonstrações como
meios de controle, desgaste e mudança. As performances de indivíduos ou organizações servem
como medidas de produtividade ou resultado, demonstrações de “qualidade”, ou “momentos” de
promoção ou inspeção (BALL, 2012, p. 37).
Pautada nos princípios mercadológicos a cultura da performatividade está intrinsicamente
ligada às ações das reformas e impacta diretamente na subjetividade e identidade social docente,
equação que o autor nomeia de professor reformado. Segundo o autor (2012, p.10) “a
competitividade e o individualismo alteram as relações dentro da escola e também modificam a
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imagem que cada professor tem de si”. E não é só sobre os professores que age a cultura da
performatividade, as instituições educacionais também devem demonstrar todo seu potencial. O
autor diferencia o profissional autêntico do profissional pós-reforma, afirmando que estes são “[...]
exogenamente gerados, seguidores de regras, e, que eles traduzem o profissionalismo numa forma
de performance onde o que conta como prática profissional depende do satisfazer às decisões fixas
impostas externamente” (BALL,2012, p. 36).
Por isso, baseando-nos em Chauí (2014), defendemos a necessidade de uma formação
permanente porque a educação significa um movimento de transformação interna daquele que passa
de um suposto saber, ou da ignorância, ao saber propriamente dito, ou à compreensão de si, dos
outros, da realidade, da cultura acumulada e da cultura no seu presente. A educação é inseparável da
formação e é por isso que ela só pode ser permanente.
Dessa forma, ao nos propormos pensar na formação de professores faz-se imprescindível
considerarmos o processo da construção da identidade e profissionalização docente, a formação dos
saberes e das necessidades formativas, compreendendo a formação como um processo individual e
coletivo. Nessa perspectiva, os estudos realizados por Marcelo Garcia (2009); Zabalza (2000),

Behrens (2007), Melo (2007); Nunes e Oliveira (2017), dentre outros, acerca do conceito de DPD
nos auxiliam a compreendê-lo como um processo a longo prazo, no qual se integram diferentes
tipos de oportunidades e experiências, planificadas sistematicamente para promover o crescimento e
desenvolvimento do docente. Segundo Marcelo Garcia (2009, p.07):
Deve entender-se o desenvolvimento profissional dos professores enquadrando-o na
procura da identidade profissional, na forma como os professores se definem a si
mesmos e aos outros. É uma construção do eu profissional, que evolui ao longo das
suas carreiras. Que pode ser influenciado pela escola, pelas reformas e contextos
políticos, e que integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a
ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como
as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade
profissional. As identidades profissionais configuram um complexo emaranhado de
histórias, conhecimentos, processos e rituais.

Destarte, compreendemos que tornar professor não é um processo rápido e estanque, que
não se esgota na formação inicial ou continuada. Mas trata-se de um processo contínuo que
promova constante reflexão e reelaboração sobre os saberes e práticas docentes. Contudo, trata-se
de um processo individual e coletivo, em que a valorização e construção da identidade docente

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

1489

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

estão diretamente relacionadas com a política de formação, de condições de trabalho, de carreira e
de remuneração.
Assim, pensar nos processos formativos e no DPD não se trata apenas de realizar formações
continuadas, mas o que podemos concluir a partir da leitura de autores da área de formação de
professores, como Imbernón (2009; 2016); Pimenta (1999), Freire (1981; 1996) e André (2010), é
que a formação docente tem de ser pensada como um aprendizado profissional ao longo da vida, o
que implica o envolvimento dos professores em processos intencionais e de planejamento que
possibilitem mudanças rumo a uma prática efetiva em sala de aula.
Pimenta (1999) aponta, entre outras questões, que é necessário que haja uma superação da
fragmentação da prática e da teoria, a partir do conceito de práxis, em que formação do professor
seja considerada uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola,
dos professores, dos alunos e da sociedade.
A partir dessa perspectiva da práxis faz-se necessário pensar a formação de professores
nesse caráter dialético superando a tradicional justaposição entre formação inicial e formação contínua,
recorremos à concepção do desenvolvimento profissional docente como bildung. Baseando-nos nos

estudos de Souza (2014) em que se apropria do termo para refletir sobre os processos de formação,
profissionalização e práticas docentes a partir de uma perspectiva crítica que promova liberdade e
emancipação, consideramos tal perspectiva para pensarmos sobre o desenvolvimento profissional
docente que considere os professores como sujeitos-autores do seu próprio processo formativo
contribua para a sua práxis pedagógica, compreensão histórica da carreira docente e para o trabalho
educativo.
Fundando-se no acima exposto, rejeitamos as características da docência como ação
pragmática e fragmentada, que pensa na formação inicial e continuada a partir da dimensão política
da prática de maneira dicotomizada. A formação aqui defendida compreende esse processo na
totalidade do ser humano, sua identidade, profissionalidade e na construção de sentidos acerca de
carreira no âmbito individual e coletivo.
Essa perspectiva pode ser melhor compreendida nas palavras de Souza (2014) que defende
que:
A complexidade da formação requer a autocompreensão de discentes e docentes,
como requisitos para desenvolverem suas consciências cognitiva e valorativa, a fim de
que possam compreender o caráter histórico-social práxico e de poiésis – do sensível –
da educação. Esses requisitos quando aceitos e desenvolvidos, contribuem para
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esclarecer e fortalecer o compromisso ético da educação e de seus sujeitos. (SOUZA,
2014, p.83)

Nessa lógica, o desenvolvimento profissional docente bildung inscreve-se como um
processo intencional, gerado a partir da reflexão e dos aspectos éticos, individuais e coletivos que
compõem o trabalho docente. Seu suposto fundamental é a implicação do próprio sujeito como
agente de formação. O sujeito em formação, ao ser interpelado pela cultura, atua criativamente no
sentido de igualmente criar cultura, transformando a já existente. O indivíduo, por meio da
consciência que tem de si, interfere na produção daquilo que é, intercede no seu processo dialético
de subjetivação a partir conquista da autonomia do próprio pensamento e da profissionalização do
trabalho docente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia deste trabalho pauta-se nos fundamentos metodológicos e filosóficos do
materialismo histórico-dialético. Ao abordarmos a concepção materialista da dialética devemos
considerar, segundo Shuare (1990), dois princípios. O primeiro é referente à vinculação e
interdependência dos fenômenos, sendo que este apresenta três implicações. A primeira é a
necessidade de determinar as dependências essenciais que mantém o objeto; a segunda consiste na
necessidade de superação das limitações inerentes a qualquer determinação, visto que o processo de
conhecimento é infinito. Por fim, a necessidade de reconhecer o caráter dialético do conhecimento.
Já o segundo princípio refere-se ao fato de que “[...] a fonte de desenvolvimento do objeto (não
simplesmente quantitativa, e sim qualitativa) é a unidade e luta de contrários” (SHUARE, 1990,
p.18, tradução nossa).
A seguir, trazemos as ações/atividades que foram desenvolvidas:
Caracterização da instituição de educação infantil e levantamento das fontes utilizadas pela
equipe pedagógica para elaboração de suas práticas pedagógicas;
Grupo de estudos: foi um momento destinado ao estudo de temáticas pertinentes à atuação
na educação infantil, dentre estas: infância, ensino, cuidado na educação infantil, função da escola,
desenvolvimento infantil, políticas públicas, além disso, este também foi um espaço de acolhida dos
profissionais que atuam na educação infantil, de suas práticas, concepção de trabalho, etc.
A seguir apresentamos a caracterização da escola, bem como das professoras da creche e os
dados relativos ao grupo de estudos realizado com estas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
No município estudado, no ano de 2015, existiam aproximadamente duzentas e cinquenta
crianças matriculadas na educação infantil municipal. A cidade tem uma instituição de educação
infantil que possui duas unidades, uma para o atendimento de crianças de zero a três anos (creche) e
outra destinada às crianças de quatro a cinco anos e onze meses (pré-escola).
Foram realizadas dez (10) visitas/observações em cada unidade, respectivamente, creche e
pré-escola. A creche é composta por 04 salas de aula, distribuídas da seguinte forma: uma (01) sala
do Berçário I; uma (01) do Maternal I; uma (01) do Maternal II; uma (01) do Maternal III e; uma
(01) sala da secretaria; um (01) almoxarifado; uma (01) cozinha; uma (01) lavanderia. A escola
também tem um refeitório e; dois (02) banheiros, um masculino e outro feminino. A estrutura da
pré-escola é similar, com seis (06) salas de aula, sendo três (03) do Jardim I e três (03) do Jardim II;
uma (01) sala da coordenação; uma (01) da secretaria; um (01) refeitório; dois (02) banheiros, um
masculino e um feminino; uma (01) sala de informática.
Com relação ao quadro de funcionários, a creche dispõe de quatorze (14) professores, dois
(02) coordenadores, uma (01) cozinheira, duas (02) auxiliares de serviços gerais. A pré-escola
conta com seis (06) professoras, duas (02) auxiliares, uma (01) coordenadora, uma (01) secretária,
duas (02) cozinheiras, duas (02) auxiliares de serviços gerais. Além desses profissionais, tanto a
creche quanto a pré-escola têm um (01) professor de educação física, uma (01) nutricionista e uma
(01) psicóloga que atendem as duas instituições.
No quadro 1 apresentamos a formação profissional/ escolaridade das professoras da creche e
pré-escola. Quanto às professoras da creche, nosso objeto de estudo neste texto, destacamos que
duas (02) são graduadas em Letras, três (03) graduandas em Pedagogia e duas (02) possuem ensino
fundamental incompleto.
A equipe executora do PROEXT foi composta por três professores universitários, e sete
alunos de graduação. Também contamos com a participação de professores convidados de outras
instituições. Os participantes do projeto foram a equipe pedagógica e técnica da educação infantil
de um município do sudeste goiano.
O grupo de estudos foi um momento destinado ao estudo de materiais selecionados pela
equipe executora, com temáticas pertinentes à atuação na educação infantil, dentre estas: infância,
ensino, cuidado na educação infantil, função da escola, desenvolvimento infantil, políticas públicas,
etc. Os encontros ocorreram mensalmente, de maio a julho, com duração de três horas cada.
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Vale salientar que este momento também foi um espaço de acolhida dos profissionais que
atuam na educação infantil, de suas práticas, concepção de trabalho, etc. Deste modo, foram
realizados três grupos de estudos com a equipe da creche. A participação nos encontros coletivos
normalmente era composta pelas professoras responsáveis pelo projeto, alunos de graduação e,
professoras da escola, além da coordenadora da mesma. A dinâmica dos encontros foi realizada
com objetivos específicos, a ideia era que as professoras pudessem refletir os textos propostos e,
consequentemente buscar ampliar o campo de atuação, levando para a roda de discussão as questões
que permeavam a ação pedagógica das mesmas.
Ao longo dos encontros nos grupos de estudos trabalhamos os textos de forma dinâmica,
com intuito de uma participação mais efetiva/ativa das professoras. Foram realizadas dinâmicas de
grupo, como a teia do envolvimento (SIMÃO, 2000). As dúvidas que surgiram foram discutidas no
grupo, em vários momentos pontuamos que o desenvolvimento da criança não é algo natural, pois
este era um relato que, por muitas vezes permeou a fala das professoras. Aspectos importantes
como mediação, relação professor e aluno, desenvolvimento infantil, etc, foram bastante discutidos,
ressaltando a importância das professoras como mediadoras das crianças com o mundo.
No segundo encontro trabalhamos a identidade profissional e o trabalho pedagógico na
educação infantil. Solicitamos às professoras que confeccionassem cartazes de modo a traçar uma
linha do tempo referente à escolha profissional. Posteriormente, as professoras apresentavam suas
linhas do tempo para as colegas que estavam em círculo e fazíamos uma reflexão destas histórias
com o trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil. Para a maioria das professoras a
escolha pela profissão estava ligada a questão da maternidade; muitas relataram não ter escolhido
ser professora e sim, apontaram como uma oportunidade que surgiu quando procuravam emprego.
Destacamos com as professoras que a creche ainda é vista apenas como um lugar destinado ao
cuidar, e que precisamos fortalecer a relevância do ensino na educação infantil, uma vez que o
cuidado e ensino são indissociáveis quando tratamos da educação das crianças pequenas.
No terceiro e último encontro trabalhamos a temática do desenvolvimento infantil e o
processo de ensino aprendizagem. Para tal, fizemos uma dinâmica de grupo com as professoras no
intuito que elas pudessem discutir acerca do desenvolvimento como processo histórico e social e
não algo natural. Apresentamos um objeto desconhecido para as professoras (passarinheira) e
pedimos que nomeassem este, além de apresentarem a função deste objeto. Nenhuma professora
conhecia o objeto, porém, souberam descrever o mesmo, bem como definir elementos que o
compõem. Deste modo, aproveitamos para inserir reflexões no que tange o desenvolvimento
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infantil como processo histórico e cultural, além da relação deste com o ensino e o trabalho do
professor. Foi um momento rico e troca de experiências e relatos das práticas desenvolvidas por
estas professoras. Ao final pedimos que as professoras nos dessem um retorno acerca dos encontros
e estas disseram que foi um momento de muito aprendizado e reflexões importantes para a atuação
das mesmas no cotidiano da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão sobre a formação de professores é apenas uma, das muitas, problemáticas
quanto à falta de valorização e qualificação docente. Hoje, além de sua preparação poder ser feita
em diferentes instituições formadoras, até mesmo de níveis de ensino diferentes, há
questionamentos e críticas que surgem diante das diferentes abordagens sobre a profissionalização
do magistério, especialmente no que tange ao projeto de sociedade expresso pelos modelos de
universidade pública.
No entanto, acreditamos que apesar dos problemas e limites envolvendo a formação de
professor e os impactos das reformas educacionais no atual cenário brasileiro, consideramos que a
Universidade é o espaço formativo por excelência da docência, uma vez que defendemos a
universidade pública como lugar de formação de pensamento crítico, como uma instituição social
inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber.
Ademais, ao apresentarmos o relato de nossa experiência com o PROEXT em um município
do sudeste goiano esperamos contribuir com a superação de propostas formativas pragmáticas e
fragmentadas, formuladas sob à lógica do capital que têm como principal objetivo a obtenção dos
interesses mercadológicos. O enfrentamento a esses problemas requer soluções complexas, a curto,
médio e longo prazo, além de demandar o aprofundamento do diálogo e das parcerias entre as
universidades e escolas, para que juntos possamos encontrar saídas para os problemas e promover
transformações nos processos formativos que reverberam no desenvolvimento profissional de
professores.
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Quadro 1. Formação profissional/ escolaridade das professoras da creche e pré-escola da Rede Municipal de um
município do sudeste goiano
Creche
- Berçário

01 professora: Graduanda em Pedagogia
01 professora: Ensino Fundamental incompleto

- Maternal I

01 professora: Graduanda em Pedagogia
01 professora: Ensino Fundamental incompleto

- Maternal II

01 professora: Ensino Fundamenta completo
01 professora: Graduanda em Pedagogia

- Maternal III

02 professoras: Graduação em Letras
Pré-escola

- Jardim I

03 professoras: Graduação em Pedagogia

- Jardim II

02 professoras: Graduação em Pedagogia
01 professora: Magistério
Fonte: Organizado pelas autoras

Resumo
Apresentamos neste texto os resultados de um projeto de extensão já finalizado, com financiamento do
PROEXT, realizado no ano de 2015, em um município do sudeste goiano que teve como objetivo
promover um processo de avaliação, reflexão e socialização dos conhecimentos de abordagens críticas
no âmbito da Psicologia e Pedagogia, a fim de ampliar as possibilidades de atuação da equipe
pedagógica da educação infantil deste município. Pensar na formação e no desenvolvimento
profissional docente a partir da constante (re)elaboração de saberes adquiridos e construídos na prática
diária docente representa a tônica desse trabalho. As ações/atividades desenvolvidas com os
professores foram: caracterização da instituição; levantamento das fontes utilizadas pelos professores
para elaboração de suas práticas pedagógicas; grupo de estudos e; proposição de ações/atividades.
Optamos por apresentar neste texto os resultados obtidos com o grupo de estudos realizado com as
professoras da creche. Realizamos três encontros com estas professoras, semanalmente, nos meses de
maio a julho de 2015, com duração de três horas cada. Ao longo dos encontros nos grupos de estudos
trabalhamos os textos de forma dinâmica, com intuito de uma participação mais efetiva das
professoras. Foram realizadas dinâmicas de grupo, as dúvidas que surgiram foram discutidas
coletivamente; em vários momentos pontuamos que o desenvolvimento da criança não é algo natural,
pois este era um relato que, por muitas vezes permeou a fala das professoras. Aspectos importantes
como mediação, relação professor e aluno, desenvolvimento infantil, formação continuada, etc, foram
bastante discutidos, ressaltando a importância das professoras como mediadoras das crianças com o
mundo. Dessa forma, fortalecemos a relevância do ensino na educação infantil, uma vez que o cuidado
e ensino são indissociáveis quando tratamos da educação infantil. Acreditamos que realizar um trabalho
que considere os professores como sujeitos-autores do seu próprio processo formativo contribua para
o seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação de Professores; Creche; Educação Infantil; Desenvolvimento Profissional
Docente.

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

1496

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

O ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE REVELAM OS PLANEJAMENTOS DOS
PROFESSORES PRÉ-ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA?
Eliza Maria Barbosa – UNESP/ Araraquara
Altina Abadia Silva – UFCat/Catalão
Cristiane Moraes Escudeiro – SME Araraquara

INTRODUÇÃO
O presente texto apresenta os dados e análises de uma pesquisa desenvolvida no período de
2014 a 2016, tendo as escolas de Educação Infantil e as práticas educativas de professoras préescolares de um município do interior do estado de São Paulo como objeto e campo. A pesquisa
construiu-se sobre a hipótese de que a influência dominante de um conjunto de ideias
construtivistas e dos autores da chamada Pedagogia da Infância sobre os professores pré-escolares
leva a práticas informais, ausência de planejamento de atividades com clareza dos fins a serem
atingidos, e ainda, à falta de mediação dos professores, por entenderem que os conteúdos a serem
aprendidos pelas crianças prescindem da intervenção pedagógica, pois resultam de suas
experiências espontâneas.
Acreditamos que identificar os recursos e objetos usados nas mediações das professoras nas
atividades desenvolvidas com as crianças, revelaria até que ponto os professores reconhecem a
organização do ensino favorecendo ou não o processo de desenvolvimento das crianças. Em outras
palavras, estamos afirmando que a identificação do modo como se materializam os planejamentos
das professoras, as mediações que realizam, os objetos, materiais e a área do conhecimento das
atividades propostas para as crianças, indicam a percepção das professoras a respeito de como a
aprendizagem escolar impulsiona o desenvolvimento, aproximando-se ou divergindo, portanto, da
perspectiva anunciada pela Psicologia Histórico-Cultural, para a qual o desenvolvimento cultural
das crianças não ocorre independente do que aprendem na escola.
Os dados foram obtidos através de um questionário respondido por professores da Educação
Infantil do município de Araraquara; seis perguntas com o objetivo de identificar a relação entre o
planejamento, as metodologias e os processos de ensino-aprendizagem das crianças de quatro e
cinco anos de idade. Foram preenchidos quatorze questionários de professores da 4ª etapa (crianças
com 04 anos de idade) e sete questionários de professores da 5ª etapa (crianças com 05 anos de
idade). A seguir apresentamos as questões que compuseram o questionário.
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Neste texto, discutiremos especificamente os dados obtidos nas duas primeiras questões,
referentes ao planejamento dos professores.
1 - Você realiza registro sistemático do planejamento das atividades a serem desenvolvidas
com as crianças? Esse registro é diário, semanal, quinzenal, mensal ou bimestral?
2 - Seu planejamento é composto de quais elementos?
3 - Em geral, quando as crianças realizam as atividades propostas no planejamento, o fazem
sem o seu auxílio?
4 - Há conteúdos que, quando trabalhados com as crianças, exigem mais a sua mediação?
5 - Quais os principais recursos que você utiliza para o desenvolvimento das atividades com
as crianças?
6 - O que você considera imprescindíveis recursos para a aprendizagem das crianças? Cite
pelo menos dois fatores considerados mais relevantes.
Para as análises, agrupamos as seis questões em três tópicos: planejamento, mediação e
concepções sobre ensino, condizendo com o assunto abordado pelas mesmas, no intuito de
organizar melhor as discussões. Dessa forma, as questões 1 e 2 tratam do tópico: Planejamento; as
questões 3 e 4 abordam o tópico sobre as formas de Mediação e por fim, as perguntas 5 e 6, tratam
do último tópico: Concepções sobre ensino.
O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLARES E A RELAÇÃO COM O
ENSINO
Para Ostetto (2008), o planejamento do professor é uma atitude crítica do seu trabalho como
docente, devendo ser flexível, abrindo-lhe a possibilidade de repensar sua prática e orientá-la. É
uma forma intencional de programar seu trabalho, suas ações pedagógicas e a criticidade deve ser
concomitante com a reflexão, pois assim o professor exercita o olhar para as necessidades dos
alunos e planeja seu trabalho com o intuito de suprimi-las.
Segundo a autora, o ato de registrar o planejamento e também a experiência vivida no
cotidiano escolar, descrevendo, analisando e refletindo sobre sua prática, é uma tarefa essencial
para tornar o trabalho do educador cada vez mais eficiente, ou seja, qualificado. O registro em
forma de escrita se torna documento, algo perdurável, e faz possível o acesso para reanálise
inúmeras vezes, por tempo indefinido; materializa o pensamento, para assim, construir o presente
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através do estabelecimento de conexões entre os registros, de aprendizagens já tidas e novos
conhecimentos, no intuito de aprimorar sua ação pedagógica.
O exercício de registrar exige observar ações, reações, interações e proposições das crianças
e do próprio professor. Não se trata, portanto, de uma tarefa fácil, pois para escrever se faz
necessário seguir uma ordem lógica, na qual contradições e incoerências irão aparecer e, ao mudar
de ideia, as anteriores estarão registradas, vulneráveis a críticas. Necessita disciplina, esforço,
atenção e coragem, aprender a conviver com a dúvida e lidar com falhas, limites, o não saber, as
angústias.
O planejamento é algo pessoal, não existindo uma forma correta de estruturá-lo, pois
depende das preferências de cada professor, orientado por seus princípios, crenças e concepções de
mundo. Nesse sentido, destacamos três principais aspectos que, para nós, resumem a essência da
práxis de planejar, sendo eles: 1- o ato de planejar qualifica a prática do educador; 2- produz uma
atitude crítica do trabalho do professor contribuindo para a sua auto-formação; 3- é uma prática
pessoal e depende apenas das preferência e concepções dos docentes.
As duas questões iniciais do questionário respondido pelos professores, referentes ao
planejamento, são: “Você realiza registro sistemático do planejamento das atividades a serem
desenvolvidas com as crianças? Esse registro é diário, semanal, quinzenal, mensal ou bimestral?”
A tabela 01 mostra que os professores das turmas de quarta etapa (14 questionários no total)
fazem o planejamento e o registro das atividades semanalmente e/ou diariamente. Dois professores
especificaram que o planejamento é feito semanalmente, mas o registro do desenvolvimento e a
avaliação das atividades são diários. Outro, ainda, disse que seu planejamento é feito tanto
diariamente quanto semanalmente, gerando um resultado maior que 100%, como mostra a tabela
abaixo.
A tabela 02 revela que, dos sete professores de crianças de cinco anos (última etapa da
Educação Infantil), cinco fazem planejamento e registro diários; dois deles elaboram o
planejamento semanalmente e um desses especificou que os registros do andamento das atividades
são feitos diariamente.
A partir dos dados obtidos, podemos observar que 100% dos professores de ambas as etapas
fazem o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com seus alunos. Com base nos
apontamentos da Ostetto (2008), esse resultado revela que os professores da rede pública,
independente da faixa etária atuante, reconhecem a importância do ato de planejar e de registrar os
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acontecimentos tidos no âmbito escolar, como sendo uma prática essencial para a organização de
seu trabalho, dando mais qualidade e eficiência.
Em ambas as etapas de ensino, as maiores porcentagens aparecem no ato de planejar
diariamente, o que demonstra que os professores se propõem a fazer uma autocrítica diária,
analisando aspectos positivos e negativos de suas ações, para assim organizarem um trabalho
sistematizado e gradativo, visando sempre o desenvolvimento próprio e dos alunos.
A segunda pergunta sobre planejamento solicita que o professor detalhe os itens nele
contido: “Seu planejamento é composto de quais elementos?” No planejamento dos professores da
4ª etapa foram citados os seguintes itens: área do conhecimento; área curricular; atividade;
avaliação; conteúdo; duração; espaço físico; metodologia; objetivos; recursos utilizados; número de
alunos; brincadeiras; observação e atividades diárias. O gráfico 01, ilustra as respostas dadas pelos
professores.
Do total de quatorze professores, o item objetivo foi o mais assinalado pelos professores,
com 92%, o que equivale a 13 questionários, e em seguida aparece o conteúdo com 85%. A área
do conhecimento e atividade contemplam 8 questionários, ou 57%. Espaço físico aparece descrito
7 vezes, 50%. O item recursos corresponde a 35%; metodologia teve 28%. Área curricular foi
anotada por dois professores, 14%. Os itens avaliação; atividades da vida diária; brincadeiras;
duração; observação e quantidade de alunos foram destacadas em somente um questionário do
montante, o equivalente a 7%.
No planejamento dos professores da 5ª etapa aparecem os seguintes itens: área do
conhecimento; atividade; avaliação; conteúdo; espaço; metodologia; momento (que horário da
rotina foi feito) natureza do conhecimento; objetivo e recursos, conforme especificamos no gráfico
02.
Transformando a porcentagem em números cardinais, temos a seguinte equivalência de
professores que optaram pelos itens em seus planejamentos:
Área do conhecimento 85% = 6

Atividade 57% = 4

Avaliação 71% = 5

Conteúdo 100% = 7

Espaço 100% = 7

Metodologia 14% = 1

Momento 14% = 1

Natureza do conhecimento 28% = 2

Objetivo 100% = 7

Recursos 71% = 5
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Ao analisar os dados dos gráficos 01 e 02, optamos por selecionar os 5 itens mais
mencionados em cada etapa de ensino e elaboramos uma tabela (Tabela 03) comparando os
resultados para discutir o que esses dados revelam a respeito da concepção dos professores.
Os itens objetivos, conteúdos, área de conhecimento e espaço físico, aparecem nas
repostas dos professores das duas etapas. A presença desses elementos, indica uma concepção de
ensino e trabalho educativo alinhada com os princípios da Pedagogia Histórico-Crítica. No texto
“Sobre a natureza e especificidade da educação”, Saviani (2012) nos ajuda a entender a finalidade
da educação: garantir que as novas gerações tenham acesso ao conhecimento formal produzido pelo
conjunto dos homens; e para tal, é preciso escolher o que se pretende ensinar e como será ensinado.
Segundo Saviani (2012), o que diferencia o homem dos demais animais é a sua relação com
a natureza; isso significa que os animais têm sua sobrevivência garantida pelo instinto, por estarem
adaptados ao meio. Já a natureza humana “não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a
base da natureza biofísica” (2015, p. 287). Dessa forma, o homem, para assegurar sua sobrevivência
e desenvolvimento, precisa adaptar a natureza a suas necessidades, isso é, transformá-la. Essa
atividade chamada trabalho caracteriza-se por ser uma antecipação mental e intencional da
finalidade das ações que fundaram a e até hoje, fundamentam a cultura humana, um conhecimento
historicamente acumulado e gradativo o qual evolui e se complexifica com o passar do tempo.
O trabalho pode ser dividido em duas categorias, o trabalho material e o trabalho não
material. O trabalho material é quando o ser humano produz materiais retirando subsídios da
natureza que facilitarão/auxiliarão as ações de suas atividades. Por sua vez, o trabalho não material
corresponde a: conceitos, símbolos, atitudes, habilidades, valores e ideias; e se divide em duas
modalidades. A primeira diz respeito à atividade na qual o produto se separa do produtor, como por
exemplo, a produção de um livro, com o intervalo entre a elaboração e o consumo desse
conhecimento. Na segunda modalidade o produto não se separa do ato de produção, ou seja, a
produção e o consumo são simultâneos, como por exemplo, a aula, produzida pelo professor e
consumida ao mesmo tempo pelos alunos. Assim, a educação é uma forma de trabalho não material.
O trabalho educativo então “é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens” (2015, p. 287), Sendo assim, o objetivo da educação é “a identificação dos elementos
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se formem
humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para
atingir esse objetivo” (2015, p. 287). Os elementos culturais que precisam ser assimilados pela
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humanidade aos quais Saviani se refere são os clássicos, mais especificamente, os que perduraram
pelo tempo, e são considerados fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos indivíduos e
para o acesso à ciência, e com isso, ao se elaborar um planejamento, esses conteúdos clássicos
devem constituí-lo. A prática pedagógica do profissional da educação precisa transmitir um saber
sistematizado, planejado, com conteúdos eruditos, e em hipótese alguma deve partir de uma ação
espontânea do professor, fragmentada ou tão somente de conteúdos populares.
Saviani (2012, p.289) estabelece uma definição para currículo: “é o conjunto das atividades
nucleares desenvolvidas pela escola”, destacando a importância de se fazer uma diferenciação do
que é essencial a ser trabalhado e do que é secundário. Partindo desse pressuposto, para que a
criança aprenda todo o conteúdo presente no currículo escolar, é necessário um saber sistematizado,
de maneira a proporcionar meios para que o aluno assimile o conhecimento gradativamente,
partindo do não domínio para o domínio.
Conclui-se que um planejamento, com base nos apontamentos de Saviani (2012), deve
conter: conteúdos clássicos (conhecimentos historicamente acumulados – cultura erudita);
atividades sistematizadas que levem à automação do ato; e clareza por parte dos educadores sobre o
conceito de “conteúdo”, para que não haja inversão de valores, resultante da substituição dos
clássicos por conteúdos secundários, extracurriculares.
Ademais, tal perspectiva compreende a ação de planejar como uma ação formativa e
humanizadora, que pode propiciar o desenvolvimento humano, a (re)elaboração da prática
pedagógica, propiciar a construção de conhecimentos científicos, aprofundamento teórico podendo
contribuir para a formação docente.
O planejamento pautado na área de conhecimento, segundo Ostetto (2008), demonstra uma
preocupação do educador em socializar os conhecimentos historicamente produzidos e acumulados
pela humanidade de maneira mais sequenciada, organizando o ato educativo, atribuindo um caráter
pedagógico à educação infantil, rompendo com a visão assistencialista e de cuidado que permeava o
âmbito escolar há algumas décadas.
Os conteúdos, elemento também presente nos planejamentos dos professores das duas
etapas, é um tema que gera inquietações e discussões. Quais conteúdos devem ser trabalhos na
Educação Infantil e por quê? Tais apontamentos devem ser considerados ao se planejar e merecem
um olhar crítico do docente para não ensinar conceitos secundários; Saviani (2012) enfatiza que a
escola, desde a educação infantil, precisa priorizar os conteúdos essenciais em detrimento daqueles
oriundos da cultura popular, proporcionando às crianças o acesso a conhecimentos os quais
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superam, por incorporação, os conhecimentos do cotidiano. A educação deve ocupar-se, portanto,
daquilo que diz respeito à ciência, à cultura erudita.
As análises revelam compreensão por parte dos participantes da pesquisa de que o seu
trabalho é depositário de uma prática que forma integralmente as crianças.
Em vista desses resultados reafirmamos, sob os pressupostos teóricos da Psicologia
Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, a necessidade de as práticas educativas infantis
comprometerem-se em assegurar às crianças a progressiva consciência dos domínios mais
complexos do pensamento, o que perpassa pela apropriação dos signos culturais, forjada nas
condutas sociais. Segundo Vygotsky (2004), as aprendizagens produzem uma mudança geral no
quadro do desenvolvimento das crianças, mas é preciso reafirmar que as primeiras ocorrem,
necessariamente, via processos de transmissão de conhecimentos pelos professores. Tal processo
tem nos planejamentos escolares a gênese de sua materialização à medida que, por meio do
processo de criação e registro do professor, este assume o compromisso político e ético de educar as
crianças para o pleno domínio de suas funções psicológicas e dos conhecimentos historicamente
produzidos.
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Tabela 01. Quantidade e frequência da elaboração do planejamento escolar pelos professores da 4ª etapa.
4ª Etapa
PLANEJAMENTO

PORCENTAGEM

TOTAL (Professores)

Semanal

50%

7

Diário

57%

8
Fonte: Organizado pelas autoras.

Tabela 02. Quantidade e frequência da elaboração do planejamento escolar pelos professores da 5ª etapa.
5ª Etapa
PLANEJAMENTO

PORCENTAGEM

TOTAL (Professores)

Semanal

28%

2

Diário

71%

5
Fonte: Organizado pelas autoras.
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Gráfico 01. Itens que constituem o planejamento dos professores da 4ª etapa.

Fonte: Organizado pelas autoras
Gráfico 02. Itens que constituem o planejamento dos professores da 5ª etapa.

Fonte: Organizado pelas autoras.

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

1504

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Tabela 03. Cinco itens que mais aparecem no planejamento dos professores da 4ª e 5ª etapa.
4ª etapa

5ª etapa

1º

Objetivo (92%)

Objetivo (100%)

2º

Conteúdo (85%)

Conteúdo (100%)

3º

Atividade (57%)

Espaço (100%)

4º

Área do conhecimento (57%)

Área do conhecimento (85%)

5º

Espaço (50%)

Avaliação (71%)
Fonte: Organizada pelas autoras

Resumo
Neste trabalho apresentamos um recorte dos resultados de uma pesquisa desenvolvida entre os anos de
2014 a 2016 que tinha como objetivo geral revelar os conteúdos ensinados às crianças de quatro a seis
anos de idade que frequentam as instituições de educação infantil públicas de um município no interior
do estado de São Paulo. O questionário respondido por professores da Educação Infantil de
Araraquara era composto de seis perguntas com o objetivo de identificar a relação entre o
planejamento, as metodologias e os processos de ensino-aprendizagem das crianças de quatro e cinco
anos de idade. Neste trabalho, discutiremos especificamente os dados obtidos nas duas primeiras
questões, referentes ao planejamento dos professores. Foram preenchidos quatorze questionários de
professores da 4ª etapa (crianças com 04 anos de idade) e sete questionários de professores da 5ª etapa
(crianças com 05 anos de idade). Os resultados indicam que os conteúdos ensinados às crianças se
concentram em conceitos e relações das diversas áreas do conhecimento e são os principais itens
presentes nos planejamentos dos professores. A indicação dos conteúdos e suas respectivas área de
conhecimento especificadas nos planejamentos revelam que os professores da rede pública,
independentemente da faixa etária de atuação, reconhecem a importância dos atos de planejar e
registrar os acontecimentos tidos no âmbito escolar como sendo uma prática essencial para a
organização de seu trabalho, para a sua formação e para a garantia do processo de plena humanização
das crianças pela via dos processos educativos escolares. Subsidiadas pelas contribuições da Psicologia
Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica acreditamos que o planejamento contribui para a
formação continuada dos professores, uma vez que é um dos instrumentos que contribuem para a
reflexão e transformação da a sua prática docente, bem como os limites e possibilidades do seu
trabalho.
Palavras-chave: Educação Infantil; Psicologia Histórico-Cultural; Planejamento; Ensino; Formação
docente.
MEDIAÇÃO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL E DA PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA
Leonardo Carlos de Andrade – UFG

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento humano e sua relação escolar são atributos que devem ser considerados
de grande estima para que o aluno tenha sucesso em sua aprendizagem e seu desenvolvimento
intelectual efetivamente ocorra. Todavia, para compreendermos a essência de uma prática
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pedagógica transformadora devemos ter clareza dos fundamentos que sustentam o caminho que vai
da síncrese à síntese pela mediação
É então considerando que o indivíduo se constitui/ se desenvolve no social, analisando a
humanização neste processo, pois é ela que irá estabelecer uma relação imediata com a forma pela
qual ocorre a transmissão cultural em uma dada sociedade que tomamos como objeto de análise a
mediação.
A partir desta reflexão, o ensino deve ser pautado em concepções e práticas, nas quais, ele
irá usar da mediação nas diferentes relações permeadas em sala de aula, pela tríade forma-conteúdodestinatário. Com a intenção de que ocorram os processos de internalização, no qual, as relações
sociais existentes em sala de aula, irão contribuir para que as construções interpessoais dos alunos
se transformam em intrapessoais, com a participação ativa do sujeito/professor, no ato de
transmissão promovendo a assimilação máxima das capacidades humanas (SAVIANI, 2013).
Neste contexto, este estudo é a síntese de uma pesquisa teórica, de natureza filosófica, já
concluída, que se propôs a analisar a categoria mediação em recorte teórico estritamente marxista,
embasada nos autores dos clássicos da pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural,
que versam sobre o conceito de mediação a fim de construir um referencial teórico que apresenta a
unidade nas concepções de formação humana e educação, dentre eles destacamos: Vygotsky
(2007), Saviani (2011), Duarte (2012), Martins (2011), dentre outros que serão mais bem
explicitados ao longo do texto.
O interesse por essa pesquisa emanou a partir de nossa dissertação de mestrado, ainda em
andamento, que tem como objetivo captar as categorias determinantes entre pedagogia históricocrítica e educação física nas produções teóricas entre 1984 e 2019, onde constatamos que o conceito
de mediação encontra centralidade na relação desenvolvimento e aprendizagem.
A escolha dos autores, obras e referencial epistemológico para a realização desse trabalho
consiste na tentativa de compreender a essência da categoria mediação, à luz da dialética, para além
da aparência e dos equívocos históricos na apropriação dessas teorias. Por isso, entendendo que a
psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica tem unidade no marxismo, realizamos
uma análise teórica, rigorosamente nos escritos canônicos dos autores.
Considerando que este estudo não tem enfoque heurístico, mas sim de concretude faremos
nossa exposição apontando a concepção de mediação para cada uma dessas teorias, reconhecendo
as aproximações e contribuições de cada uma, evidenciando as consonâncias e divergências
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teóricas, sem perder nosso real interesse que é contribuir para o campo dos fundamentos da
educação escolar.
Para tanto, é fundamental entender a mediação como manifestação do trabalho, sobretudo na
escola, contribuindo assim para a contínua produção coletiva no campo da pedagogia históricocrítica e da psicologia histórico cultural. Nesse sentido, o artigo pretende analisar a categoria
mediação e suas relações com o trabalho docente a partir das referidas teorias sob a égide do
marxismo.
Destarte, é fundamental evidenciarmos, logo em nossa introdução, a compreensão de
mediação como categoria basilar do marxismo, que é elemento indispensável na unidade teórica
entre as duas teorias analisadas neste escrito.
A relação entre o homem e a natureza é ‘automediadora’ num duplo sentido. Primeiro,
porque é a natureza que propicia a mediação entre si mesma e o homem; segundo,
porque a própria atividade mediadora é apenas um atributo do homem, localizado
numa parte específica da natureza. Assim, na atividade produtiva, sob o primeiro
desses dois aspectos ontológicos a natureza faz a mediação entre si mesma e a
natureza; e, sob o segundo aspecto ontológico - em virtude do fato de ser a atividade
produtiva inerentemente social - o homem faz a mediação entre si mesmo e os demais
homens. (MÉSZÁROS, 1981 p. 77-78)

Podemos dizer que a mediação é trabalho e o mundo exterior sensível é terra, onde somente
no metabolismo entre ser humano e natureza, pode ser estabelecida esta atividade tipicamente
humana. A mediação, ao mesmo tempo que é realizada como atividade, constitui a subjetividade do
ser social. A mediação é elementar nas relações entre ser humano e natureza, como ato intencional
de transformação intrapsíquica que requer uma influência externa pelo conjunto de produções já
desenvolvidas.
Em linhas gerais, só é possível o trabalho, e consequentemente a complexificação das
produções humanas, por meio da superação do ser natural pela incorporação de uma segunda
natureza, agora social, que foi incorporada compondo um sujeito uno, em sua natureza biológica e
social. Destarte, para que o trabalho seja transformado é necessário o domínio sobre a natureza, das
propriedades das coisas, assim a mediação é explicada como uma atividade ontológica [...] “o
concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações [...] por isso o concreto aparece no
pensamento como o processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida [...]” (MARX,
1982 p. 14).
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Para Marx (1982), as categorias representam uma síntese da realidade concreta, uma
expressão ideal da concretude histórica e culturalmente construída. A categoria analisada nesse
artigo é a mediação, em uma concepção radicalmente marxista, que a concebe em três categorias: a
generalidade, a particularidade e a singularidade.
O homem no ato de trabalho se relaciona com a natureza e com a sociedade por meio da
dialética objetivação e subjetivação, entre seu ser singular, que é único frente a outros sujeitos, e o
seu ser geral, que condiz com identificação entre os seres da espécie humana. Destarte, o ser
humano

possui

uma

singularidade,

que

o

diferencia

dos

demais

indivíduos,

onde

concomitantemente possui a generalidade, que o torna um ser semelhante a qualquer outro
(LUKÁCS, 1982).
Ademais, a mediação aparece nesta complexa análise com uma categoria marxista que
sustenta uma concepção de formação humana que está intimamente imbricada nas teorias de
Saviani (2013) e Vygotsky (1995).
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: A EDUCAÇÃO COMO ATIVIDADE MEDIADORA
A pedagogia histórico-crítica é uma teoria pedagógica que traz em sua essência a luta
revolucionária em favor da classe trabalhadora, pelo seu compromisso político e pelo seu potencial
revolucionário. Assim evidenciamos que a categoria mediação é imprescindível para o objetivo
central da pedagogia histórico-crítica, que tem como enfoque produzir em cada indivíduo singular a
humanidade produzida coletivamente, pelo ato do ensino. Desse modo, devemos evidenciar o papel
da escola e seu ideário transformador, ressaltando a gênese epistemológica na mediação do
conhecimento, visando a elaboração da imagem subjetiva da realidade concreta, em uma intima
relação entre educação e formação humana.
Saviani (2013) bebendo da fonte do materialismo histórico dialético edifica a pedagogia
histórico-crítica. Assim, essa teoria pedagógica assume uma postura de defesa da escola como
espaço de desvelar a história, garantindo uma nova síntese do real aos sujeitos e processos
constituintes da mesma. Duarte (2012) destaca que o marxismo para além de um método de
pesquisa é uma forma de compreensão da realidade, assim sendo, as contradições que surgiram
durante o processo histórico de transformação da natureza pelo homem e a produção cultural da
humanidade devem ser “descortinadas” para que os sujeitos compreendam a realidade como ela é
pela verdade.
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Quando se estudam essas revoluções, é preciso distinguir sempre entre as mudanças
materiais ocorridas nas condições econômicas de produção e que podem ser
apreciadas com a exatidão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, numa palavra, as formas ideológicas em
que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. E do
mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo,
não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas,
pelo contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida
material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de
produção. (MARX, 1982, p.301).

Saviani (2013) afirma que nenhum conhecimento é desinteressado, não há neutralidade no
ato educativo, porém quando esses interesses partem da elite, o conhecimento objetivo para a classe
trabalhadora fica obstruído. Essa indagação parte do princípio de que a apropriação dos saberes
relativos a cultura humana é determinante para o processo de humanização, e consequentemente
para a formação de sujeitos autônomos e críticos que irão intervir na sociedade é advinda da
mediação intencional deste produto. A classe dominante não tem interesse em ser destronada, e por
isso age das formas mais sorrateiras para surrupiar o direito de acesso ao conhecimento
sistematizado das classes menos abastadas, assim enredando o processo de humanização.
Compreendendo a educação à luz da pedagogia histórico-crítica, evidenciamos que esta visa
garantir o acesso aos conhecimentos historicamente construídos e culturalmente desenvolvidos pela
humanidade, assim contribuindo para o processo de humanização dos sujeitos, tendo como fim a
classe trabalhadora, visando uma igualdade real e a emancipação social. A educação, em linhas
gerais, é uma categoria própria dos seres humanos, concebido como trabalho não-material mediador
do processo de humanização (DUARTE, 2012)
A pedagogia histórico-crítica compreende que o processo de humanização se dá pelas
mediações estabelecidas dos sujeitos do gênero humano com as produções culturais historicamente
construídas pela humanidade e com os seus pares já inseridos na sociedade (SAVIANI, 2013).
Mediante esse entendimento, a humanização dos sujeitos depende das relações estabelecidas e dos
diferentes acessos aos bens culturais, assim como a forma com que estes serão apresentados.
Nesse sentido, Saviani (2013) traduz as produções da existência humana em dois eixos, o
primeiro diz respeito a perpetuação material para sobrevivência, materializada em bens materiais,
esse foi apontado pelo autor como trabalho material. O segundo eixo é o trabalho não-material, que
representa os conhecimentos acumulados do ser humano referentes à ciência, ética e arte, que
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simbolizam respectivamente propriedades do mundo real, de valorização e de simbolismo. Referese ao plano das ideias, que em outras palavras corresponde a produção do saber, esse saber que
independente de ramificações, concerne a uma única cultura, a humana.
Sabemos que as duas formas de produção são sincrônicas, pois para que haja quaisquer
produções materiais, é necessário antecipar-se em ideias, os objetivos da ação. Adiante, de acordo
com Saviani (2013), a educação situa-se no plano do trabalho não-material, pois é uma atividade
mediadora tipicamente humana, onde o produto não se separa da produção.
Podemos afirmar que a natureza da educação se esclarece a partir daí.
Exemplificando: se a educação não se reduz ao ensino, é certo, entretanto, que ensino
é educação e, e como tal, participa da natureza própria do fenômeno educativo. Assim,
a atividade de ensino, a aula, por exemplo, é alguma coisa que supõe, ao mesmo
tempo, a presença do professor e a presença do aluno. (SAVIANI, 2013, p. 12)

Assim sendo, embasados em Saviani (2013), consideramos que a educação é produzida e
consumida concomitantemente, como atividade mediadora no seio da prática social global,
sobretudo em sua forma institucionalizada e mais perspícua que é a escola. Para analisarmos a
mediação do ensino, ou seja, as mediações intencionais e objetivas pelo conhecimento escolar,
devemos nos compreender as bases da psicologia histórico-cultural.
O CONCEITO DE MEDIAÇÃO E A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
Pode-se afirmar que a mediação constitui-se em um dos principais conceitos na teoria de
Vygotsky fundamentando no pensamento marxista, pois, toda relação do sujeito com o meio não é
direta e sim mediada, ou seja, por meio do outro indivíduo. Assim conforme Vygotsky (2007, p.
285): “[...] Podemos definir o bebê como um ser maximamente social. Toda relação da criança com
o mundo exterior, inclusive a mais simples, é a relação retratada através da relação com outra
pessoa”.
A relação é realizada através do instrumento que favorece o sujeito exercer não apenas a
dominação como modificar a natureza e ainda os objetos, distinto da mediação do signo que
possibilita que a ação humana seja orientada inteiramente para o sujeito. Desta forma, ele tem o
controle das ações psicológicas e de seu comportamento.
No âmbito destas considerações, fica explícito que os signos na concepção da psicologia
histórico-cultural constituem em um dos principais mediadores de qualquer relação do indivíduo.
Assim, pode-se dizer, que conforme a teoria histórico-cultual de Vygotsky a mediação entre os
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sujeitos ocorre através tanto do aprendizado quanto da assimilação do mundo no qual elas estão
inseridas (VYGOTSKY, 2007).
O referido autor considera a mediação como fundamental para o desenvolvimento humano,
pois toda relação do sujeito com o meio não é direta e sim mediada, ocorrendo por meio de outro
indivíduo. Por isso, entendemos a mediação pedagógica como condição maior do trabalho docente,
uma vez que o professor é um mediador de diferentes relações: entre as crianças e o saber, entre as
crianças e o mundo que as cerca, entre elas mesmas e etc.
Não significa que o professor deva estar no meio de todas essas relações, ou que a
aprendizagem não ocorra sem ele, mas pode ser de suma relevância que o professor amplie e
qualifique aquilo que foi iniciado pelas crianças, com ação intencional, interferindo sempre que
necessário para garantir que elas se apropriem das máximas capacidades humanas dadas naquele
momento da história (VYGOSTSKY, 1998).
Assim, a mediação exige mais que um parceiro experiente, requer que o professor seja
considerado alguém que transmita à criança os resultados do desenvolvimento histórico, que
explicite os traços da atividade humana objetivada e cristalizada nos objetos da cultura uma vez que
“[...] as intervenções sociais podem eficientemente introduzir novos conceitos” (VYGOTSKY,
2007, p. 71).
Logo, o papel mediador do professor é reconhecido por sua posição diferenciada diante do
conhecimento em relação à criança, colocando à disposição destas, signos, significados, e conceitos
através de ações pedagógicas elaboradas e planejadas desde a escolha de formação de grupos em
sala de aula como definição de tempo e espaço, rotina e avaliações, garantindo assim um melhor
aproveitamento e aprendizagem dos alunos.
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: A
MEDIAÇÃO EM QUESTÃO
A psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórica-crítica tem unidade teóricometodológica acerca do desenvolvimento humano, sendo a primeira representante da psicologia e a
segunda da pedagogia, fundamental relação para se pensar o ensino na educação escolar. Do
mesmo modo, esse par dialético tem deveras contribuições para a transmissão-assimilação do
conhecimento, visto que seu enfoque se dá no ensino dos conceitos científicos para o
desenvolvimento humano (MARTINS, 2013).
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Aquilo que não é garantido pela natureza deve ser proporcionado pelo conjunto de homens,
que no ato de transformar a mesma produzem seus bens que são transmitidos de geração em
geração. Portanto a natureza humana não se materializa de modo inato, ela é produzida histórico e
culturalmente (SAVIANI, 2011).
Desse modo, a aquisição desses bens culturais só é possível pela mediação de outros seres
humanos que já dominam estes conceitos, em uma relação interpsíquica (interpessoal) e
intrapsíquica (consigo), a essa relação Martins (2013) denomina como processo educativo. Em
síntese, a produção humana no plano material e não material é ao mesmo tempo produto do trabalho
(objetivação) e elemento indispensável no processo de formação humana (subjetivação).
Vygotsky (2007), ao se aprofundar no conceito de formação humana, evidencia as
diferenças fulcrais em duas categorias, a primeira delas diz respeito às respostas imediatas,
instintivas, inatas do ser humano como resposta a um estímulo da relação sujeito e objeto, estas ele
denominou como Funções Psíquicas Elementares. Em contraponto, ressalta as capacidades do
trabalho social, ou seja, do enriquecimento do gênero humano. Categorizou como Funções
Psíquicas Superiores as capacidades de teleologia, atenção voluntária, raciocínio e linguagem, como
aquisição condicionada pelo trabalho.
Sobretudo, vale ressaltar que o salto qualitativo das Funções Elementares para as Funções
Superiores só é possibilitado pela mediação do signo que é condicionante nuclear para
requalificação do psiquismo. Os signos são meios auxiliares para solução de tarefas psíquicas, são
instrumentos que exigem adaptação psicológica do comportamento, promovendo uma
transformação da consciência.
Assim sendo, a mediação aqui concebida concerne à uma compreensão marxista que
orientou o desenvolvimento dessa categoria à luz da psicologia histórico-cultural e pedagogia
histórico-crítica. Desse modo, o conceito de mediação está muito além de um elemento articulador
entre dois lócus ou mesmo uma ação de diálogo. Compreendemos que mediação é uma interposição
teleológica que potencializa o ato do trabalho, intervinculando os integrantes envolvidos na
atividade de tal modo que a reciprocidade dialética determina o alcance de seus objetivos e
complexificações de suas motivações (VIGOSTKI, 1997).
Desse modo, ressaltamos que quem medeia o desenvolvimento do ser humano genérico é o
signo, pois é ele quem irá garantir o salto qualitativo pelo processo de aquisição do conhecimento.
Todavia, o acesso e internalização desse signo não acontece de maneira natural ou acidental, é
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necessária a relação com outro sujeito que já se apropriou deste de maneira sintética (MARTINS,
2016).
Por conseguinte, embasados em Vygotsky (2007) evidenciamos que o signo como unidade
essencial da mediação é concebido como elaboração teórica consubstancial da subjetivação da
realidade objetiva. Na palavra se institui a generalização, se instala a expressão nuclear do conceito,
a essência articuladora entre pensamento e linguagem que representa uma complexificação
qualidade da humanização do psiquismo.
Portanto, o sujeito ao se apropriar da cultura humana, prioritariamente pela palavra, irá obter
a consciência necessária da objetivação humana socializada na prática social global, a esse processo
de transmissão do conhecimento, denominamos como ensino. Desse modo a complexificação do
pensamento na elaboração subjetiva da realidade objetiva representa as relações mais diretas entre
palavra e objeto.
Nesse momento chegamos a uma articulação fulcral, é na aquisição dos conceitos (que
representam a imagem subjetiva da realidade concreta) que o sujeito se modifica e amplia sua
compreensão acerca da realidade se aproximando do objeto e complexificando suas funções
psicológicas. Em concordância com esse ideário de humanização é papel da escola garantir a
formação desses conceitos e promover a formação do humano genérico.
Destarte, se edifica aqui a unidade teórica entre psicologia histórico-cultural e pedagógica
histórico-crítica no que cabe a formação humana intencional e objetiva por um processo dialético de
síncrese, mediação de conceitos e síntese. Tanto Saviani (2013) quanto Vygotsky (2007)
compreendem que o processo de socialização do conhecimento é alheio aos conteúdos e formas
elencadas, essa articulação sustenta o trabalho educativo.
Portanto, o processo de apreensão da realidade pela aproximação do sujeito com o objeto, só
é possível de forma plena e ampliada pelo trabalho educativo intencional e objetivo no âmbito
escolar. Novamente, ressaltamos nossa clareza em afirmar que a escola não é a única instância
social de mediação. Porém é aquela que apresentará a imagem subjetiva da realidade objetiva de
forma mais legítima.
[...]. Dito com outras palavras, por trás de cada conceito se oculta uma ação objetalcognitiva especial (ou um sistema de tais ações), que sem evidenciá-la é impossível
descobrir os mecanismos psicológicos de surgimento e funcionamento do conceito
dado. (DAVIDOV, 1988, p. 153)
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Segundo Martins (2016) a escola garante o acesso ao conhecimento simbólico acumulado de
modo a superar a manifestação aparente da realidade para uma compreensão da essência. A
mediação dos conceitos pelos sujeitos enriquecidos pelos mesmos é fulcral para produzir a
humanidade em cada indivíduo a fins de garantir o salto qualitativo pela educação escolar, nesse
enfoque se pauta o papel social da educação (MARSIGLIA, 2013)
Diante desse arsenal teórico, destaca-se o tipo de conhecimento que compete educação
escolar. Trata-se da ciência, ou para Visgotski (2007) dos conceitos verdadeiros, que mediam a
atividade humana, complexificando as funções psíquicas e garantindo a aquisição de signos
culturais mais elaborados, enriquecendo o sujeito de generalizações promovendo o desvelar da
imagem subjetiva da realidade objetiva.
Alinhados a essa concepção, Martins (2016) evidencia que no que diz respeito ao saber
escolar, seu objeto é o conhecimento científico, ou seja, os conhecimentos clássicos. Visto que o
clássico não se confunde com o velho ou tradicional, mas sim como reflexo ideal da realidade
concreta, que simboliza uma síntese do real. Portanto, a mediação do gênero humano pela educação
escolar se dá pelo clássico.
Todavia, ao evidenciar a unidade teórica no que diz respeito ao conhecimento como
elemento mediador entre a espécie humana e o gênero humano, emana a consciência como
expressão simbólica do real que rompe com as barreiras do concreto, simbolizando assim novas
estruturas do psiquismo. Na consciência (Desenvolvimento Psíquico), mais uma vez se faz evidente
a mediação dos conceitos pelo ensino, que segundo Marsiglia (2013) coerentemente com Vygotsky
(2007) traduz uma interdependência dialética entre quantidade e qualidade.
Nas palavras da autora, “A quantidade de aprendizagens promovidas pelo ensino qualifica o
desenvolvimento, à mesma medida que a “quantidade” de desenvolvimento alcançada qualifica as
possibilidades para o ensino. Porém, o salto qualitativo no desvelar entre sujeito e objetivo só irá
ocorrer no ato educativo intencional é objetivo pelos saberes autênticos que trazem a generalização
da realidade.
Nesta altura, já destrinchamos os fundamentos da categoria forma e conteúdo, porém não é
objetivo deste estudo aprofundar no conceito de destinatário. Todavia, defendemos um olhar
sensível e categórico acerca do mesmo.
Devemos observar, todavia, que a ênfase aqui conferida ao “destinatário” não se
identifica com o reconhecimento do aluno empírico, apreendido por quaisquer
especificidades ou características aparentes, mas com a afirmação da natureza social
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destas características. Isso significa dizer que o aluno é entendido, nessa perspectiva,
como alguém que sintetiza, a cada período da vida, a história das apropriações que
lhes foram legadas (MARTINS, 2013, p. 297).

Por fim, evidenciamos que pelo processo que vai da síncrese a síntese pela transmissão
intencional dos conceitos respectivos ao gênero humano que se edifica a mediação, em uma análise
pelas bases filosóficas (marxismo), pedagógicas (pedagogia histórico-crítica) e psicológicas
(psicologia histórico-cultural) da categoria.
CONCLUSÃO
Compreendemos que existe uma unidade dialética das teorias acerca da mediação,
concebendo está como elemento imprescindível na formação humana, da qual é constituída por
elementos simbólicos externos (Signos) que ao se tornarem internos (Intrapsíquicos), compõe uma
segunda natureza. A partir dos estudos e leituras utilizados para a consecução desse trabalho,
compreendemos que a mediação pelos signos ocorre nas relações sociais, porém é na escola que a
mediação se dá de modo mais adequado, pela transmissão-assimilação dos conceitos científicos,
produzindo em cada indivíduo a humanidade em sua plenitude.
No processo de ensino-aprendizagem a mediação pedagógica tem sido a práxis dos
professores. Existindo práticas educativas caracterizadas pela orientação teórica positivista e
tradicional, sendo as ações do professor centrais em sala de aula e na produção de atividades prévias
e inflexíveis. E no outro extremo, práticas que valorizam a espontaneidade e improvisação em sala
de aula, não produzindo assim mediações no campo de conhecimento e das relações com as
crianças (DUARTE, 2012).
Desta forma, o ensino deverá atuar nessa transição, pois é através desta transmissãoassimilação que ocorrerá o desenvolvimento, ou seja, a criança irá interiorizar a aprendizagem e
esta passará a fazer parte do primeiro nível de desenvolvimento, a zona real, e assim o professor
abre espaço para novas possibilidades de aprendizagem, que naquele momento não ocorreriam
espontaneamente. Portanto, o processo de socialização do conhecimento no ambiente escolar é
pautado na o ato de produzir a humanidade em cada indivíduo singular na socialização dos saberes
mais elaborados, mediando à formação humana em sua máxima capacidade.
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Resumo
Este trabalho é a síntese de uma pesquisa teórica, de natureza filosófica, já concluída, que se propôs a
analisar a categoria mediação em recorte teórico estritamente marxista, assentada em duas grandes
correntes, a pedagogia histórico-crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. O interesse por essa pesquisa
emanou a partir de uma pesquisa ainda em andamento realizada ao longo do mestrado, que tem como
objetivo captar as categorias determinantes entre pedagogia histórico-crítica e educação física nas
produções teóricas entre 1984 e 2019, onde constatamos que o conceito de mediação encontra
centralidade na relação entre formação docente e desenvolvimento/aprendizagem. A mediação é
compreendida aqui como umas das categorias centrais da dialética. Por isso, abordamos o conceito de
mediação em suas múltiplas determinações naquilo que concerne sua relação com a prática pedagógica
(ou trabalho docente) subsidiados pelo materialismo histórico-dialético, a partir de obras clássicos da
pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. Por conseguinte, ressaltamos a educação
como atividade mediadora no seio da prática social global, condicionante para o desenvolvimento
humano. Deste modo, partindo da concepção marxista de mediação, tomamos como largada o desvelar
do ser humano como ser social e sua relação dialética com a cultura pelo trabalho. Desta compreensão,
edificam-se os pilares histórico-culturais do desenvolvimento humano e da formação docente, que nas
relações sociais mediadas pela cultura, expressa nos signos, complexifica seu pensamento e
consequentemente sua atividade. Coerentemente e por incorporação das perspectivas anteriores,
visamos desnaturalizar o processo de mediação da cultura ressaltando o caminho que vai da síncrese à
síntese, pela mediação dos conceitos e considerando a mediação como fundamental para o
desenvolvimento humano, pois toda relação do sujeito com o meio não é direta e sim mediada.
Portanto, o processo de mediação da cultural exige uma ação intencional pelas relações sociais, que na
contemporaneidade tem sua expressão mais perspícua na escola.
Palavras-chave: Mediação; Pedagogia Histórico-Crítica; Psicologia Histórico-Cultural; Formação
docente.
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Resumo
Este painel é constituído por três pesquisas que discutem sobre formação docente e Educação Infantil.
A proposta dos três textos articula-se ao eixo Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas:
tensões e perspectivas na relação formação docente, e objetiva refletir sobre a formação continuada do
professor para atuar na Educação Infantil, nas áreas de matemática, artes e educação ambiental. O
primeiro artigo objetiva analisar os momentos promotores dos processos de ensino e de aprendizagem
da matemática durante a rotina de sala do Infantil V em uma escola pública Municipal de Fortaleza-CE.
O segundo artigo objetiva analisar práticas docentes em artes de uma escola pública de Fortaleza que
garantem o direito das crianças de Educação Infantil à educação e expressão artística, com foco na
compreensão sobre a formação de professores do Ensino de Artes. O terceiro buscou refletir sobre os
conhecimentos da Educação Ambiental na Educação Infantil, tomando por base os documentos
norteadores numa perspectiva da formação de professores. Todas as pesquisas se inserem na
abordagem qualitativa e nos revelaram que, muito embora as questões pertinentes à Educação Infantil
venham ocupando espaço na legislação, em eventos e nos fóruns de discussão, ainda há uma
vulnerabilidade em relação à formação continuada dos professores nos municípios investigados em
relação à Educação Infantil para o ensino da Matemática. Os resultados apontaram a relevância das
ações pedagógicas voltadas para o ensino de Arte para crianças, com um olhar mais atento para a
formação de professores na área e definição de como ela deve ser trabalhada para assegurar o acesso a
esses conhecimentos. Faz-se necessário também, um olhar articulador que consiga perceber as relações
entre formação de professores e as práticas pedagógicas que irão ter consequências diretas sobre como
a Educação Ambiental é trabalhada na Educação Infantil, trazendo-a para uma reflexão social maior no
sentido da sustentabilidade.
Palavras-chave: Educação Infantil; Política de Formação Continuada de Professores; Artes;
Matemática; Meio Ambiente.
CONTEXTOS CRIATIVOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Brasiliana Diniz da Silva Cruz – SME
Querem Hapuque Monteiro Alves Muniz – UFC
Petrônio Cavalcante – UNILAB
Francione Charapa Alves – UFCA

INTRODUÇÃO
A Educação Infantil é a primeira fase escolar das crianças, desta forma se constitui por ser
extremamente importante na construção das relações de novos conhecimentos, nos aspectos
socioculturais, afetivos e cognitivos, sendo que as crianças nessa etapa têm a capacidade de
desenvolver e estabelecer relações complexas entre elementos da realidade deles. Dentre esses
novos conceitos que a criança irá aprender, estão os conhecimentos matemáticos que envolvem
espaço, quantidade e medidas.
Sendo assim, o Ensino da Matemática na Educação Infantil, torna-se uma disciplina
indispensável para o desenvolvimento das crianças, pois o mundo que elas vivem apresenta
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diversos aspectos matemáticos, sendo estes, importantes para os processos de ensino e de
aprendizagem como um instrumento relevante para o convívio social e sua interação com o mundo.
Portanto, este texto versa sobre contextos criativos para o ensino da matemática na
Educação Infantil presente na Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de
Ensino de Fortaleza (2016). Tal objeto de investigação nos remete a alguns questionamentos: O que
são contextos criativos? Como a matemática é trabalhada na Educação Infantil no município de
Fortaleza? Os conhecimentos prévios dos alunos e o contexto em que estão inseridos são
considerados? Os professores da Educação Infantil recebem formação continuada para o ensino da
matemática?
Para responder aos interesses dessa pesquisa, a pergunta norteadora que guiou o
desenvolvimento deste trabalho foi: Quais são os momentos promotores do processo de ensino e
aprendizagem da matemática durante a rotina de sala do Infantil V em uma escola pública
Municipal de Fortaleza/CE?
Diante dessa problematização, delimitamos o objetivo geral do estudo do seguinte modo:
Analisar os momentos fomentadores dos processos de ensino e de aprendizagem da matemática
durante a rotina de sala do Infantil V em uma escola pública Municipal de Fortaleza/CE. O objetivo
foi tratado nas seguintes peculiaridades: Observar as vivências que contemplam os conhecimentos e
as aprendizagens matemáticas no Infantil V; conhecer os tempos que compõem a rotina de sala do
Infantil V, observando como a matemática está presente neles; perceber como a matemática é
trabalhada no Infantil V no município de Fortaleza.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, fundamentada em
Piaget (1989); Smole (2000); Lima (2001); Lorenzato (2006); Nacarato, Mengali e Passo (2014);
Fortaleza (2016); bem como o relato de experiência, utilizando-se da observação e da entrevista
semiestruturada (MINAYO, 2009) com uma professora regente atuante no Infantil V de uma escola
pública municipal de Fortaleza/CE.
Isto posto, o nosso artigo traz, além dessa introdução, um referencial teórico que discute
sobre a matemática na Educação Infantil, bem como a Formação Continuada de professores para
atuarem nessa área. Em seguida, trazemos a metodologia, a discussão dos resultados e a conclusão.
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MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O conhecimento matemático está presente em nossas vidas não só na escola, ou por meio da
disciplina acadêmica, mas ele se faz anterior a escolarização. Na nossa vida utilizamos conceitos
matemáticos em nosso cotidiano: identificamos, selecionamos, articulamos equivalências, ordem e
outros. Considerando que as crianças trazem experiências anteriores à aprendizagem matemática
escolar, torna-se significativo estabelecer relações entre a realidade vivida e conhecimentos formais.
As crianças estão em contato constante com conceitos matemáticos, o que por vezes não
percebemos, pois pensamos na matemática apenas na representação gráfica de números ou figuras e
não exploramos as diferentes possibilidades do pensamento matemático.
A Educação Infantil é definida pelas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil como:
“Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas” que tem como públicoalvo crianças de 0 à 5 anos. Sendo assim, em toda a sua formação a criança está imersa em
conhecimentos matemáticos. Dessa forma, Lorenzato (2006) defende que na Educação Infantil
sejam propostas atividades que objetivem a expansão dos sete processos mentais básicos para a
aprendizagem matemática: correspondência, comparação, classificação, seriação, ordenação,
inclusão e conservação.
Ao lidar com crianças pequenas, é preciso conhecer os níveis de representação dos alunos,
por isso, ao reconhecermos os estágios propostos por Piaget (1967), compreendemos que o
indivíduo se desenvolve por meio de sua interação com o mundo, ele vai assimilando e
acomodando conhecimentos, dessa forma vai construindo sua aprendizagem.
Desta forma, na Educação Infantil, os recursos utilizados para explorar os conceitos
matemáticos devem sem lúdicos e espontâneos, pois segundo Piaget (1967) “o jogo não pode ser
visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”. Sendo assim o planejamento de uma aula para
criança nessa faixa etária, deve conter dinamismo a fim de garantir a motivação e curiosidade em
aprender das mesmas.
Para Piaget (1989, p.5), os jogos não só divertem, mas contribuem para o desenvolvimento
intelectual da criança, que articula na brincadeira a aprendizagem e o equilíbrio com o mundo.
Nesse sentido, trazer o brincar para o planejamento, além de trazer a motivação para aprendizagem
permite a descoberta de conceitos matemáticos. Sendo assim, não podemos pensar em aulas na
Educação Infantil, sem a utilização de recursos como jogos e brincadeiras para explorar os
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conceitos matemáticos, visto que, a motivação e o interesse da criança vêm pelo brincar.
Smole(2000) defende:
Uma proposta de trabalho de matemática para a escola infantil deve encorajar a
exploração de uma grande variedade de idéias matemáticas relativas a números,
medidas, geometria e noções rudimentares de estatísticas, de forma que as crianças
desenvolvam conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática.
(SMOLE, 2000, p. 62)

Assim, conduzir a criança no ensino da matemática, torna-se mais prazeroso e significativo
pelos caminhos da ludicidade. Utilizando jogos, brincadeiras, literatura, diversos matérias e uma
prática de ensino que vincule o conhecimento com as experiências já trazidas pelos alunos, faz com
que o desejo por aprender seja produzido pelas crianças, pois assim os processos de ensino e de
aprendizagem seja mais facilmente conduzidos.
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O professor que leciona na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Fundamental tem
Formação Inicial nos cursos de licenciatura em pedagogia, e de acordo com o art. 5º da Resolução
CNE/CP Nº 01/2006, “o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a [...] VI - ensinar Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano.” Essa resolução institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.
Assim, no contexto da Matemática, Nacarato, Mengali e Passos (2014), destacam que é
preciso ao docente dos Anos Iniciais, um repertório de saberes, constituídos de: I- saberes do
conteúdo matemático (domínio conceitual); II- saberes pedagógicos dos conteúdos matemáticos
(metodologias que privilegiem o diálogo dos conteúdos matemáticos entre si e com outras
disciplinas) e III- saberes curriculares (ter claro que recursos, materiais estão disponíveis e podem
ser utilizados, ter conhecimento e compreensão dos documentos curriculares). Sendo estes saberes
importantes desde as primeiras apresentações da matemática para as crianças na Educação Infantil.
Compreendendo que o processo formativo, precisa acontecer ao longo da trajetória da
profissão docente, Lima (2001 p. 34), defende que a “formação contínua é a articulação entre o
trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como
possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela práxis”. Assim, o docente pode então mobilizar
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os saberes, refletir sobre e para sua própria prática pedagógica, e (re) construir caminhos para os
processos de ensino e de aprendizagem em Matemática, que sejam mais significativos,
contextualizados, ligando os conhecimentos próprios da disciplina às possibilidades de aplicação na
prática pedagógica, formando sujeitos mais crítico-reflexivos, humanizados e autônomos.
A Secretaria Municipal de Educação de Ensino de Fortaleza/CE, por meio da sua Política de
Formação, oferece aos professores formação continuada que acontece fora do ambiente escolar,
possibilitando reflexões e aprimoramento da ação docente.
Nessa mesma perspectiva formativa, desde o ano de 2017, a Secretaria Municipal de
Educação, também oferta aos professores a Formação em Contexto que acontece na própria escola
e é mediada pelo Coordenador da escola. De acordo com a Proposta Curricular para Educação
Infantil: “as práticas formativas articulam-se com as situações de trabalho e os quotidianos
profissionais, organizacionais e comunitários das escolas” (FORTALEZA, 2016, p.124). Nesse
sentido, torna-se possível explorar necessidades e situações particulares da realidade da instituição.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se da descrição de um conjunto de ações desenvolvidas com uma turma de Educação
Infantil V de uma escola pública Municipal, localizada na área urbana do município de
Fortaleza/CE, durante o ano de 2019. As ações foram desenvolvidas por uma professora regente na
Educação Infantil V, que elaborou um projeto de intervenção norteado pela Proposta Curricular
para Educação Infantil (FORTALEZA, 2016).
Nessa proposta de pesquisa, o diário de campo foi um instrumento que possibilitou a
sistematização das observações e dos dados coletados durante as aulas no Infantil V. Assim,
utilizamos esse instrumento no qual a professora fazia todos os registros, documentando suas ações
pedagógicas, o trabalho das crianças e tudo de relevante, para que pudesse direcionar o seu fazer
profissional. Para Lewgoy e Arruda (2004, p. 123-124), o registro no diário de campo é "um
exercício acadêmico na busca por uma identidade profissional”.
A pesquisa teórica teve como base os escritos de Piaget (1989); Smole (2000); Lima (2001);
Lorenzato (2006); Nacarato, Mengali e Passo (2014); Fortaleza (2016).
Além do diário de campo e da observação, também realizamos uma entrevista
semiestruturada, pois ela permitiu um contato direito com a professora, uma vez que também, este
momento possibilita a observação das expressões e emoções do entrevistado, se caracterizando
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como um momento de grandes detalhes para a pesquisa. (MINAYO, 2010). A análise foi feita a
partir da triangulação dos dados coletados.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
O Infantil V, foco deste relato, é uma turma composta por 14 crianças, faixa etária
aproximada de 5 anos, de uma escola da Rede Municipal de Fortaleza/CE. Todos os alunos da
turma estudavam nessa mesma escola no ano anterior. Assim, já tinham algumas experiências e
conhecimentos escolares, como rotina, combinados de sala, regras da escola e de convivência em
grupo, aprendizagem sociais e cognitivas.
As atividades produzidas com a turma foram norteadas pela Proposta Curricular Para
Educação Infantil (FORTALEZA, 2016), que por sua vez foi uma proposta fundamentada nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) e na Base Nacional
Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2016).
A prática pedagógica foi desenvolvida pela professora/pesquisadora, Pedagoga e mestranda
em Educação, com área de concentração em Formação de Professores, com maior carga horária na
Educação Infantil V, no turno tarde.
Ao longo do ano, buscou-se favorecer a construção da identidade das crianças e ampliar
conhecimento do mundo que as rodeiam. Cada encontro foi planejado respeitando o nível de
desenvolvimento da turma em relação aos conhecimentos matemáticos, sua realidade social,
trazendo um trabalho interdisciplinar.
Os contextos criativos foram proporcionados durante a rotina de sala, que é organizada
respeitando “os tempos que não podem faltar”, de acordo com Proposta Curricular para Educação
Infantil, são eles: acolhida, roda de conversa, contação de história, higiene e alimentação,
brincadeira, produção, relaxamento e despedida.
A BNCC orienta que na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, as crianças
devem ter assegurados seis grandes direitos, que possibilitem a aprendizagem e desenvolvimento:
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Entretanto, as observações foram
direcionadas para identificar os momentos em relação às vivências e aprendizagens dos
conhecimentos matemáticos, relacionados ao Campo de experiência, Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações. Todavia, os conhecimentos referentes a esse campo foram trabalhados
em diferentes momentos da rotina de sala.
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Considerando que “é justamente essa diversificação de atividades, experiências e contextos,
a respeito de um mesmo conceito, que favorece a formação do conceito que está sendo construído
pela criança” (LORENZATO, 2011, p. 29). Buscou- se estimular a aprendizagem de maneira
lúdica, intencional e direcionada do conteúdo matemático.
No decorrer do ano letivo, observamos o uso da literatura infantil (com livros do
MAISPAIC e PNLD Literário Educação Infantil) e musicalidade como recurso para o processo de
ensino que contemplou saberes da língua materna e conceitos próprios da matemática. Smole&
Diniz (2001) ressaltam que:
Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial mudança no
ensino tradicional da matemática, pois em atividades desse tipo, os alunos não
aprendem primeiro a matemática para depois aplicar na história, mas exploram a
matemática e a história ao mesmo tempo. (SMOLE& DINIZ, 2001, p. 68)

Ainda sobre as atividades citadas acima, alguns conceitos matemáticos foram explorados, as
formas, cor, tamanho, posição, esquema corporal (verticalidade (acima/abaixo), transversalidade
(frente/atrás) e lateralidade (direita/esquerda).
A manipulação de materiais concretos (tampinhas de garrafas pet, palitos de picolé,
materiais confeccionados pelas professoras, massinha de modelar, brinquedos), com orientação e
direcionamento da professora, foi utilizada para estimular pensamentos matemáticos e lógicos,
quantificação, como contagem termo a termo, contagem oral de uma série numérica, respeitando a
sequência (ex: 1 à 10), noções de comparação, classificação e Conservação.
As crianças demonstraram satisfação quando fizeram uso do Tangran, jogos de montar,
quebra-cabeça e jogo da memória (adequados para idade), dessa forma, valorizando esse interesse,
a professora disponibilizou diversas vezes esses recursos. Inicialmente, as crianças conheceram o
material, apropriando-se das propriedades das peças, e posteriormente com criatividade, descobriam
as diferentes formas, figuras que podiam criar.
Nos primeiros contatos com quebra-cabeça, as crianças dividiram as peças com os colegas,
receberam orientação da professora para montar a imagem, e perceberam que não conseguiam
montar se as peças estivessem com pessoas diferentes, como estratégia, as crianças selecionaram as
peças com as cores semelhantes, e encaixaram por tentativa, erro e acerto.
O calendário anual e momento da chamada fizeram parte da rotina diária da sala, sendo
construído coletivamente por professora e crianças, possibilitando as crianças ampliarem a noção de
tempo, compreenderem as regularidades dos acontecimentos cotidianos, datas comemorativas,
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visualizarem a escrita dos números em sequência e compreenderem a função social dos números e
do calendário. A professora expôs a evolução das crianças em compreender a passagem do tempo, a
curiosidade em ler números maiores com a casa da dezena, contudo disse que notou a complexidade
para as crianças em compreenderem a organização da sequência temporal.
As atividades escritas foram planejadas respeitando os conhecimentos e o desenvolvimento
da turma, permitindo às crianças registrarem o raciocínio, as estratégias de resolução por meio da
escrita, desenho, recorte e colagem. Durante os registros, foi importante a observação da professora,
pois considerou a interpretação da criança, fez intervenções sobre os “erros”, dialogando e fazendo
a criança refletir sobre novas hipóteses de resoluções.
Em sua fala a professora/pesquisadora diz que considerou valorosa a formação continuada
para sua prática docente, e exemplificou como temas abordados em 2019, o trabalho com projetos,
o letramento da língua materna e documentação pedagógica.
Considero a formação continuada importante para minha prática docente, nas
formações encontramos colegas de outras escolas e de outros níveis de ensino dentro
da educação infantil, assistimos vídeos, fazemos leituras, discutimos sobre o assunto
do dia, trazemos relatos da nossa experiência de sala e por fim deixamos um registro
por escrito a respeito do encontro com a formadora. Contudo, os temas são indicados
pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e penso que seria interessante se
partissem também da necessidade e desejo dos professores. (Professora)

Também relatou sobre as formações em contexto, informando que foram poucos encontros
com professores de diferentes níveis de ensino da e na própria escola, conduzidos pela
coordenadora da escola, descrevendo-os como momentos, que também tem os temas, textos e
vídeos orientados pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Igualmente permitem a troca
conhecimentos, experiências, sugestões de atividades e recursos pedagógicos.
Todos os anos participo da formação continuada, já estudamos diversos assuntos
voltados para educação infantil, sempre sinto a presença do letramento da língua
materna nas formações. No entanto, mesmo sabendo que a criança já faz o uso dos
conceitos matemáticos no seu cotidiano, e que precisamos conduzir a criança para
uma aprendizagem sistematizada, não tivemos momentos nas formações para o estudo
de temas voltados especificamente para matemática (Professora).

Sabemos que a formação de professores é fundamental para o professor que está em
contínua formação. Entretanto, fala da professora reflete, a necessidade do professor saber fazer uso
dos recursos, conhecer os conceitos e como conduzi-los de adequadamente para potencializar a
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aprendizagem significativa. Percebemos ainda algumas fragilidades de questões que envolvem a
matemática na formação da educação infantil, o que fica claro na fala abaixo, que o professor
muitas vezes procura se autoformar por meio de leituras e cursos. Vale lembrar que isso também é
importante, mas o caráter coletivo da formação de professores não deve ser esquecido.
Na tentativa de melhorar minha prática, compreender o raciocínio das crianças, como
elas constroem os conceitos e como poderia ajudá-las a dar significado para o que
estavam aprendendo, busquei fazer leituras nesse assunto, nos planejamentos
conversei com outras professoras que partilhavam das mesmas considerações,
trocamos ideias e criamos atividades, participei de oficinas e cursos para manusear
recursos que oportunizam a construção do conhecimento matemático com ludicidade (
Professora).

Dessa forma, compreendemos que é necessário estudos mais aprofundados sobre o
conhecimento matemático para crianças nesse primeiro segmento, pois somente conhecendo e
respeitando as etapas de desenvolvimento da Inteligência da criança podemos realizar um
planejamento com atividades adequadas que estimulem o pensar matemático, favorecendo novas
descobertas, construção do conhecimento e o desenvolvimento integral da criança.
CONCLUSÕES
Com esse trabalho buscamos contribuir e abrir possibilidades para novos fazeres
pedagógicos na escola, fortalecendo o que já está sendo idealizado na prefeitura de Fortaleza/CE.
Diante do que foi exposto, notou-se a familiaridade da professora com o conhecimento
acerca da importância da ludicidade na construção do conhecimento das crianças na Educação
Infantil V. Ao planejar as aulas junto com outras professoras foi levado em consideração os
recursos disponíveis e possíveis para uso, os conhecimentos prévios das crianças, a fim de
estabelecer pontes do que já sabiam e o que precisavam reconhecer.
Os contextos criativos para o ensino da matemática no Infantil V ocorreram por meio de
vivências e atividades propostas diariamente respeitando a rotina necessária para organização da
aula, a professora foi trabalhando os conceitos matemáticas de forma lúdica e direcionada, assim, as
crianças participaram com interesse, construindo o conhecimento necessário para essa faixa etária.
Os professores da Educação Infantil da Prefeitura de Fortaleza/CE recebem formações
continuadas fora do ambiente escolar (com calendário de datas dos encontros), e formações em
contexto que acontecem no espaço da própria escola. Entretanto, não houvesse registros sobre
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formações direcionadas para o ensino da matemática, foi possível inferir que os temas das
formações partem da Secretaria Municipal da Educação (SME).
Assim, pensando na relevância da matemática para alunos e professores, a formação
continuada poderia propor estudos que suscitassem melhorias nas práticas de ensino da matemática,
considerar a realidade escolar da rede municipal de ensino, favorecer vivências de práticas para os
professores explorar instrumentos, materiais didáticos próprios da matemática adequados para
educação infantil articulados com a ludicidade e continuar com a importante partilha de
experiências existente nas formações.
Concluímos que as experiências relatadas e observadas nos trazem reflexões acerca da
formação do professor da Educação Infantil para o ensino da matemática visto que não podemos
pensar na Educação Infantil sem o debruçar-se para estudar sobre o desenvolvimento da criança e
sobre os conhecimentos específicos para o ensino e aprendizagem em Matemática.
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Resumo
Este artigo objetiva analisar os momentos promotores dos processos de ensino e de aprendizagem da
matemática durante a rotina de sala do Infantil V em uma escola pública Municipal de Fortaleza/CE,
considerando o contexto criativo e a política de formação continuada do município. Diante nesse
cenário, os empenhos investigativos confluíram para a seguinte questão problematizadora: Quais são os
momentos promotores no processo de ensino aprendizagem da matemática durante a rotina de sala do
Infantil V em uma escola pública Municipal de Fortaleza/CE? A pesquisa trata-se de um relato de
experiência, de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, na qual usamos a observação e a entrevista
semiestruturada com uma professora regente, atuante no Infantil V de uma escola em Fortaleza/CE.
Os principais aportes teóricos desse estudo são: Piaget (1989), Smole (2000), Lima (2001), Lorenzato
(2006), Nacarato, Mengali e Passo (2014), Fortaleza (2016). Os dados demonstram que atividades
desenvolvidas no Infantil V, foram planejadas respeitando os conhecimentos e desenvolvimento da
turma. Sendo realizadas em diferentes momentos da rotina de sala, usando como recurso a literatura
infantil, musicalidade, jogos, manipulação de materiais concretos. Permitindo as crianças construir os
conhecimentos matemáticos. Diante disso, constamos que a formação continuada tem um papel
fundamental no trabalho docente, por possibilitar a este ressignificar suas práticas pedagógicas.
Contudo, a pesquisa revelou uma vulnerabilidade em relação à formação continuada do município em
relação à Educação Infantil para o ensino da matemática. Concluímos que as experiências relatadas e
observadas nos trazem reflexões acerca da formação do professor da Educação Infantil para o ensino
da matemática visto que não podemos pensar na Educação Infantil sem nos debruçarmos sobre o
desenvolvimento da criança e sobre os conhecimentos específicos para o ensino e a em Matemática.
Palavras-chave: Educação Infantil; Matemática; Formação Continuada; Contextos criativos.
PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DE ARTE: UM DIREITO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Thábata Saunders Uchôa Craveiro – SME/Fortaleza
Regina Helena Lopes da Silva – SME/Fortaleza
Francisca Janaína Dantas Galvão – IFCE/CE

INTRODUÇÃO
O referente artigo relata ações educativas, artísticas e culturais do Ensino de Arte, na
Educação Infantil, desenvolvidas por meio dos projetos Criança Cria Arte e EducArte: Educação,
Cidadania e Arte (EducArte). Este trabalho tem como tema central o reconhecimento da arte como
um direito à infância e suas experiências docentes no contexto escolar. Visa destacar práticas
docentes em artes de uma escola pública de Fortaleza/Ce que garantem o direito das crianças na
Educação Infantil à educação e expressão artística, aprofundando a compreensão sobre a formação
de professores do Ensino de Artes no Brasil, analisando as questões relacionadas a educação e
expressão artísticas para crianças numa perspectiva da arte como um direito e, por fim, explorando
as práticas docentes em artes na Educação Infantil na perspectiva de produção humana e ação
intercultural do fazer humano.
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Detivemo-nos em trabalhar os resultados das experiências na Educação Infantil vividos
pelas turmas do Infantil 3 ao Infantil 5. Importante ressaltar que o projeto EducArte, foi realizado
em parceria com o grupo docente e o Programa Residência Pedagógica, Subprojeto Pedagogia, da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Os projetos foram elaborados por uma das pesquisadoras
deste trabalho, a qual foi a professora que acompanhou os residentes na escola e executados pelo
grupo de professoras, neste caso, uma das docentes é a pesquisadora neste trabalho.
A presente pesquisa defende a hipótese que o Ensino de Arte é fundamental para o processo
formativo humano das crianças em formação. Sendo assim, algumas questões são importantes
serem levantadas: as crianças na Educação Infantil têm acesso pleno ao Ensino de Artes? Os
professores pedagogos que atuam nesse segmento possuem formação inicial e continuada que os
preparem para partilhar e construir o conhecimento desse Ensino? Em que medida as experiências
realizadas pelo Programa Residência Pedagógica, em parceria com as escolas municipais,
contribuem com a formação inicial e continuada desses professores?
Para responder a esses questionamentos, serão apresentadas em forma de relato de
experiência práticas docentes no Ensino de Artes na Educação Infantil, que garantem o acesso e a
interação com esse conhecimento com o intuito de promover uma formação integral da criança.
Essa discussão foi embasada, principalmente, por meio das postulações teóricas entre os autores e
autoras como Ana Mae Barbosa (1991), Duarte Jr. (1985; 2000), Sarmento (1997; 2004) e Sônia
Kramer (1982; 2006). Considerou-se, desse modo, que as formas de brincar, de expressar e de criar
das crianças retratam o pertencimento cultural desse público e, em consequência disso, a
aprendizagem em arte.
Espera-se, desse modo, oferecer aporte ao leitor para pensar a importância em garantir o
Ensino de Arte na escola pública na Educação Infantil, por meio de ações que levem aos educandos
o acesso a esse conhecimento sob a ótica da apreciação, da expressão, da inserção na vida cotidiana
e da produção de arte e cultura pela criança.
ENSINO DE ARTES: DOCÊNCIA DO PROFESSOR PEDAGOGO
A formação docente no Ensino de Arte para a educação básica no Brasil é marcada pela
propagação de formação polivalente. Para entender como se deu esse processo, é importante saber
que a formação de professores no país é atravessada pelas formulações das políticas públicas.
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As políticas educacionais constituem as deliberações e direcionamentos que o Estado
assume em relação à educação, regulando e definindo tempos e espaços, os quais influenciam direta
ou indiretamente na educação básica e no ensino superior. Saviani (2008) aponta a necessidade de
consolidar um sistema nacional de educação que articule proposição e materialização das políticas
educacionais nacionais. No entanto, devido aos limites históricos, políticos e sociais, as políticas
educativas são marcadas pela descontinuidade.
Diante desse contexto de arremedos, após décadas, o tema polivalência para o Ensino de
Arte foi revisto com o estabelecimento da Lei nº 13.278/2016, definindo as quatro linguagens
artísticas que formam o Ensino de Arte nas escolas, como também exigindo a formação específica
para o professor dessa área. Os termos dessa lei resolveram a indefinição da palavra arte, presente
na LDB nº 9.394/96 (ALVARENGA; FONSECA DA SILVA, 2018).
Após vinte e quatro anos da promulgação dessa lei, diversos autores como Nunes (2007) e
Subtil (2009), questionam se a polivalência foi superada e afirmam através de dados de pesquisa
que esse modelo está fortemente presente na educação básica, em consequência da falta de
professores de Arte para atuar na área de ensino.
Desse modo, entendemos que o Ensino de Arte na escola não vem cumprindo o que está
disposto na Lei. Mas, tendo em vista o que já foi posto por Saviani (2008) sobre as limitações de
concretude das políticas educacionais que ocorrem principalmente pela escassez de recursos e
descontinuidade políticas, o que se verifica é uma perpetuação dos problemas. Diante desse quadro
controverso das políticas públicas para educação, a realidade brasileira, no contexto da Educação
Infantil, mostra que ainda há uma escassez enorme de professores especialistas no Ensino de Arte
na Educação Infantil e nas séries iniciais dos municípios, ficando o encargo para os professores
pedagogos (BAZZO; ARMAS, 2017).
Tendo em vista o Ensino de Arte com direito garantido aos educandos, não podemos negar o
ensinar e aprender arte devido aos défices das políticas públicas. Nesse sentido, e diante da conjura,
que o lugar do Ensino de Arte deve-se ao professor especialista da área, mas que ainda há um
caminho de luta pela garantia da aplicação própria da lei, entendemos que o Ensino de Arte também
pode e deve acontecer pelo professor pedagogo através da inserção de projetos e ações
interdisciplinares com a Arte, pois os professores pedagogos estão habilitados a ministrar aulas
através do estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB).
Mas, ressaltamos o Ensino de Arte pelos pedagogos em uma perspectiva do fazer pedagógico
centrado no que Nunes (2007) coloca para os professores especialistas no Ensino de Arte:
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Sendo aprofundado e trabalhado seja na concepção de arte como linguagem, cultura,
conhecimento, técnica, comunicação e trabalho expressivo material e imaterial,
ensinando/aprendendo arte e não apenas deixando aflorar o sentimento e a expressão
interior, como prazer, entretenimento, e ainda como aulas relaxantes (NUNES, 2007,
p. 12).

Nessa perspectiva, seguimos na próxima seção em uma discussão sobre Ensino de Arte como um
direito à infância, segundo a concepção de infância como categoria social constituída por atores
sociais de pleno direito.
ARTE: UM DIREITO À INFÂNCIA
Dando continuidade à discussão sobre o direito da criança em ter acesso a arte,
reconhecemos, primeiramente, que ser criança é diferente entre sociedades, culturas e comunidades,
como também compreendemos que a infância é construída dependendo da inserção de gênero,
classe, etnia e história (SARMENTO, 1997). Em segundo lugar, consideramos que a criança é
capaz de apreciar a arte e a cultura, mas sobretudo, produzi-la (KRAMER, 2006). Pois, como
coloca Sarmento (1997) “a consideração das crianças como atores sociais de pleno direito [...]
implica o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das crianças e a
constituição das suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, em culturas” (p.6).
Canda (2012, p. 122) fazendo referência aos autores (HEGEL,2001, ECO, 1986; VIGOTSKY,
1999) coloca que “a arte oferece benefícios para o desenvolvimento do ser humano, sendo que sua
produção e a sua fruição são importantes para a elevação dos padrões cognitivos e sensíveis do
sujeito em formação cultural”. Nesse sentido, apresentaremos três documentos, os dois primeiros a
nível nacional e o terceiro a nível municipal, que asseguram o direito ao Ensino de Arte à criança.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), Resolução CNE/CEB
nº 5/2009 define criança da seguinte forma:
Como sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 12).

Com esse entendimento de criança como sujeito histórico e de direitos que produz cultura,
as DCNEI asseguram o Ensino de Arte para a Educação Infantil. A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) é outro documento que garante este ensino para esse público, onde coloca, na
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Etapa da Educação Infantil, explicitamente a intencionalidade educativa em seus cinco campos de
experiências. Mais especificamente quando traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na
Educação Infantil, em que um deles é o direito de explorar, o qual dispõe que a criança na Educação
Infantil tem o direito de:
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e
fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia (BNCC, 2018, p. 38).

Já a Proposta Curricular para Educação Infantil da Rede de Ensino de Fortaleza, trata a Arte
de acordo com o artigo 9º da Resolução nº 5 do MEC – DCNEI (BRASIL, 2009) que em seus
incisos possibilita a articulação da Arte ao ensino de outras linguagens, colocando o professor como
mediador, assegurando a Arte em todos os seus incisos.
Diante do exposto, é evidenciado os avanços legais para a garantia do Ensino de Arte na
Educação Infantil. No entanto, como coloca Sarmento (1997), a realidade social não muda por
efeito simples da publicação de normas jurídicas e, diante do fator, que as desigualdades e a
discriminação contra crianças e entre elas se encontram na estrutura social, é fundamental que as
ações saiam do papel e cheguem na prática.
CAMINHOS DA ARTE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Com o intuito de descrever práticas docentes em artes que garantem o direito das crianças na
Educação Infantil à educação e expressão artística, faremos um relato das experiências realizadas
em uma escola municipal de Fortaleza. Suas ações refletem sobre a importância da arte no currículo
que interligue o fazer artístico, a história da arte e a análise da obra de arte, organizado de maneira
que a criança, suas necessidades, interesses e seu desenvolvimento sejam respeitados, do mesmo
modo que seja reconhecida a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua contribuição
para cultura (BARBOSA, 1991, P. 35). Isto, sem deixar à parte o olhar para o sensível, pois, como
coloca Duarte Jr. (2000, p. 219) a educação do sensível e a arte-educação constituem duas
instâncias do mesmo processo. Essa educação apresenta “eventos pertinentes à esfera dos
sentimentos, que não são acessíveis ao pensamento discursivo” e que “através da arte somos
levados a conhecer nossas experiências vividas, que escapam à linearidade da linguagem”
(DUARTE JR., 1985, p. 103).
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Nesse sentido, faremos um resgate metodológico de dois projetos vividos no contexto dos
anos de 2016 e 2019. Importa ressaltar que a escola é atravessada por contínuas práticas que
asseguram o direito de aprendizagem e desenvolvimento às crianças a partir do Ensino de Artes. No
entanto, aqui descrevemos as práticas de Ensino de Artes que foram organizadas em forma de
projeto e que sistematizaram o espaço e o tempo para práticas individuais e coletivas que
reafirmassem a proposta de uma educação do sensível (DUARTE JR., 1985, p. 67).
O primeiro projeto, referente ao ano de 2016, nomeado como Criança Cria Arte, teve a
duração de quatro meses, cujo o objetivo foi favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas
das crianças na Educação Infantil, possibilitando a formação de indivíduos mais críticos, sensíveis e
leitores do mundo, os quais pudessem recriá-lo, uma vez que entendemos a criança como um ser
social, de contextos diversos que se constitui pelo o que é ensinada, mas, principalmente, pelas
formas de mediação cultural (KRAMER; HORTA, 1982), (KRAMER, 2006), (SARMENTO,
1997).
Utilizamos subtemas que dialogassem com a realidade infantil para nortear as ações do
projeto. Os subtemas foram: 'Brinquedos e brincadeiras', tendo como referência os pintores Ivan
Cruz e Dim Brinquedim e o subtema “O meu autorretrato”, inspirando-se nas obras de Frida Kahlo.
Fundamentalmente, o projeto teve como atores principais as crianças e professoras, cuja a
finalidade foi debruçar-se sobre a arte em uma experiência que não se restringia à simples
contemplação, mas, principalmente, “por uma relação dos sentidos com a realidade que se tem ao
redor” (DUARTE JR, 2000, p. 190). Com esse objetivo, foram estudados os artistas, suas obras e
suas técnicas de pintura. As crianças apreciaram, fizeram leituras e produziram arte a partir dos
artistas norteadores. O projeto partiu de uma atividade desencadeadora em forma de sensibilização
para colher os conhecimentos prévios que as crianças obtinham com relação a Arte. Com base na
ação de sensibilização, o projeto foi decorrendo durante quatro meses, as sextas-feiras. Nesses dias,
as crianças eram apresentadas a um artista, norteado por um tema, na qual debruçavam-se em sua
biografia, obras e técnicas de pintura, fazendo leituras do que estavam vivenciando. Depois
produziam suas obras, expressando-se por meio das sensibilizações das experiências. Ao fim das
ações, as famílias foram convidadas para uma amostra cultural, em que as obras das crianças e dos
artistas foram apreciadas.
O segundo projeto, aconteceu no ano de 2019, intitulado EducArte: Educação, Cidadania e
Arte. Ele foi resultado de uma ação do Programa Residência Pedagógica, implementado pelo
Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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(CAPES). O grupo do Residência Pedagógica atuante na escola referente a pesquisa era composto
por cinco residentes graduandos de Iniciação à Docência, uma professora preceptora (docente
orientadora da escola) e duas professoras coordenadoras de área (docentes orientadoras da
Universidade Federal do Ceará). No período de permanência do programa na escola foi preservado
uma estrutura de trabalho baseada na Pedagogia de projetos. Tratava-se de ações bem
fundamentadas, partindo da necessidade e do interesse das crianças e do grupo de bolsistas do
programa.
O projeto EducArte, teve como público alvo as crianças e as professoras. Ocorreu nas
turmas da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental 1, em que os residentes
acompanhavam sob as orientações da professora preceptora e das professoras regentes das turmas.
Neste trabalho, vamos nos deter aos resultados referentes as práticas na Educação Infantil. A
necessidade do projeto “EducArte” surgiu dentro da perspectiva de promover às crianças
experiências que proporcionassem o acesso aos conteúdos curriculares, aos conhecimentos em Arte,
assim como a formação humana e integral.
Neste projeto, diferente do ocorrido em 2016, o objetivo era de promover práticas
sensibilizantes por meio das quatro linguagens da Arte: as Artes Visuais, a Dança, a Música e o
Teatro, como propõe a Lei nº 13.278/16. Para construir um campo de expectativas de aprendizagem
do Ensino de Artes, o projeto proporcionou vivências a cada semana, em que uma linguagem
artística era trabalhada a cada mês, partindo de um tema. Para as Artes visuais, o tema foi “Retratos
e autorretratos”; para Música e Dança – linguagens trabalhadas juntas, pois foi considerado uma
imbricação no trato das mesmas – o tema foi “Música e movimento ao meu redor”; já para o Teatro,
o tema foi “Histórias de onde eu vivo”. A cada mês eram trabalhadas as linguagens artísticas
mediante a uma sequência didática. Na primeira semana acontecia o “Vamos começar: vivência no
pátio”, em que se iniciava o percurso da linguagem artística para todas as turmas da escola com o
intuito de acessibilizar o conhecimento a todas as crianças, já que o Programa Residência
Pedagógica não contemplava todas as turmas. Na segunda semana, a ação era “Que arte é essa?”,
com finalidade de apresentar obras relacionadas a linguagem artística da semana, desse modo, as
crianças conheciam a biografia de um artista, faziam a apreciação, a leitura e a recriação de obras
com base no que foi estudado. Na terceira e última semana, era o momento do “Vamos
experimentar”, o propósito era possibilitar as crianças a criação artística, potencializando a
expressão, a criatividade, a imaginação e o conhecimento de diferentes suportes e técnicas
artísticas. Após os educandos percorrerem pelas quatro linguagens, foi realizada a culminância do
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projeto, uma vivência no pátio da escola para todas as turmas, com uma prática sensibilizante de
cada linguagem vivida pelas turmas contempladas pelo Programa Residência Pedagógica.Tendo
sistematizado as ações desenvolvidas em cada etapa dos projetos, iremos a seguir, apresentar os
resultados alcançados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apontamos que as experiências descritas neste relato, referente as ações pedagógicas
realizadas através dos projetos Criança Cria Arte e EducArte: Educação, Cidadania e Arte,
demonstraram que as práticas desenvolvidas intercomunicaram o fazer artístico, a história da arte e
a análise da obra de arte sem perder de vista a educação da sensibilidade, a qual tem grande
relevância na formação das crianças na Educação Infantil. Pois, ao educar pelo sensível, amplia-se
os significados às ações e, sobretudo, a realidade que se tem ao redor, formando educandos mais
críticos e sensíveis para atuar no mundo.
Apontamos que as vivências garantiram à criança na Educação Infantil o acesso do Ensino
de Arte. Isto foi possível por meio de ações que oportunizaram experiências de leitura, de
apropriação e de construção de conhecimentos, os quais resultaram na desmistificação do
preconceito de que a Arte é um conhecimento limitado aos grandes artistas e intelectuais ou restrita
a espaços específicos, como museus e teatros. Portanto, foi possível verificar que todos são capazes
de produzir arte e cultura, mas, para isso, é necessário oferecer espaços e processos formativos
estéticos. Desse modo, assinalamos que crianças de escola pública também expressam-se
artisticamente e produzem cultura a partir do seu tempo histórico e do seu espaço cultural.
Os resultados revelaram também a importância de práticas voltadas para o Ensino de Arte na
escola, em especial, na Educação Infantil. Isto, porque, este é um ambiente privilegiado de
formação, que, ao garantir o tempo e o espaço para pensar e produzir arte, resulta em impactos
significativos no repertório de aprendizagens e na constituição da identidade cultural da criança.
Isto ficou evidenciado, pois os envolvidos no projeto, crianças e adultos, revelaram falas e atitudes
positivas com respeito ao autoconhecimento, às diferenças e às diversas manifestações culturais,
contribuindo para uma formação cidadã consciente, criativa e reflexiva. Nesse sentido, ações como
essas e políticas públicas que valorizam o magistério e a melhoria da qualidade de formação inicial
docente, como o Programa Residência Pedagógica, asseguram a inserção de assuntos e temáticas
importantes no processo formativo das crianças e dos docentes envolvidos.
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Diante do exposto, concluímos que as análises das práticas docentes em artes, de uma escola
pública de Fortaleza, na Educação Infantil, possibilitaram a ampliação do potencial em instigar,
sensibilizar, criar e refletir em pequenos artistas apreciadores e produtores de Arte, fazendo com
que eles se vejam como parte de uma cultura e produtores dela. Não podendo esquecer que tais
práticas puderam assegurar o acesso ao conhecimento de Arte, o qual é direito à infância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da compreensão de que as crianças são atores sociais e de direitos, consideramos a
importância em garantir experiências metodológicas e práticas docentes, apoiadas no saber sensível,
que sejam significativas no Ensino de Arte na Educação Infantil para, assim, contribuir com uma
formação integral e humana das crianças, nas quais valorizem interações sociais, artística e
culturais.
Entretanto, compreendemos que tais práticas docentes são uma força resistente dentro das
escolas públicas no Brasil, pois o contexto educacional valora o ensino conteudista a partir de
conhecimentos deslocados da prática, em detrimento de uma educação que privilegia a
sensibilidade. Somado a isso, temos uma realidade brasileira com um número insuficiente de
professores especialistas em Arte, o qual não consegue contemplar as turmas de Educação Infantil e
Anos Iniciais. Ficando a cargo dos professores pedagogos essa demanda, os quais tem pouca ou
quase nenhuma formação inicial e continuada para o Ensino de Arte.
Desse modo, evidenciamos que, para o direito de ensinar e aprender Arte ser plenamente
garantido, é essencial que os documentos normativos sejam acompanhados de políticas para
formação docente, investimento na estrutura físicas das escolas e na reformulação curricular. Dessa
maneira, as práticas docentes no Ensino de Arte estarão mais presentes nas escolas públicas.
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Resumo
O presente trabalho relata ações educativas desenvolvidas por meio do Projeto Criança Cria Arte e EducArte:
Educação, Cidadania e Arte, elaborado e executado pelo grupo de professoras de uma escola pública de
Fortaleza/ Ce. As ações foram realizadas, respectivamente, no período entre 2016 e 2019 com crianças na
Educação Infantil e Anos Iniciais. O projeto EducArte: Educação, Cidadania e Arte, especificamente, foi
realizado em parceria com o Programa Residência Pedagógica, Subprojeto Pedagogia – UFC. Este objetiva
analisar práticas docentes em artes de uma escola pública de Fortaleza que garantem o direito das crianças
de Educação Infantil à educação e expressão artística, especificamente, aprofundar a compreensão sobre a
formação de professores do Ensino de Artes no Brasil, analisar questões relacionados a educação e a
expressão artística para crianças sob a ótica do direito da criança e descrever práticas docentes em artes na
Educação Infantil na perspectiva de produção humana e ação intercultural do fazer humano. Para isso,
fundamentamo-nos em autores como como Barbosa (1991), Duarte Jr. (1985; 2000), Sarmento (1997) e
Kramer (1982; 2006), dentre outros. O trajeto metodológico dos projetos relatados ocorreu por meio de
sequências didáticas que valoram o fazer artístico, a história da arte e a análise da obra de arte, organizado
de maneira que a criança, suas necessidades, interesses e seu desenvolvimento fossem respeitados, do
mesmo modo que fosse considerado o conteúdo a ser aprendido, seus valores e sua contribuição para
cultura. Os resultados apontaram a relevância das ações pedagógicas voltadas para o Ensino de Arte na
Educação Infantil para assegurar o direito da criança de ter acesso ao conhecimento em Arte e, desse modo,
produzir arte e cultura. Concluímos que os projetos obtiveram êxito em seus objetivos, contribuindo com
práticas que colaboram com a formação humana das crianças que privilegia a sensibilidade e a produção
cultural.
Palavras-chave: Arte; Direito à infância; Educação Infantil; Formação docente.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Marlúcia Chagas de Lima – SME
Flávia Maria Rufino de Souza – SME
Gabriel Chagas de Lima – UFC

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi construído de forma compartilhada, entre pesquisadora e instituição
de ensino pública abrangendo duas áreas de conhecimento: Educação Infantil e Educação
Ambiental em um viés da formação de professores no segmento da Educação Infantil. Trata-se de
uma experiência de intervenção consolidada e vivenciada com crianças em uma escola pública em
um município do estado do Ceará
A ação teve início no ano de 2017, quando uma das autoras foi convidada para proferir
palestra sobre família e escola, em um Centro Educacional infantil (CEI) localizado na cidade de
Fortaleza, Ceará. Na ocasião, a coordenadora pedagógica nos encaminhou para conhecer o CEI.
Mostrou-nos todos os espaços físicos de formação, tanto para crianças quanto para os adultos
(professores, porteiro, servente, pais, merendeira...), pois na filosofia dessa instituição existe uma
conscientização de que todos tem a responsabilidade de ensinar e aprender. Existe um compromisso
coletivo entre todos que fazem parte daquele espaço.
Os espaços verdes e livres em que as crianças poderiam deambular, correr, rolar no chão e
ao mesmo tempo a possibilidade de ministrar aulas em espaços abertos em que crianças e
professores pudessem interagir junto ao ambiente natural. Pegar nas folhas das árvores, manusear a
terra-estrume, perceber cheiros e gravar nas memórias, observar os pássaros livres cantando, contar
no jardim as flores que nascem. Reconhecer suas cores por meio da natureza. Regá-las, entendendo
que a água é um bem universal e que todos tem o direito e dever de ter essa água e preservá-la.
Interagir com a própria natureza.
Diante do exposto, desenvolvemos a ação com objetivos discutir sobre os conhecimentos da
Educação Ambiental no segmento da Educação Infantil, tomando como base os documentos
norteadores desse nível de ensino numa perspectiva da formação de professores e, visando também
contribuir com experiências educacionais que favoreçam a formação desse professor na Educação
Infantil.
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Assim, esse artigo propõe refletir sobre a educação ambiental e a formação de professores
para trabalhar com essa temática na Educação Infantil. Para tanto, utilizamos uma metodologia
qualitativa e descritiva em que apresentamos as experiências vivenciadas e partimos para a
discussão dos resultados.
Partimos das questões problema que norteiam o nosso trabalho: Qual a relevância de
propormos atividades em Educação Ambiental para as crianças do segmento da Educação Infantil?
Como a formação de professores para a Educação Infantil poderá contribuir com ações efetivas em
se tratando da Educação Ambiental? Como as políticas públicas poderão colaborar nessas
discussões envolvendo a formação de professores, a Educação Infantil e a Educação Ambiental? De
posse dessas reflexões, o nosso texto está estruturado da seguinte forma:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: URGÊNCIAS, DEFINIÇÕES E DOCUMENTOS BASE
Cada vez mais é percebido o agravamento da crise ecológica relacionada também a uma
crise humana e civilizatória (Morin, 2003). Na tentativa de despertar a criança para questões de
empatia, respeito e boa convivência, é necessário desde cedo trabalhar na perspectiva de um
ambiente escolar que incorpore a Educação Ambiental às suas dinâmicas dentro e fora da sala de
aula. Somos mais do que nunca uma sociedade marcada pelo consumo, desperdício e
descartabilidade, e para mudança de tal paradigma é necessário reflexões profundas sobre como nos
relacionamos com os outros e o ambiente em que vivemos.
Marchamos para a crise mundial do desenvolvimento? De qualquer modo, é preciso
rejeitar o conceito subdesenvolvido do desenvolvimento que fazia do crescimento tecnoindustrial a panaceia de todo desenvolvimento antropo-social, e renunciar à ideia
mitológica de um progresso irresistível que cresce ao infinito.” (MORIN, 2003, p. 83)

As crianças, mais do que nós mesmos, irão vivenciar e colher uma série de consequências
deixadas por nós, mas precisamos agir agora na busca por transformar a rota, estimulando-os a uma
tomada de consciência capaz de desenvolver novos hábitos e novas compreensões sobre o ser
humano e o ambiente. No que se refere a este tema Morin (2003) traz a seguinte fala: “A
sobrevivência exige revolucionar o devir. Precisamos chegar a um outro futuro. Essa é que deve ser
a tomada de consciência decisiva do novo milênio” (MORIN, 2003, p.95).
Desse modo, buscamos através da Perspectiva Eco-Relacional (Figueiredo, 2007) uma
caminhada em uma direção que possa oferecer subsídios para a construção de valores ético-morais,
não antropocêntricos, não fragmentados, embasados na relação, ou ainda na eco-relação. “Essa
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perspectiva se funda na proposta de enfatizar a relação como eixo principal dentro do contexto de
mundo (sentido, pensado ou vivido) na constituição ontológica e epistemológica do ser”
(FIGUEIREDO, 2007, p. 55).
Tendo em vista tais questões encontramos nos termos legislativos importantes documentos
que norteiam e orientam a prática de Educação Ambiental no presente contexto. A Política Nacional
de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), as Diretrizes Curriculares Nacionais sobre Educação
Ambiental (Resolução nº 2, de 15/06/2012) e a Política Municipal de Educação Ambiental de
Fortaleza (Lei nº 8.693/2002).
Na Política Nacional que baseia a Política Municipal encontramos a Educação Ambiental
(EA) como processos nos quais indivíduo e coletividade desenvolvem valores, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente. Aponta ainda que a EA
é um componente essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar articulada em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, nos espaços formais e não-formais (BRASIL,
1999).
Quanto aos valores aborda meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural e além disso coloca a
necessidade de garantir a continuidade e permanência do processo educativo. Já nas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (2012), encontramos indicações que corroboram
com a necessidade de ir além de práticas pontuais e isoladas, mas construir projetos institucionais
que englobem as ações escolares de diferentes professores e turmas.
Art.7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de1999, reafirma-se que a Educação
Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação
Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino promovêla integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos” (BRASIL, 2012).

Diante de tais questões colocadas sobre a Educação Ambiental e a legislação que vigora
sobre o tema, faz-se necessário compreender como tais práticas influenciam e contribuem para os
sujeitos educadores e educandos.
Espaços escolares e outros territórios educativos mais verdes e ricos em elementos
naturais contribuem para a construção de conhecimentos por meio de experiências
diretas e sensíveis, que geram aprendizados importantes na vida da criança e do
jovem. Essas experiências diárias com a natureza são capazes de proporcionar
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descobertas a respeito da complexidade e da diversidade inerentes a todos os sistemas
vivos e suas inter-relações.(TIRIBA, 2018, p. 86)

Nessa perspectiva o discurso sobre meio ambiente se faz cada vez mais necessário dentro do
ambiente escolar, muitas vezes negligenciado ou pouco estimulado. E para além dos discursos
necessitamos, cada vez mais, compreender e propor práticas pedagógicas sobre o tema de forma
crítica, compreendendo as limitações, mas pouco a pouco expandindo as estacas que limitam tais
processos.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: DESAFIOS A ENFRENTAR
Charlot (2008) nos chama a atenção para a complexidade da ação de formar professores.
Nesse sentido, queremos iniciar com uma citação em que o autor nos diz:
Vou organizar a minha fala dando algumas indicações de minha trajetória, mas
rapidamente, porque o que importa, o que pode ser interessante saber, é que fiquei
anos fazendo de conta que formava professores. Não é por acaso que estou dizendo
‘fazendo de conta’, porque não é tão fácil formar professores. E não é porque não
sabemos formar que não é tão fácil, mas porque não sabemos o que é exatamente o
professor, ou o que é exatamente o ofício do professor. (CHARLOT, apud
PIMENTA;GHEDIN, 2008, p. 89).

Charlot (2008) quando nos atenta para essa questão, faz-nos entender que esse ofício de
formar professores não é fácil por abranger as questões da subjetividade (identidade docente) e da
objetividade. A subjetividade não se materializa no vazio, mas nas relações sócio-econômicas, daí a
importância de considerar as políticas educacionais que são criadas e vigoram em todas as esferas
(municipal, estadual e federal). Assim, no que tange à subjetividade é considerada como algo que
nasce de muitas experiências em todos os espaços pelos quais esse professor foi envolvido, mas
recebe todos os estímulos da objetividade, principalmente os estímulos recebidos durante sua
trajetória familiar, acadêmica e profissional.
Atualmente, uma tendência teórica muito forte de formação de professores diz respeito à
importância de considerar essas experiências cotidianas, pesquisá-la e relacioná-la ao seu
desenvolvimento profissional, para tentar entendê-la.
Professores que estão no chão da escola, pela dinâmica voraz que ocorre no seu cotidiano,
com crianças tendo sua primeira iniciação na escola como espaço social concreto, distante da
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família, salas de aulas não adaptadas para todas as atividades propostas no planejamento, a ausência
de apoiadores nas necessidades das crianças que fogem da rotina diária da escola e distanciamento
da gestão, fazem com que esse professor fique impossibilitado de desenvolver pesquisas em que ele
seja o protagonista da sua própria história.
[...] é de que os professores trabalham, enquanto nós fazemos discursos sobre eles.
Não falamos sobre a nossa própria prática, mas sobre a prática de outros que não
podem falar, que não têm capacidade de fazer discursos. Esta situação sociológica,
política e epistemológica pode ser uma explicação do que tem sido a investigação
sobre professores. (SACRISTÁN, apud, PIMENTA; GHEDIN, 2008, p. 81).

Todo professor é um pesquisador em potencial independente de qual segmento ele esteja
inserido. É bem verdade que existem várias diferenças entre esses professores. Porém
inevitavelmente existe algo que nos une de forma contundente, que é no ato de ensinar. Nesse
momento esquecemos as diferenças e simplesmente ensinamos. E esse ensino está diretamente
atrelado as nossas experiências, experiências de vida. Conforme Freire quando nos diz que “Pensar
certo não é que-fazer de quem se isola, de quem se ‘aconchega’ a si mesmo na solidão […]. Não há
por isso mesmo pensar sem entendimento, e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não
é transferido, mas coparticipado (FREIRE, 2013, p. 38). Partindo então de Freire (2013), quando
nos diz que não devemos pensar de forma isolada, compreendemos o quanto precisamos do outro
para construir conhecimentos, faz-se necessário o diálogo. Nesta perspectiva, compreendemos que
isso é visível na Proposta do Município de Fortaleza, quando menciona e valoriza que as ações
relacionadas ao meio ambiente devem gerar uma interação social, de modo que [...] propiciem
situações em que as crianças possam interagir com o meio ambiente de forma a organizá-lo e a
preservá-lo” (FORTALEZA, 2016, p. 175).
Trabalhar na perspectiva da Educação Ambiental na Educação Infantil, não se resume
apenas em sua preservação. Mas é um conhecimento que instiga a conviver em sociedade e com as
demais espécies. Envolve conhecimento prévio sobre o assunto, visando compreender seus vários
caminhos e possibilidades de ensino. Tais conhecimentos necessitam estar atrelados aos conteúdos
ministrados nas formações, na sensibilização do professor sobre a relevância da Educação
Ambiental.
A Educação Ambiental é algo muito mais amplo que deve trazer à tona toda a complexidade
das relações sócio-econômicas envolvidas na sociedade e consequentemente, resvala na formação e
no trabalho docente. Deve considerar o conceito mais amplo de sustentabilidade, conforme nos diz
com Boff (2011, s/p):
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Se a sustentabilidade representa o lado mais objetivo, ambiental, econômico e social da
gestão dos bens naturais e de sua distribuição, o cuidado denota mais seu lado subjetivo: as atitudes,
os valores éticos e espirituais que acompanham todo esse processo sem os quais a própria
sustentabilidade não acontece ou não se garante a médio e longo prazo.
Esse conceito amplia a visão unicamente antropológica, que considera somente o ser
humano como se ele não estivesse inserido em um contexto maior e como se não convivesse com
outros seres vivos. Devemos considerar a mãe Terra.
METODOLOGIA
Este trabalho se insere dentro de uma abordagem qualitativa e descritiva em que
apresentamos as experiências vivenciadas e partimos para a discussão dos resultados. Utilizamos do
relato de experiência da docente que segundo Minayo (1994), trabalha com dados de pesquisas
qualitativas, se aprofundando nas relações humanas e no mundo dos significados.
O relato de experiência também se configura em uma pesquisa descritiva, vejamos o que nos diz Gil
(1988): “... pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as
características de um grupo...”. Como também objetivam levantar opiniões, atitudes e crenças de
uma população (GIL, 1988).
Já a pesquisa documental nós nos apoiamos em Lakatos (2003). A referida pesquisa nos
possibilita a apropriação de dados que estão concentrados em documentos, escritos ou não,
formando o que chamamos de fontes primárias. Utilizamos de documentos parlamentares e
produções científicas envolvendo a temática, que estão distribuídos no corpo desse trabalho.
Esse trabalho foi realizado em uma escola pública de Educação Infantil (3, 4, 5 anos) e de Ensino
Fundamental (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos) do município de Fortaleza. As ações descritas e analisadas
neste texto foram desenvolvidas com crianças dos infantis 3 e 4 da referida instituição no turno da
manhã, iniciado em janeiro de 2018. Tendo no ano de 2018, vinte crianças matriculadas no infantil
3 e dezenove crianças no infantil 4. E no ano de 2019, vinte crianças matriculadas no infantil 3 e
vinte crianças no infantil 4, ambas pela manhã. Seguiremos agora à descrição da experiência com as
devidas análises:
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
Inicialmente levamos para a gestão da escola nosso desejo de ministrar aulas para as
crianças, por meio da idealização de um pequeno jardim. Infelizmente nesse momento inicial de
conversação com a gestão da escola, não tivemos sucesso. O retorno da conversa era de que a
escola não tinha verba suficiente para montar um jardim. Apesar da negativa, continuamos
insistindo, pois a ideia do projeto estava diretamente associado a construção de parceiros para a
construção do jardim. No caso a colaboração dos pais e amigos da escola para doação de mudas de
plantas, estrume, tijolos, regadores e jarros.
Vemos no pensamento de Freire (2013) a proposição de desenvolver diálogos sobre homem
e sociedade, em que ocorrem mudanças constantes e circunstanciais, no seu fazer social. Esse
destaque vem a partir do nosso primeiro contato com a gestora da referida escola, quando a mesma
colocou dificuldades financeiras para a construção do jardim.
Esses diálogos se fazem necessários para mudanças de paradigmas, compreendendo que é
necessário e urgente um envolvimento profundo dos gestores nas ações pedagógicas da escola. Que
não se resume a meros administradores financeiros. A escola excede o ato de comprar materiais e
sair entregando nas salas de aulas aos professores. A escola antes de tudo é humana.
Enquanto insistíamos com a gestão para construir um espaço verde em que as crianças
pudessem interagir, paralelamente ministrávamos aulas para as crianças sobre preservação do meio
ambiente, contávamos histórias nos momentos das rodas de conversa e pedíamos que elas falassem
sobre a ideia de ter esse jardim na escola. Essas ações eram planejadas e registradas a cada semana,
no dia do nosso planejamento.
Interessante destacar que nos momentos da roda de conversa, as crianças tinham a
curiosidade de fazer perguntas sobre as imagens de vegetais que mostrávamos nos momentos das
aulas. E elas indagavam quando teríamos o jardim para ser cuidado. Seguem alguns registros:
Algumas das crianças relatavam ao final da história que “era preciso cuidar das plantas, cuidar da
natureza”. Outras crianças relataram que “estavam aguando as plantas das suas casas. Que as
plantas precisavam de água”. Outras crianças diziam “tia já chegou a hora de cuidar do jardim?”.
Além desses registros outras vozes dos pais foram registradas em três momentos nas reuniões dos
pais. Duas reuniões em 2018 e uma reunião em 2019. No caso estamos falando de reuniões que
aconteceram individualmente nas duas salas dos infantis 3 e 4 em que tratávamos da temática da
Educação Ambiental e rotina escolar ligadas ao educar e cuidar.
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Tivemos no decorrer da implementação do jardim na escola, especificadamente 2018,
algumas falas de professores que em momentos dos intervalos comentavam comigo que iriam
ajudar, trazendo plantas, falando para seus respectivos estudantes que trouxessem mudas de plantas
para a escola, mas não se responsabilizariam em implementar ações pedagógicas ligadas ao cuidado
diário com o jardim, pois a demanda curricular já era grande para ter que incluir ações concretas
envolvendo o jardim em área externa a sala de aula.
Sobre essas observações de alguns professores, nos remetemos a Fazenda (1994), que
desenvolve um trabalho sobre Interdisciplinaridade como um processo que necessita ser vivenciado
e colocado em prática. A ação de cuidar do jardim não é na sua essência somente colocar água nas
plantas. Excede a esse entendimento. Dessa forma, nasce aqui a necessidade urgente de falarmos
dessa temática nas formações, criando estratégias para sua implementação. No tocante às reuniões
com nossos pais, tivemos uma fala sensível enquanto professores que somos da necessidade de
compartilhar da importância da construção de um espaço para nossas aulas sobre Natureza e
Sociedade. Temos nesse viés a Resolução CNE/CEB nº 5/2009, em que as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, apresenta no art. 7º que:
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve garantir que elas
cumpram plenamente sua função sócio-política e pedagógica, assumindo a
responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças
com as famílias (BRASIL, 2009).

Após algumas explicações dadas por nós professores nas reuniões, os pais concordaram
prontamente na iniciativa e disseram que iriam colaborar trazendo mudas de plantas, estrume,
sementes, garrafas pet's, regadores, tijolos, etc.
Destacamos aqui algumas falas dos pais das crianças: “Tia, meu filho foi para casa pedindo
que eu levasse uma plantinha para a escola”. “Achei muito bom essa iniciativa de vocês. É
importante cuidar das plantas”. “Vou comprar um regador para ele”. E quando retornamos para a
escola no início de agosto de 2018, já visualizávamos a construção coletiva do pequeno jardim, mas
ao mesmo tempo grande por conta de nossa iniciativa em propiciar momentos concretos de
aprendizagens significativas em um espaço muitas vezes mal aproveitado. Para este momento
trazemos Freire, 2013:
Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na
compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à revisão dos
achados, reconhece não apenas a possibilidade e mudar de opção, de apreciação, mas
o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar certo à margem de princípios ético, se
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mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda – exige o pensar certo –
que assuma a mudança operada. Do ponto de vista do pensar certo não é possível
mudar e fazer de conta que não mudou. É que todo pensar certo é radicalmente
coerente. (FREIRE, 2013, p. 35).

Dessa forma é necessário ousar de forma organizada e madura em busca da concretização de
planejamentos vivos, no sentido literal da palavra. Diante do exposto, ainda existia em nós algumas
inquietações. Uma delas era o nome daquele espaço que estava sendo construído coletivamente. E,
conversando com as crianças batizamos o jardim/horta “Recanto do Sossego”.
A ideia foi bem recebida pelas crianças. Aliás, toda criança gosta do “mundo do faz-deconta”. Mas quem cuidaria do jardim? Essa foi uma pergunta feita praticamente por todas as
crianças. E então criamos o “Sossegado”, o guardião do jardim, um boneco pequeno em que sua
cabeça era um jarrinho de planta, seu corpo um jarro invertido colado ao jarro da cabeça e seus
braços e pernas de garrafas pet’s pequenas que se sustentavam com cordões.
Então todas as manhãs de segunda à sexta feiras, geralmente após a primeira refeição
oferecida pela escola, as crianças eram motivadas a sair da sala de aula para participarem da aula
compartilhada, cuidar do jardim com a ajuda do “Sossegado” e mediação da professora. Regá-lo e
sensibilizar as crianças sobre o uso comedido da água. Vejamos o que diz Vigotsky:
Através de experiências repetidas, a criança aprende, de forma não expressa
(mentalmente), a planejar sua atividade. Ao mesmo tempo ela requisita a assistência
de outra pessoa, de acordo com as exigências do problema proposto. A capacidade que
a criança tem de controlar o comportamento de outra pessoa torna-se parte necessária
de sua atividade prática” (VIGOTSKY, 2010, p. 19).

No espaço do jardim trabalhávamos quantidades, cores, nomes e, sobretudo o cuidado com a
natureza. Ações de sensibilização eram realizadas pelas crianças do infantil 3 e 4 para alcançar as
demais turmas do Infantil 5, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Nos finais de semana e feriados, as crianças
sabiam que o porteiro da escola cuidaria das plantas do “Recanto do Sossego”, assim como o
“Sossegado” também.
E assim o ano letivo de 2018 encerrou, com muitos agradecimentos dos pais, e sobretudo,
nos animando para continuar com essas ações em 2019. E no ano de 2019 com novos estudantes no
infantil 3 e 4 reiniciamos as atividades com o “Recanto do Sossego” que hoje já é reconhecido por
todos da escola. Assim sendo, em 2019, implementamos novas ações em nosso planejamento para
melhor atender as crianças durante essas aulas externas da sala de aula, mas dentro da escola.
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Salientamos em tempo que concluímos o ano de 2019, fazendo uma visita ao Zoológico/Horto
Botânico da cidade de Fortaleza, usufruímos daquele equipamento público e gratuito como local
para pic-nic coletivo em uma área verde do parque.
CONCLUSÕES
É importante um olhar articulador que consiga perceber as relações entre formação de
professores e as práticas pedagógicas que irão ter consequências diretas sobre como essa Educação
Ambiental será trabalhada na Educação Infantil. É indicado, conforme as leis observadas, que esse
olhar parta da gestão de forma colaborativa com os professores.
Desenvolvendo um paralelo entre as turmas dos Infantis 3 e 4 temos algumas observações
importantes. O Infantil 3 do ano de 2018 apresentou dificuldades para implementar as ações com o
jardim. O infantil 4 do ano de 2018, respondeu a contento todas as ações planejadas para as aulas.
No ano de 2019 o Infantil 3 de forma mais organizada, conseguiu implementar ações envolvendo o
jardim. Entretanto o Infantil 4 no ano de 2019 não conseguiu implementar as ações de forma
satisfatória no primeiro semestre. A maturidade das crianças no que se refere aos cuidados com o
jardim, só foi compreendida e absorvida por elas no segundo semestre. Para solucionar tal
dificuldade promovemos algumas reuniões individuais. Nos dias de planejamento chamávamos os
pais para conversas de forma individual, em que explicávamos a proposta das rotinas da Educação
Infantil, como também as ações propostas para as atividades escolares.
Foram relatados ao mesmo tempo elogios e limitações de outros professores para a
replicação do trabalho, evidenciando uma dificuldade formativa no que se refere à temática
ambiental. Por conseguinte, expõe-se aqui o interesse docente e a deficiência formativa, sendo
necessário uma urgente formação na respectiva temática.
Os avanços são lentos, mas significativos na busca por novos modos de se experimentar a
docência. E segundo Paulo Freire esse professor de um jeito leve, criativo, provocativo, corajoso e
esperançoso, termina por transformar uma sociedade. Isso na escola tem nome, compromisso com a
Educação e com a humanidade. Esse é o papel de ser professor comprometido com a sociedade e
com a preservação da vida. Entretanto, vale lembrar que, a esperança do qual Freire nos remete é
imbuída de caráter político, principalmente, pensando no empoderamento coletivo das classes
oprimidas.
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Resumo
Este trabalho trata de um relato de experiência numa escola pública do município de Fortaleza/Ceará,
desenvolvida com crianças da Educação Infantil 3 e 4, nos anos de 2018 e 2019. A sua relevância está
em trazer à tona a temática da Educação Ambiental no ambiente escolar. Essas discussões são
relevantes para que possamos pensar em caminhos que favoreçam o conhecimento de Educação
Ambiental no segmento da Educação Infantil, perpassando a formação docente. Objetivou refletir e
discutir sobre os conhecimentos da Educação Ambiental no segmento da Educação Infantil, com base
nos documentos norteadores, numa perspectiva da formação de professores e contribuir com
experiências educacionais que favoreçam a formação desse professor na Educação Infantil. Foi um
trabalho elaborado de forma compartilhada entre três pesquisadores: dois pedagogos e um biólogo. Em
se tratando de um relato de experiência, como metodologia, apoiamo-nos em Minayo (1994), Gil
(1988), Lakatos (2003), por existir dados de uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa descritiva, que
destaca pontos sobre pesquisa documental. Nessa proposta de trabalho, buscamos como fundamento
Vigotsky (2010) sobre as interações sociais; em Freire (2013), reflexões em possibilitar encontros entre
o conhecimento e a formação de professores; em Morin (2003) que retrata os sete saberes da educação
para o século XXI e a teoria da complexidade do conhecimento; e em Figueiredo (2007) trazendo à
tona discussões sobre o conhecimento Eco-Relacional. Com o resultado da pesquisa, percebemos que
podemos contribuir com vivências pedagógicas envolvendo a Interdisciplinaridade em nosso cotidiano
escolar com discussões e práticas sobre a sustentabilidade, Meio Ambiente e Formação de professores,
como também relatar aspectos positivos e aspectos a melhorar, visualizados nas falas dos professores,
crianças, pais e gestão escolar.
Palavra-chave: Educação Infantil; Educação Ambiental; Ensino.
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A FORMAÇÃO PERMANENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: A COMPREENSÃO DA GESTÃO ESCOLAR E
DOS ATORES SOCIAIS EM UM ESTUDO DE CASO
SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO
Camila Elis Fritsch – IFRS
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INTRODUÇÃO
O presente estudo diz respeito à formação permanente que, no contexto atual, se faz tão
importante no espaço escolar. A formação permanente envolvida é a formação ofertada às escolas
de educação infantil de um município da região do Vale do Caí, mais especificamente aos
professores e auxiliares de ensino. Cabe ressaltar que todos esses profissionais são professores,
tendo em vista que aos professores é exigida formação de nível superior em Pedagogia e aos
auxiliares de ensino Curso Normal de nível médio.
No município considerado, a formação permanente desses profissionais ocorre de maneira
separada e em ambientes distintos. Os/as professores/as se reúnem, mensalmente, em reuniões
pedagógicas organizadas pela equipe diretiva da escola em que atuam, e os/as auxiliares de ensino
de toda a rede participam das formações organizadas pela secretaria municipal as quais acontecem,
geralmente, de dois em dois meses, o que perfaz quatro encontros por ano.
Nessa perspectiva, o trabalho estuda as questões que permeiam a formação permanente em
uma escola de educação infantil, bem como ela é percebida pelos atores sociais envolvidos.
Portanto, pretende-se verificar o entendimento desses atores sociais em relação à formação
permanente e analisar se essa formação, que ocorre em espaços distintos, possibilita o alcance dos
objetivos esperados nesse contexto.
EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA COMPREENSÃO DESSE CONTEXTO
Até a primeira metade do século XIX, o atendimento de crianças pequenas em instituições
era quase inexistente no Brasil (OLIVEIRA, 2011). Já em sua segunda metade, período da abolição
da escravatura (1850-1888) e da proclamação da República (1889), se evidenciam as primeiras
mudanças nesse contexto: as primeiras ações no tocante a proteção da infância e a chegada da ideia
estrangeira dos jardins de infância que, na época, eram instituições conhecidas e designadas a
cuidar dos mais pobres (OLIVEIRA, 2011).
A partir do estabelecimento da República (1889), houve uma regeneração ideológica e
educacional ao lado de um crescente processo de urbanização e industrialização no país. Nesse
contexto, é possível observar que a educação infantil é permeada, ao longo de sua história, pelas
condições trabalhistas e pelas lutas, principalmente, do público feminino em relação à
democratização e criação de creches e também acerca do patriarcalismo da cultura brasileira
(OLIVEIRA, 2011).
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Apenas cem anos mais tarde, na Constituição de 88, conquistou-se o “reconhecimento da
educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado a ser
cumprido nos sistemas de ensino” (OLIVEIRA, 2011, p.115). Desde então, foram alcançadas
muitas conquistas no âmbito como, por exemplo, a criação do ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que estabelece a educação infantil
como etapa inicial da educação básica e o RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil.
A conquista dessas diretrizes se destaca pela concepção intrínseca do cuidar e do educar e do
reconhecimento do reconhecimento do aluno como sujeito ativo (OLIVEIRA, 2011). Além disso,
essas regulamentações evidenciaram condições para concretização desses princípios dentre elas, a
formação de professores e gestores.
A FORMAÇÃO DO PROFESSORADO
Igualmente a outras profissões, se espera que o professorado possua competência
profissional à vista da qualidade de ensino almejada.
Sendo assim, cabe considerar que, nos últimos anos, a formação de professores tem se
revelado sob variadas perspectivas que sucedem do contexto histórico e das concepções de
educação correntes. Deste modo, o conceito de formação de professores possui diversas
formulações que foram sendo discutidas e ampliadas com o passar dos tempos. Portanto, cabe aqui
destacar a concepção de formação utilizada neste trabalho:
A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas
teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os
processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se
implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através
das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições,
e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do
currículo e da escola, como objetivo de melhorar a qualidade da educação que os
alunos recebem (MARCELO GARCIA, 1999, p.26).

Cabe ainda ressaltar que no último século foram obtidos muitos avanços no campo de
estudos em relação à formação, pois se deixou de lado os estudos exclusivamente teóricos e passouse a pesquisar e a analisar de fato as questões permanecentes do tema (IMBERNÓN, 2009, p.7). À
vista disso, as pesquisas e os estudos acadêmicos acerca da formação são significativamente
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recentes. Desta forma, é preciso rememorar que o saber que se construiu sobre a formação germina
em um contexto de transformações aceleradas no qual tudo significa e se ressignifica a todo instante
(IMBERNÓN, 2009, p.12).
O primeiro processo de aprendizagem da docência, a sua base, é caracterizado como
formação inicial. É na formação inicial em que ocorrem os primeiros contatos com os
conhecimentos pedagógicos (IMBERNÓN, 2011) e é portando quando se inicia a construção da
identidade do professor. Libâneo (2018, p. 187) a define como a formação que diz respeito “ao
ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por
estágios”.
Porém, a formação do professor não se restringe à inicial, pois na maioria das vezes, os
professores observam que essa formação não lhes confere conhecimentos e reflexões suficientes
para o exercício da docência e optam pela formação continuada. Portanto, a formação continuada é
entendida como “o prolongamento da formação inicial visando o aperfeiçoamento profissional
teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral mais
ampla, para além do exercício profissional” (LIBÂNEO, 2018, p. 187).
Deste modo, Libâneo (2018) indica que a formação permanente é aquela que se estende por
toda a vivência e que em razão disso se faz tão importante: “torna-se crucial numa profissão que
lida com a transmissão e internalização de saberes e com a formação humana [...]” (LIBÂNEO,
2018, p.187).
Inquietações da Formação Permanente
É incontestável que a formação permanente dos professores, na conjuntura transformacional
atual, detém muita importância: “Nesse contexto, a formação assume um papel que transcende o
ensino que pretende uma mera atualização [...] e didática e se transforma em possibilidade de criar
espaços de participação, reflexão e formação [...]” (IMBERNÓN, 2011, p.15).
No entanto, é preciso refletir a respeito das formações permanentes nas quais,
predominantemente, são realizadas práticas formativas que tendem a uma mera transferência de
noções e conceitos ou então são “baseadas em processos de um expert infalível ou acadêmico (em
que o professorado é tido como um ignorante que assiste a sessões que pretendem “culturizá-lo”
profissionalmente) [...]” (IMBERNÓN, 2009, p.21).
Historicamente, segundo Azevedo (2013), é possível observar uma concepção didática que
acompanha a formação de professores que presume um modo de lidar com o conhecimento que
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sugere uma separação entre a teoria e a prática. Em contrapartida, Imbernón assinala “é difícil
generalizar situações de docência já que a profissão não enfrenta problemas e sim situações
problemáticas contextualizadas” (IMBERNÓN, 2011, p.40).
Entretanto, é preciso recordar que a formação do professor demanda um entendimento
inerente entre teoria e prática, isto é, a teoria relacionada aos impasses reais dispostos pela prática e
a prática norteada pela teoria. Sendo assim, é a didática quem realiza o entremeio entre as
construções teórico-científicas e a prática: “ela opera como que uma ponte entre o “o quê” e o
“como” do processo pedagógico escolar” (LIBÂNEO, 2006, p.28).
Logo, a formação não pode ser mais considerada uma simples atualização dos assuntos
educacionais, mas deve proporcionar espaços de participação e reflexão a todos os atores sociais
envolvidos:
Não deve haver distanciamento e/ou sobreposição do trabalho da profissional que
cuida e da que educa, entre a universidade e a escola básica, entre o trabalho manual e
o trabalho intelectual, entre o fazer e o pensar, urna vez que tal como o homem a que
se dirigem, são indissociáveis (BRASIL, 1994, p.79).

Nesse sentido, a seguir, pretende-se discutir a gestão escolar frente aos desafios da escola
participativa e a formação permanente de todos os atores sociais envolvidos.
A GESTÃO ESCOLAR FRENTE À ESCOLA PARTICIPATIVA E A FORMAÇÃO
PERMANENTE DE SEUS ATORES SOCIAIS
Quem são os atores sociais?
No contexto educacional, segundo Lück (2012), muitas vezes é possível perceber uma
perspectiva limitada a dicotomização. Sendo assim, essa perspectiva de “nós” e “eles” concebe o
que é possível caracterizar como “transferência de responsabilidade” (LÜCK, 2012, p.80). Diante
disso, a autora destaca a importância de situar-se no âmbito da educação como ator:
A superação dessa ótica ocorre pela ampliação de horizontes e visão crítica de mundo
que implica situar-se nele como ator, de que decorre o reconhecimento de que cada
um faz parte da organização e do sistema de ensino como um todo e que, por isso
mesmo, interfere no seu processo de construção, quer tenha, ou não, consciência desse
fato (LÜCK, 2012, p.80).
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Sendo assim, optou-se por utilizar o termo por se entender que todos os sujeitos da escola
possuem as suas contribuições e responsabilidades diante do processo de ensino. O “social” foi
acrescido ao termo “ator” devido ao contexto em que esses profissionais atuam.
A gestão frente a esses desafios
À mostra das transformações sociais, as práticas pedagógicas e a organização escolar estão
experienciando alterações no intuito de conferir êxito à escola e universalizar o seu acesso (LÜCK,
2012, p.9). Desse modo, atualmente, se idealizam escolas que sejam ativas, dinâmicas e atentas à
qualidade de ensino. Segundo Lück (2012, p. 7), a escola participativa só é possível diante do
comprometimento e da participação efetiva da gestão, de professores, de funcionários, da
comunidade escolar, dentre outros.
Nesse caso, se refletiu acerca da ausência de um espaço para discutir ideias e planejar de
forma coletiva dentro das escolas de educação infantil. Nesse sentido, Libâneo (2018) pontua que as
equipes escolares que auxiliam os professores, organizam reuniões e grupos de estudo, monitoram e
incentivam o trabalho desses, possuem um “papel decisivo” (LIBÂNEO, 2018, p.189) frente a esses
desafios.
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, pois se concentra no entendimento do
comportamento e da experiência humana. No contexto educacional, a abordagem também é
conhecida como naturalista já que “[...] o investigador frequenta os locais em que naturalmente se
verificam os fenômenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos
comportamentos naturais das pessoas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 17) e no seu convívio com o
espaço e com os demais que ali atuam.
Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se utiliza da metodologia de estudo de
caso. O estudo de caso, de acordo com Merriam (1988 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.89) “[...]
consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos
ou de um acontecimento específico”.
Consoante com o exposto, a presente pesquisa delimita e define como local específico de
estudo a maior escola de educação infantil pertencente à rede de um município da região do Vale do
Caí - RS. Nesse contexto, concentra seus estudos na formação permanente dos seus atores sociais,
ou seja, dos professores que ali atuam.
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A obtenção de dados da pesquisa ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas de modo
que, segundo os autores, dessa maneira é possível “obter dados comparáveis entre os vários
sujeitos” (BODGAN; BIKLEN, 1994, p.135). Nessa perspectiva, a presente metodologia para obter
os dados possui como finalidade apurar as percepções dos atores sociais quanto à formação
permanente oferecida pela rede e as demais questões que permeiam a temática segundo a convicção
desses profissionais.
Após a transcrição das entrevistas e a construção das categorias de codificação (BOGDAN e
BIKLEN, 1994), se analisou os dados segundo essas categorias. Sendo assim, na análise se buscou
contrastar as colocações dos entrevistados em cada uma das categorias estabelecidas.
DISCUSSÃO E ANÁLISE
As análises já realizadas presumem que as formações oferecidas as/aos professoras/es e
as/aos auxiliares de ensino no locus de estudo não ocorrem somente em ambiente distintos, mas
também possuem perspectivas diferentes. Enquanto as formações oferecidas as/aos professores
possuem um viés mais conectado com a realidade da escola, as/os auxiliares de ensino frequentam
formações de cunho mais técnico e prático em relação à situações nas quais possam se envolver em
sua prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é possível inferir que, nos dias atuais, o sujeito, a sua participação e a sua
experiência sociocultural começaram a possuir reconhecimento dentro do contexto educacional, e,
nessa perspectiva, o momento atual é de uma renovação dentro das escolas que requer uma
transfiguração importante dos atores sociais que nelas atuam (IMBERNÓN, 2011, p.12).
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Resumo
O presente estudo refere-se à formação permanente dos atores sociais nas escolas de educação infantil.
É corrente que a formação permanente faz parte do desenvolvimento profissional dos atores sociais
das escolas e tem por objetivo principal possibilitar reflexões e renovações aos profissionais a respeito
da sua prática. Deste modo, a partir de observações cotidianas no contexto da educação infantil, surge
uma inquietação: por que a formação permanente dos professores e auxiliares de ensino ocorre em
contextos distintos considerando que a prática pedagógica ocorre de maneira conjunta? Nesse sentido,
o trabalho pretende analisar como a formação permanente oferecida a professores e auxiliares de
ensino em uma escola de educação infantil de um município da região do Vale do Caí – RS é percebida
pelos seus atores sociais envolvidos, em especial a gestão desse ambiente escolar. Sendo assim, o
trabalho está pautado nos estudos da educação infantil e da formação de professores a partir dos
escritos de Imbernón (2009) e Libâneo (2013). Por conseguinte, segundo a metodologia de estudo de
caso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as duas gestoras da escola, as professoras e
auxiliares de ensino que atuam nessa escola de educação infantil situada no locus do estudo. Assim,
pressupõe-se que as formações oferecidas em contextos diferenciados aos professores e auxiliares de
ensino diferem e influenciam no contexto da prática pedagógica desses atores sociais. Por fim, a
pesquisa deseja ainda contribuir com os estudos sobre formação permanente, além de verificar a
repercussão dessa formação, isto é, se ela possibilita o alcance dos objetivos esperados.
Palavras-chave: Formação docente; Educação Infantil; Gestão Escolar.
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INTRODUÇÃO
As crianças pequenas, desde 3 anos de idade, já resolvem problemas sobre acontecimentos
diários em sala de aula como a divisão do espaço da mesa do lanche, os desafios que surgem no
momento da culinária, a comparação de resultados, entre outros.
Apesar de serem problemas que não são apresentados a partir de textos ou enunciados
escritos, porque as crianças nesse nível de ensino podem ainda não estar alfabetizadas, elas
conseguem levantar hipóteses sobre acontecimentos diários e precisam ser estimuladas a pensar e a
tomar decisões com autonomia.
Para pensar na resolução de problemas a partir da prática docente, o presente trabalho busca
promover algumas reflexões acerca da maneira como acontece a resolução de problemas na sala de
aula montessoriana e da importância da formação docente nesse processo. Dessa forma, buscamos
analisar vivências de uma professora que trabalha em uma sala de aula da Educação Infantil em
uma escola montessoriana da rede particular do munícipio de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Montessori, idealizadora do método, defendia que o principal objetivo do professor não é o
ensinar, mas observar e conhecer a criança, descobrir seus interesses e permitir a manipulação da
realidade ao seu redor, ou seja, o docente é quem proporciona o tempo e o ambiente necessários
para a criança experimentar. A médica e pedagoga elaborou um modelo de sala de aula que,
segundo Lillard (2017), buscava a autoconstrução da criança que só seria alcançada pela relação
dela com seu ambiente e as pessoas inseridas nele pela exploração, com liberdade e autonomia.
De acordo com essa autora, existem dois componentes que são essenciais para o método
Montessori: “o ambiente, que inclui os materiais e exercícios educacionais e os professores que
preparam esse ambiente” (LILARD, 2017, p. 45). Os materiais são de suma importância para
prática da resolução de problemas, uma vez que Smole (2003) destaca que se um determinado
material estiver adequado às necessidades de desenvolvimento da criança, as situações problemas
encontradas enquanto ela manipula o material podem gerar interesse e proporcionar o sentimento de
desafio para encontrar diferentes soluções.
Portanto, ao relacionar o método com as discussões acerca da resolução de problemas,
percebemos que a sala montessoriana é repleta de desafios que podem contribuir para essa prática e
que o professor é fundamental nesse processo.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A resolução de problemas nas aulas de matemática é uma possibilidade que pode ser
alternativa às aulas expositivas em que as crianças ficam sentadas umas atrás das outras e o
professor utiliza, na maioria das vezes, lousa, giz e o livro didático.
Diniz (2001) considera a resolução de problemas como uma perspectiva metodológica, pois
compreende que se refere à uma maneira de organizar o ensino que vai além dos aspectos
metodológicos, ou seja, envolve também a concepção do professor do que é ensinar e aprender.
Para essa autora (2011, p. 89), resolver problemas trata-se “de situações que não possuem
solução evidente e que exigem que o resolvedor combine seus conhecimentos e decida pela maneira
de usá-los em busca da solução”.
Já para Romanatto (2012), a resolução de problemas deve ser considerada uma metodologia
de ensino em que o aluno se envolve em uma atividade ou tarefa que não conhece de imediato a
solução, mas precisa aplicar seus conhecimentos matemáticos para tal. Nesse processo, tem a
oportunidade de formular e tentar resolver problemas desafiadores e é encorajado a pensar sobre
seus conhecimentos.
Assim, é importante que o professor trabalhe em sala de aula com outros tipos de problema,
além dos convencionais, por exemplo, com aqueles que apresentam mais de uma solução, que não
tem solução, que apresentam dados que não serão usados na resolução do problema, de lógica, entre
outros.
Além disso, a resolução de problemas tem diferentes potencialidades que o professor pode
explorar na sala de aula de matemática. De acordo com Dante (2009), a resolução de problemas
permite fazer com que a criança pense produtivamente, desenvolva seu raciocínio, enfrente novas
situações, torne as aulas mais interessantes e desafiadoras, desenvolva sua criatividade e crie um
arcabouço de estratégias de resolução.
Para Lopes e Grando (2012, p. 5247), a resolução de problemas na infância “capacita as
crianças na arte de levantar hipótese, argumentar e produzir conclusões, mesmo que parciais e que
são colocadas à prova no momento da socialização”. Ainda para as autoras, a resolução de
problemas pode promover a cooperação na aprendizagem e o surgimento de uma diversidade de
ideias que permite a comunicação e a apropriação de conceitos e conteúdos matemáticos.
Além da resolução, a formulação de problemas também é uma proposta que o professor
pode trabalhar em sala de aula e que desenvolve na criança outros aspectos, pois “quando o aluno
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cria seus próprios textos de problemas, ele precisa organizar tudo o que sabe e elaborar o texto,
dando-lhe sentido e estrutura adequados para que possa comunicar o que pretende” (CHICA, 2011,
p. 151).
Quando o aluno resolve um problema, ele precisa verificar as informações que foram
fornecidas e identificar quais serão necessárias para responder a pergunta solicitada, buscar algum
conteúdo ou conceito matemático que o auxilie nesse processo, levantar e testar hipóteses etc. Na
formulação de problemas, diferentemente, ele precisa pensar nos dados matemáticos (ou não) que
irá colocar no problema, na pergunta, na solução, entre outros aspectos. Assim, consideramos que
são processos diferentes que a criança utiliza na resolução e na formulação de problemas, por isso,
os dois precisam ser trabalhados pelo professor em sala de aula.
Uma peculiaridade da Educação Infantil refere-se às crianças ainda não estarem
alfabetizadas, então, como utilizar a resolução de problemas nesse nível escolar?
O professor pode propor situações que não envolvam o registro do processo de resolução a
partir da escrita, mas a criança pode utilizar outras maneiras como a oralidade, o desenho, os
materiais manipuláveis etc.
A prática do professor da Educação Infantil é muito importante, pois ele precisa estar atento
às situações que surgem em sala e que podem ser problematizadas de maneira a se tornar um
problema que as crianças precisam resolver. Para isso, Romanatto (2012, p. 308) explicita que a
função do professor é ser “um observador, um organizador, um coordenador, um interventor, um
incentivador da aprendizagem. O professor propõe questões desafiadoras, mas também ajuda os
estudantes a se apoiarem, uns aos outros, para superar as dificuldades”.
Assim, consideramos que a resolução e a formulação de problemas na Educação Infantil são
estratégias metodológicas que pode ser abordada pelo professor que precisa organizar as situações,
incentivar as crianças e problematizar os problemas que surgem em sua sala de aula.
APRESENTANDO ALGUNS EPISÓDIOS
Passamos a discutir três episódios em que as crianças tiveram que resolver situaçõesproblema em seu cotidiano da sala de aula e as intervenções da professora. A turma era composta
por 19 crianças com idades entre 3 e 6 anos.
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Episódio 1: Suco de Laranja
No decorrer das atividades em sala, três crianças decidiram preparar a receita de um suco de
laranja. Cada uma queria espremer uma laranja e, nesse momento, ocorreu a primeira intervenção
da professora.
Professora: Se cada amigo quer espremer uma laranja, quantas laranjas vocês vão
precisar?

As crianças contaram e chegaram à conclusão que precisariam de três laranjas. Após
espremerem as laranjas, elas precisaram medir a água que iriam colocar naquele suco e surgiu um
conflito.
Aluna 1: Precisamos de um copo de água.
Aluna 2: Não! Nós vamos colocar dois copos de água.
Aluna 1: Mas o suco precisa de pouca água.
Aluna 3: Com dois copos de água a gente vai conseguir servir muitos amigos.

Elas decidiram colocar dois copos de água e acrescentaram açúcar. Entretanto, no momento
de provar o suco, perceberam que ele estava “aguado” e recorreram à professora que fez um
questionamento para ajudá-las a pensarem na resolução daquele problema.
Professora: O que vocês podem fazer para mudar o gosto desse suco?
Aluna 1: Colocar mais açúcar.
Professora: O suco ficaria mais doce, só que ainda ficaria sem o gosto da laranja.
Aluna 3: Já sei tia! Vamos espremer mais laranjas.
Professora: É uma boa ideia. Quantas laranjas vocês espremeram para a receita de um
copo de água?
Crianças: Três!
Professora: Então quantas laranjas vocês ainda precisam buscar?
Aluna 1: Precisamos de mais três laranjas. Vamos lá!

Essa situação evidencia que simples atividades realizadas na sala de aula montessoriana
podem promover a resolução de problemas, desde que o professor esteja atendo e questione as falas
das crianças, ao invés de dar a resposta. Nesse caso, se a professora tivesse oferecido à solução da
situação, as crianças não teriam levantado hipóteses, argumentado e chegado à conclusão, sozinhas.
(LOPES; GRANDO, 2012)
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Episódio 2: Desenhando a Terra no papel
Duas crianças realizavam uma atividade de geografia em que trabalhavam o planeta Terra e
uma das propostas da professora foi o desenho do globo terrestre e seus continentes no papel. Um
aluno perguntou:
Aluno 1: Tia, como vou desenhar?
Professora: Qual é o formato da Terra?
Aluno 1: Ela é redonda, mas o meu círculo fica torto.
Professora: É verdade, o formato da Terra é redondo e se chama esfera. Será que
podemos procurar em nossa sala algum objeto que nos ajude a desenhar a
circunferência para representar uma esfera no papel?

O aluno foi em busca de algum objeto da sala que tivesse o formato redondo para desenhar
uma circunferência. Enquanto isso, a aluna que também estava no trabalho e escutou a
problematização buscou outra maneira de resolver a situação.
O aluno 1 encontrou uma bacia para desenhar o formato do planeta Terra. A aluna 2 decidiu
abrir o globo ao meio e usar uma de suas partes para desenhar o formato da Terra no papel (ver
Figura 1 no final do texto).
Já esse episódio evidencia que as crianças têm autonomia para realizar a atividade que é
incentivada pela professora da turma. Percebemos que elas buscam diferentes materiais que estão
disponíveis na sala de aula, ou seja, elas podem tentar resolver a situação de diferentes maneiras e a
professora faz a mediação desses momentos.
Episódio 3: Ausência de um material
Uma aluna utilizava um material de matemática para relacionar o número e a quantidade e
também trabalhar o conceito de par ou ímpar, porém ao chegar ao número 10, ela percebeu que
estava faltando uma peça do material e recorreu à professora.
Professora: Poxa. Está faltando uma peça do material, o que vamos fazer?
Aluna: Eu já sei tia! Vou fazer uma peça nova.

A aluna desenhou um círculo na folha de papel, coloriu, recortou e pronto. O problema tinha
sido solucionado (ver Figura 2 no final do texto).
Novamente nesse episódio, a criança resolveu a situação sozinha e quase sem nenhuma
intervenção da professora, o que evidencia a criatividade da criança e seu pensamento para resolver
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a situação problema que se apresentou, pois sem a peça que estava faltando não poderia relacionar a
quantidade de peças ao número 10.
CONCLUSÕES
Ao apresentar esses três episódios ocorridos em uma sala de aula montessoriana da
Educação Infantil, verificamos que os problemas surgem a todo momento de situações inesperadas
devido às crianças estarem em um ambiente livre e propício e, por isso, é importante que o
professor esteja preparado para aproveitá-las propor questionamentos e discutir com as crianças.
Os problemas não são escritos, mas orais e no diálogo com a professora, as crianças
levantam hipóteses, argumentam, discutem e chegam às suas próprias conclusões, ou seja, a
resposta não é oferecida pela docente. Além disso, os problemas resolvidos não são convencionais,
ou seja, aqueles que, via de regra, são encontrados nos livros de matemática em que todas as
informações que se precisa para resolvê-lo estão no enunciado, a resposta é única e numérica, etc.
Nessa sala de aula, as crianças têm autonomia e utilizam de muita criatividade para resolver
as situações, como por exemplo, confeccionando uma peça que estava faltando no material. Ainda,
elas utilizam de diferentes estratégias para resolver o problema como no episódio em que as
crianças buscam materiais diversos para desenhar uma circunferência que representaria a Terra no
plano.
Por fim, em todas as situações a prática docente da professora foi realizada propondo sempre
questionamentos e problematizações para as crianças e isso foi fundamental para que elas resolvem
sozinhas os problemas.
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Figura 1. Aluna 1 e 2 desenhando a circunferência para representar a Terra no plano

Fonte: arquivo da autora
Figura 2. Material usado para a atividade e peça confeccionada pela aluna

Fonte: arquivo da autora.

Resumo
A resolução de problemas é uma estratégia metodológica para o ensino de matemática que pode ser uma
alternativa ao ensino expositivo em que os alunos tem que reproduzir mecanicamente fórmulas, algoritmos
e procedimentos. Nessa perspectiva, eles são levados a pensar, a refletir, a levantar e a testar hipóteses e a
chegar a suas próprias conclusões. O presente trabalho surgiu a partir das vivências de uma professora que
trabalha em uma sala de aula da Educação Infantil em uma escola montessoriana da rede particular do
munícipio de Juiz de Fora, Minas Gerais. O objetivo deste artigo é promover algumas reflexões acerca da
maneira como acontece a resolução de problemas na sala de aula montessoriana e da importância da
formação docente nesse processo, a partir de três episódios relatados pela professora. Os referenciais
teóricos utilizados nas discussões são baseados nos estudos a respeito da resolução de problemas, da
Educação Infantil e do Método Montessori. O trabalho evidenciou que as crianças pequenas podem
resolver situações-problema e que apesar de serem problemas que não são apresentados a partir de textos
ou enunciados escritos, porque elas podem ainda não estar alfabetizadas nesse nível de ensino, conseguem
levantar hipóteses, argumentar e chegar à solução sozinhas. Além disso, os episódios mostram que as
crianças têm muita criatividade e autonomia para resolver os problemas e utilizam-se de diferentes
estratégias e materiais. Nesse sentido, foi fundamental a prática da professora ao propor questionamentos e
problematizações e não dar a resposta, mas possibilitar que as criançsa chegassem às suas próprias
conclusões.
Palavras-chave: Resolução de problemas; Matemática; Método Montessori; Educação Infantil.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A escolha pelo tema desse artigo decorreu do fato de ser um assunto presente nos espaços
escolares, contudo pouco discutido, visto que muitos profissionais da educação infantil não
acreditam que a violência pode estar presente em suas atitudes, reveladas por concepções de
infâncias distorcidas que concentram no controle dos corpos, doutrinas, regras e monitoramentos
como estratégias de ensino. Na contra mão desses conceitos de controle Arroyo (2014) afirma que
ainda que não seja fácil, cada vez mais coletivos docentes reconhecem que o desenvolvimento
pleno dos educandos não acontecerá se seus corpos forem silenciados e controlados. O olhar de
estranhamento

que

acompanha

nossas

observações

das

práticas

educativas

percorre

questionamentos em torno de ações que são naturalizadas no cotidiano das relações entre adultos e
crianças nesse ambiente escolar.
A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, constituí o nosso campo de trabalho
e pesquisa. As especificidades de sua constituição impulsionam o desejo pela defesa do binômio
cuidar e educar como primordial ao desenvolvimento infantil. Desde o ano de 2010 vigoram as
Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que inauguram um novo pensar sobre a
criança. Uma concepção que valoriza suas relações, sua história e protagonismo nas práticas
cotidianas que vivencia. Desta maneira, não cabe uma didática neutra, muito menos políticas sociais
piedosas. Também não cabe uma didática autoritária, que ignora a existência de fatores sociais de
extrema vulnerabilidade os quais os alunos estão submetidos. Faz-se necessária a prática
pedagógica que enxerga a singularidade de cada criança, suas potências e habilidades.
O objetivo deste trabalho é apresentar os questionamentos que emergem desta temática
como ponto de discussão e ampliação de estratégias que visam desnaturalizar as expressões
hierarquizantes nas práticas pedagógicas e revelar as reflexões advindas das trocas de experiências,
saberes e ações com diferentes agentes ligados à educação infantil por meio de reuniões em âmbito
escolar e do curso de extensão promovido em parceria com o Centro de Formação Carolina Garcia
no município de Macaé, que recebeu o mesmo título deste trabalho.
CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA
Macaé é uma das poucas cidades da zona produtora de petróleo da Bacia de Campos no
Estado do Rio de Janeiro que definiu bem o papel que almeja desempenhar no ciclo pós-petróleo.
Para uma cidade que enfrentou mudanças significativas a partir da década de 1970, tornar-se a
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cidade do conhecimento é um desafio que se apoia em princípios de uma sociedade meritocrática,
capitalista e que acentua a divisão de classes, que por sua vez minimiza os direitos que toda criança
tem ao ingressar na sua primeira fase educacional institucionalizada, a Educação Infantil. A fim de
atender uma grande demanda da crescente população macaense, as escolas de tempo integral têm se
multiplicado nos últimos anos, principalmente as de Educação Infantil com oferta de matrícula
entre os 2 e 5 anos de idade (maternal e pré escola). Em busca de romper o caráter assistencialista
reconhecido historicamente nessas unidades escolares, profissionais da rede de ensino se esforçam
nos estudos, leituras e reflexões coletivas com a intenção de fomentar cada vez mais uma educação
infantil que respeite os direitos e priorize as alegrias das infâncias nesse momento (TIRIBA, 2018).
No cenário atual, portanto, considera-se que as escolas de Educação Infantil ocupam um lugar
essencial no processo de subjetivação das crianças, inserção social, educação e aprendizado.
Ao acentuar a condição da criança como sujeito de direitos, as Diretrizes chamam a
atenção para a legitimidade da presença das crianças nas instituições de educação
infantil pelos benefícios que essa experiência pode trazer para elas e não somente para
que as necessidades de suas famílias sejam atendidas. Esse é um aspecto central e que
a professora deve levar em consideração quando pensa nas interações que desenvolve
com a criança nesse espaço. (LUZ, 2010, p.3)

Os diferentes ambientes de aprendizagem nos quais as crianças são inseridas e que não se
limitam à sala de aula tornam-se lugares de relações de coexistência dos comportamentos
impregnados de conhecimentos, certezas, conceitos que tanto professores quanto alunos trazem do
seu meio. As infâncias que se revelam nesses ambientes demonstram os limites sociais que
vivenciam, para nós professores, pautados em nossos conceitos subjetivos e formados por uma
longa caminhada, essas novas imagens e relações das infâncias, em muitos momentos, podem
paralisar nossa capacidade de avançar para conhecimentos mais próximos da realidade que as
crianças têm de viver nos seus tempos difíceis.
Escolhemos pluralizar o conceito de infância por entender que cada criança é única em suas
manifestações de ser e estar na sociedade, produzindo uma multiplicidade de cultura, sentidos e
visões de mundo. Apostar em diferentes infâncias é fugir de um modelo que norteia políticas sociais
que ignoram as diferenças culturais e econômicas entre os indivíduos, que fomenta a desigualdade
social como afirma Oliveira (2012).
Proteger as infâncias dentro das escolas e garantir que elas possam ser vividas perpassa a
função ética da pedagogia, que toda identidade educadora deve carregar. Assim, espera-se dos
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educadores práticas pedagógicas, na fase da infância, que atenue os fatores de violência simbólica
estruturada.
É através do controle do comportamento das crianças que se delineia uma forma de
comportamento esperado que perdurará por longos anos de vida de cada uma. A forma
de violência simbólica é a forma de controle da visão de mundo que cada escolar irá
carregar consigo, mas é também a forma de concepção do discurso moral e ético que
terão acerca da própria sociedade. (SOARES, 2013, p. 53)

A citação acima tece um conceito de Foucault (2005) que escreve em sua obra, intitulada
Vigiar e Punir, sobre o tema da "Sociedade Disciplinar", que elabora um sistema de controle da
sociedade por várias técnicas institucionais. Na perspectiva apontada por Foucault, o que está em
pauta é a punição, a docilização dos corpos e o adestramento.
O conceito de violência simbólica elaborado por Bourdieu e Passeron se funda na fabricação
contínua de crenças no processo de socialização, que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço
social seguindo critérios e padrões do discurso dominante.
A violência simbólica é o meio de exercício do poder simbólico. Nas escolas de educação
infantil, o exercício do poder simbólico, e consequentemente a prática de uma violência simbólica
institucionalizada, perpassa pelo controle das ações que levarão a continuidade do processo
educativo. Para Arroyo (2013), a inclusão da infância no sistema educacional introduz disputas
específicas nas propostas pedagógicas. Sendo assim, para se alcançar um resultado curricular das
demandas do sistema de ensino, ações pedagógicas tornam-se objetivamente uma violência
simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural (BOURDIEU;
PASSERON, 2014). Tais ações reproduzirão o controle dos corpos, as limitações dos espaços, o
controle dos tempos e o cercear das produções individuais colocando em alta a coletividade
exagerada nas escolas de educação infantil. Não é difícil ouvir pelos corredores da escola de
educação infantil que “essas crianças precisam de limites”, educadores repetem à exaustão que as
crianças têm muito tempo livre. Com isso, em geral, as infâncias são vividas em espaços fechados,
tristes, aprendendo a obedecer, catequisadas por conteúdos muitas vezes distantes de seus
interesses. As rotinas rígidas, a imposição de filas e modos de caminhar, correr e se expressar fazem
parte de uma violência simbólica pensada como estratégia pedagógica no ato de cuidar e educar.
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FORMAÇÃO E PRÁTICA
Ao pensar na necessidade de valorização dos profissionais da educação como estratégia que
possibilitará maiores avanços da nossa sociedade, é possível encontrar legislações que respaldam a
formação dentro da carga horária do professor. Como exemplo de avanços nessa perspectiva,
encontra-se a Lei 11.738/2008 e o parecer CNE/CEB 18/2012 que estabelecem 1/3 da carga horária
profissional para planejamento, formação e avaliação sem interação com o aluno. No município de
Macaé, na região Norte Fluminense do Rio de Janeiro, com a intenção de fomentar políticas de
formação continuada para educadores, foram criados, ao longo das últimas décadas, espaços como
A Casa da Educação, a CPROFOR (Coordenação de Programas, Projetos e Formação Continuada)
e por último o Centro de Formação Carolina Garcia (CFCG), que hoje está a serviço das escolas da
Rede Municipal de Ensino de Macaé. Porém, um dos diferenciais entre o CFCG e os demais
espaços citados é o fato de este ocupar as locações da Cidade Universitária do Município,
oportunizando aos diferentes públicos o acesso ao ambiente universitário.
Nas escolas nas quais mediamos as formações dos servidores, apostamos em abordagens
que propiciam espaços de acolhida e pertencimento. Enquanto gestores de unidades que atendem a
uma faixa etária específica e complexa, sem políticas públicas em rede que possibilitem a formação
em serviço da equipe de apoio aos docentes (auxiliares escolares, auxiliares de serviços gerais,
porteiros e merendeiras por exemplo), compreendemos que é indispensável a organização e
reinvenção dos espaços/tempos para reuniões com estudos e reflexões das práticas diárias. Com os
professores, os Horários de Atividades (espaço/tempo em âmbito escolar para planejamento e
estudo) são realizados não somente para o que inicialmente foi criado ou para cumprir com avisos
administrativos, mas também para reflexões sobre as práticas docentes em conformidade com as
demandas sociais existentes.
Pensando para além do espaço escolar, o Centro de Formação Carolina Garcia, em Macaé,
acolheu o curso “Relação entre crianças e adultos e a violência simbólica no cotidiano da Educação
Infantil” que surgiu nas escolas nas quais iniciamos as formações, não limitando as inscrições ao
público voltado para a educação.
O curso refletiu a concepção de criança vigente na atual DCNEI e o modo como a educação
se desenvolve e fortalece o lugar da instituição de Educação Infantil como um ambiente
privilegiado de trocas e relações. Durante os encontros, leituras e tessituras, podemos pensar a
violência simbólica se materializando nas rotinas no interior das escolas de educação infantil e
compreender como esse cotidiano escolar está impregnado de representações sociais. A proposta
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pautou-se em um encontro mensal durante cinco meses. A mediação dos encontros fortaleceu-se
nas rodas de conversa, com trocas de experiências e saberes, com apoio dos textos da autora Iza
Rodrigues da Luz e do autor José Montanha Soares. Dinâmicas e vídeos foram utilizados como
recursos de aproximação das participantes com a temática. Salientamos o gênero feminino por este
ser majoritário na procura pelo curso, refletindo o quadro de profissionais que atuam na educação
infantil do município, em sua maioria composto pelo gênero feminino. O encerramento das
inscrições contava com dezoito participantes, entretanto o curso foi desenvolvido com apenas seis
das inscritas, sendo essas estudantes da formação de professores, professoras da educação infantil
municipal, psicóloga e estudante universitária.
No decorrer dos encontros provocamos espaços nos quais as participantes puderam relatar
experiências de violência simbólica vividas ou praticadas, não apenas vinculadas ao ambiente
escolar. Os relatos foram ouvidos e transcritos com autorização das mesmas, cada uma recebeu uma
letra do alfabeto como identificação. Alguns trechos aqui compartilhados expressam vivências
pessoais e profissionais que nos fazem compreender que a violência simbólica é uma marca na
estrutura da nossa sociedade, e que a escola reproduz.
“Acho que eu era do 4° ou 5° ano. Tinha uma atividade que precisa se concentrar e fui
até a professora para me explicar melhor por causa do barulho da turma. A professora
disse: crianças, vou ter que dar um toin nela. Ela foi até a frente da sala e me expôs
falando que já tinha explicado aquilo e que eu estava perguntando de novo. Eu fiquei
envergonhada e até hoje eu tenho medo de falar em público, de falar algo errado.” (
Relato C)
“Eu sempre fui muito agitada e na sala eu não queria dormir. A auxiliar uma vez me
levou ao banheiro e me deixou ali, por não querer dormir. Durante muito tempo usei o
banheiro com refúgio. Até hoje quando me dou conta estou no banheiro, às vezes nem
sei porque.” (Relato D)
“Eu não sabia que tinha sofrido uma violência. Foi depois do curso que identifiquei
que o que eu vivi foi uma violência (...) a professora orientadora que ficava
observando minha aula disse uma palavra que me marcou: você não tem domínio de
turma. (...) Foi isso que me impulsionou, não paro de estudar. Me formei em
pedagogia e já fiz duas pós graduações.” (Relato B)
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ALGUMAS CONCLUSÕES
Nos relatos acima percebemos o emprego de palavras, ações e subalternização próprias da
violência simbólica marcadamente ligadas às experiências escolares, que permanecem ao longo do
tempo naturalizadas no ambiente escolar.
Ao falarmos de práticas de violência no interior da escola, emergencialmente precisamos
investir na formação docente e de todos os demais agentes que compõem o cenário escolar. Quando
precisamos reforçar os direitos das crianças, divulgando uma nova concepção acerca da sua
constituição e denunciando os casos contraditórios, é porque estamos diante da necessidade de
ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes na proteção e manutenção desses
direitos. Ao identificarmos práticas do sistema educacional pautadas na reprodução de pedagogias
de exclusão, pedagogias que naturalizam a relação dominantes X dominados, estamos falando de
desigualdades sociais institucionalizadas, que precisam ser revistas e combatidas. A tríade
formação, políticas públicas e desigualdades sociais se entrelaça à temática da violência simbólica
como uma manifestação vivenciada por muitos, porém ainda como campo de reflexão a ser
ampliado, numa ética cidadã de cuidado de si e do outro.
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Resumo
Este trabalho surgiu das implicações no cotidiano de duas escolas de educação infantil no Município de
Macaé no qual atuamos como professores e gestores. A necessidade de abordagens sobre a relação
adulto-criança a ser construída por vieses de respeito aos direitos postos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e na Base Nacional Comum Curricular, é emergente no que se
refere ao movimento de estudos a serem promovidos no interior das escolas. Na busca por ações
assertivas no que tange a formação dos profissionais da educação, que expressam nas suas práticas os
desafios em torno do cuidar e educar, fundamentamos nossas reflexões sobre o conceito de violência
simbólica elaborado por Pierre Bourdieu, nas contribuições de José Montanha Soares e Iza Rodrigues
da Luz, para apresentar as nuances presentes na rotina escolar que permeiam desde a concepção de
infância até as estruturas físicas das instituições de ensino. Léa Tiriba e Miguel G. Arroyo provocam um
olhar para as infâncias numa perspectiva libertária na qual as crianças são vistas como seres históricos
que nas suas práticas sociais produzem conhecimentos. Através do Centro de Formação Carolina
Garcia, que atualmente é responsável pela oferta de cursos voltados para formação continuada dos
profissionais da educação, vimos a possibilidade de estender os diálogos sobre a relação adulto-criança
e as manifestações de violência simbólica para outras escolas e demais interessados com a organização
de um curso de extensão. Este trabalho apresenta as experiências decorrentes desse processo de
diálogo/reflexão e as expectativas pela continuidade das ações formativas na construção de uma rede
ampliada de significações dos conhecimentos que não são estáticos, lineares e hierárquicos.
Palavras-chave: Violência simbólica; Educação infantil; Formação continuada.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que tem a
intenção de investigar e refletir acerca dos modos como professores/as de Educação Infantil
constituem seu fazer pedagógico, para, com isso, tornar visível dimensões, fios de sentido que
tecem e constituem a especificidade da docência com crianças pequenas.
A partir da escuta dos professores/as, tal estudo problematiza saberes que embasam fazeres
pedagógicos, ao interrogar, estudar e refletir como a docência na Educação Infantil se (re) inventa e
se constitui, buscando a aproximação entre o modo como organizam a ação docente com a ideia de
uma docência artesanal. Na perspectiva de que a ação docente seja um fenômeno complexo, “tecido
junto” (MORIN, 2005; HOYUELOS, 2015), a pesquisa busca compreender como esta ação docente
com crianças pequenas é organizada, tecida e vivida na Educação Infantil. Ou seja, a investigação
tem como objetivo interrogar, estudar e refletir acerca do saber fazer dos professores/as
envolvidos/as na organização de suas práticas pedagógicas, no cotidiano da escola.
Neste viés, a pesquisa aponta para a compreensão de que a docência na Educação Infantil
pode ser concebida enquanto uma artesania. Artesania entendida aqui, como escolha que diz
respeito à superação de mecanização técnica, monótona e rotineira. Artesania concebida a partir da
concepção de docência que incorpora a possibilidade de pensar, de sentir e de avaliar enquanto vive
e faz, de querer melhorar como se está fazendo (SENNETT, 2009).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A escolha em nomear fios de sentido como modo de aproximação das experiências docentes
se deve, sobretudo, a concordar com Contréras Domingo e Lara Ferré (2010), quando pontuam que
o sentido da experiência não é fracionado, mas presente para nós em sua totalidade. Ao investigar a
experiência educativa, a pesquisa tem a intenção de capturar e entender o que ela tem a nos dizer.
Portanto, conforme os autores esclarecem, a investigação da experiência não pode ser realizada
seguindo procedimentos como a elaboração das categorias, bem como, não pode ser pensada como
a dissolução do conjunto em suas partes.
Com o desejo de refletir sobre estes múltiplos fios que tecem os percursos da construção
docente, o que a investigação busca é legitimar tais fios como eixos de sentido (CONTRÉRAS
DOMINGO; LARA FERRÉ, 2010), que atravessam e acompanham a experiência docente. Cada
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fio, embora entrelaçado com outros, possui seu próprio sentido e possibilita a abertura de novos
pensamentos e saberes.
[...] ainda que estejam entrelaçados com outros, destacam porque não perdem sentido,
eles não permanecem sem alma, como acontece com as categorias de análise, que só
recuperam significado na reconstrução. Para encontrar o fio - ou os fios - de
significado, para tentar visualizá-los em suas viagens, para ver como eles passam pela
experiência, como eles passam por isso completamente, mas com um sentido
apropriado, é a tarefa própria da significação no processo de investigação, do despertar
do pensamento pedagógico que ela nos traz. E, além disso, podemos ver se fazem
trama com outros fios, se constroem um tecido com outras experiencias, pensamentos
e saberes que nos permitam ir mais além, abrindo novos horizontes de sentido
(CONTRÉRAS DOMINGO; LARA FERRÉ, 2010, p. 79, grifo meu).

Compreender a docência na Educação Infantil como uma artesania permite interrogar, então,
quais são os fios que tecem esse fazer pedagógico. Nesse viés, pensar a docência como artesania é,
também, compreender que ser professor/a exige sempre uma tomada de decisão, uma escolha sobre
o que e, sobretudo, uma escolha do “como” a “boniteza” pode colorir de sentidos outros a prática
pedagógica (FREIRE, 1996). Nesta premissa, os/as professores/as da Educação Infantil elaboram
uma docência específica, uma docência que se aproxima da artesania pela complexidade de saberes
e fazeres que congrega. Uma complexidade que diz respeito ao encontro entre adultos e crianças,
um encontro no qual “o que se transmite são possibilidades de um começo” (BARBOSA,
RICHTER, 2018, p. 63).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tomando como abordagem metodológica a investigação narrativa (CONELLY;
CLANDININ, 1995), a pesquisa busca refletir, com um grupo de professores/as de Educação
Infantil, em encontros no decorrer do ano de 2020, sobre como estes elementos/fios são tecidos na
ação docente com as crianças e como podem contribuir com essa docência – uma docência artesã,
que não separa o fazer e o pensar.
Conelly e Clandinin (1995) contribuem para pensar a potência da narrativa como um estudo
a respeito do modo como os humanos experimentam o mundo. Neste sentido, a estratégia
metodológica consiste em um curso de extensão, que acontecerá de março a novembro do ano de
2020, dirigido a professores/as de Educação Infantil, de escolas públicas e privadas, no município
de Santa Cruz do Sul. Tal curso, intitulado “Fios de sentido que tecem as práticas docentes na
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Educação Infantil”, terá como objetivo principal o de problematizar acerca de como os/as
professores/as participantes organizam suas práticas pedagógicas com as crianças, no cotidiano da
Educação Infantil.
A partir da escuta, serão aprofundados conceitos que emergem em tais narrativas, buscando
a aproximação entre o modo como organizam tal ação com a ideia de uma docência artesanal. A
partir dos elementos trazidos pelos docentes, a proposta será a de refletir, estudar e dialogar, no
grupo, acerca dos fazeres docentes com as crianças.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Costurar ideias acerca do papel do adulto na docência com crianças pequenas requer a
compreensão de que as ações docentes se efetivam nas “relações cotidianas do vivido, na abertura
às demandas das crianças, no envolvimento com a vida do grupo no coletivo das unidades,
observando os princípios éticos, políticos e estéticos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil”. Neste sentido, a constituição da docência é uma tarefa a ser permanentemente
pensada e assumida na Educação Infantil, considerando que o fato de estarmos “construindo essa
docência, nos exige evidenciar o lugar da profissional da educação infantil como intencionalmente
disponível para essa construção” (AGOSTINHO, LIMA, 2015, p. 61-62).
O fazer docente, em uma perspectiva artesanal, pode ser considerado como habilidade que
“designa um impulso humano básico e permanente, o desejo de um trabalho benfeito por si mesmo”
(SENNETT, 2009, p. 19). Ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho, na perspectiva de um artífice,
significa “ser curioso, investigar e aprender com a incerteza” (p. 61). Neste viés, a pesquisa
interroga acerca de como conceber a docência enquanto fazer reflexivo, que privilegia a
curiosidade, a investigação e a incerteza.
Importante trazer, com Sennett, a ideia de que “a complexidade está no fato de que, para
suscitar a aspiração de qualidade e fazê-la valer, a própria organização precisa ser artesanalmente
trabalhada” (2009, p. 270). Neste sentido, trazer o conceito de artesania para pensar a docência na
Educação Infantil exige problematizar como as escolas das infâncias podem se constituir como
“artesanais” ao potencializar, entre as pessoas, a ação de compartilhar.
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CONCLUSÕES
Pensar na docência como artesania é, também, conceber que tecemos artesanalmente nossa
docência na relação com outras pessoas e em espaços coletivos que, de modos distintos, se
organizam. Neste viés, Sennett (2009) ressalta que compartilhar o que pensamos, o que sentimos, é
um ato político. Político, aqui, no sentido de que “a capacidade de nossa espécie de fazer coisas
revela mais sobre aquilo que compartilhamos. Desses talentos compartilhados decorre uma
consequência política” (p. 299-300).
Dialogar, com um grupo de professores/as, acerca de como organizam, compreendem e
refletem acerca de suas escolhas pedagógicas provoca à escuta docente, ao tencionar a ação de
compartilhar saberes, crenças e distintos pontos de vista. Ao encontro dessa ideia, Freire sublinha a
importância da “democratização no falar com”, o que, por sua vez, contraria a “desconsideração
total pela formação integral do ser humano e a sua redução a puro treino” que “fortalecem a
maneira autoritária de falar de cima para baixo” (p. 113, 1996).
Nessa mesma perspectiva, Larrosa preconiza que “a existência de um vocabulário do ofício
depende da existência de uma prática compartilhada e de uma comunidade que fala sobre isso” e,
assim, “a iniciação no exercício de um ofício também envolve iniciação em uma linguagem comum
e compartilhada” (2018, p. 33). Neste sentido, a pesquisa, aqui apresentada, pretende, pelas
narrativas docentes, tornar visível a “língua cotidiana”, em que professores sejam capazes de
nomear o vivido, evitando que tal língua seja “reduzida e diminuída ao ser entendida como uma
língua menor, primitiva, obsoleta e, portanto, inferiorizada” (LARROSA, 2018, p. 34-35).
Alliaud (2017), provoca a pensar a docência como uma prática artesanal. A partir de Sennet
(2009), a autora destaca ideias que a inspiraram. Uma, segundo ela, refere-se à artesania como
habilidade para fazer as coisas bem, pelo simples fato de fazê-las dessa maneira. Outra, “que
caracteriza a produção artesanal como aquela em que mão e cabeça (ou pensamento e ação, ou
teoria e prática) não se separam, estão unidas”; e a terceira, associada com as anteriores, que
implica a superação, nestes processos, de “uma mecanização técnica, monótona e rotineira de
qualquer trabalho, ao incorporar a possibilidade de pensar, de sentir, assim como a de querer
melhorar no que se está fazendo” (2017, p. 14).
Alliaud (2017) destaca que, como escreve Sennett, todos podemos chegar a ser artesãos no
que fazemos, porém, lembra que, para isso, é necessário uma formação “que não dissocie o
pensamento da ação, que tampouco deixe fora o sentimento; que nos convoque a saber e poder fazê-
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lo, que nos acompanhe, que nos conduza, que nos ensine a ensinar. Importante citar que, para a
autora, o ensino se constitui como ação cotidiana convoca e nos convoca a uma reflexão
permanente acerca da “grandeza de poder educar, formar e transformar a outros” (ALLIAUD, 2017,
p. 15).
Importante mencionar Barbosa (2016), quando a autora argumenta que a profissão de
professor(a) de crianças possui um caráter híbrido: reflexivo e ativista. Um(a) professor (a) de
crianças pequenas tem, portanto, “uma relação forte com a ação [...] com a artesania de um saber
que se produz em contexto. Isto é o cerne da discussão pedagógica, uma teoria em ação” (p. 134).
Proponho uma relação entre artesania e docência, compreendendo que, se a docência com crianças
possui o caráter híbrido da reflexão e da ação (BARBOSA, 2016), o caráter artesanal da docência
consiste justamente na capacidade de que “o pensamento e o sentimento estão contidos no processo
do fazer” (SENNETT, 2009, p. 17).
Artesanal é a atividade na qual o pensamento e a ação, a teoria e a prática não se
separam. Neste viés, compreender o conceito de artesania e, por conseguinte, a prática
docente enquanto uma prática artesanal, requer uma formação docente que supere a
mecanização técnica, rotineira e monótona de qualquer trabalho, porque incorpora a
possibilidade de pensar e de sentir, procurando qualificar o fazer no sentido do prazer
e da responsabilidade do trabalho bem feito, do compromisso na realização de uma
obra (MACHADO; BARBOSA, 2018, p. 141).

Assim, a pesquisa defende a ideia de que refletir com professores de Educação Infantil sobre
os modos como constituem seu fazer pedagógico potencializa sua formação na perspectiva de uma
docência artesã. Neste pressuposto, Alliaud (2017), corrobora com o estudo, ao compreender o
ofício docente como criação, invenção e inovação, o que possibilita, com isso, a busca pela autoria
docente, ou, com outras palavras, a busca pela artesania docente.
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Resumo
Fios que tecem e dão sentido ao fazer docente na Educação Infantil e suas contribuições para conceber
e pensar características dessa docência constituem o tema desta reflexão. O objetivo é tornar visíveis
diferentes modos de conceber e planejar o fazer docente a partir das narrativas de professores sobre a
especificidade da docência com crianças pequenas. Parte-se do princípio de que estudar distintos
modos de conceber a própria docência, com múltiplos saberes e diferentes modos de olhar e narrar
experiências docentes contribui para compreender como este fazer se relaciona com a pluralidade da
condição da ação humana, e também revelar suas características artesãs. A metodologia segue passos de
uma investigação narrativa, envolvendo um grupo de professores de Educação Infantil convidados a
refletirem sobre como planejam e realizam seu fazer pedagógico. A partir da escuta dos professores, se
problematizam saberes que embasam fazeres pedagógicos ao interrogar, estudar e refletir como a
docência na Educação Infantil se (re) inventa e se constitui, buscando a aproximação entre o modo
como organizam a ação docente com a ideia de uma docência artesã, que não separa o fazer e o pensar.
Além disso, a metodologia da investigação reforça a aposta na potência da formação enquanto exercício
de aprender a escutar a si e ao outro, que ocorre no encontro entre professores e, portanto, não se
traduz em informação, mas em escuta, diálogo e experimentação, vinculando o saber com os sujeitos e
a situação. Como embasamento teórico, trata-se de pensar docência como artesania que é, também,
conceber que a tecemos artesanalmente na relação com outras pessoas e em espaços coletivos que, de
modos distintos, se organizam. As conclusões confirmam a ideia de que refletir com professores de
Educação Infantil sobre os modos como constituem seu fazer pedagógico potencializa sua formação na
perspectiva de uma docência artesã.
Palavras-chave: Educação Infantil; Fazer docente; Artesania docente; Investigação narrativa;
Formação de Professores.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O objetivo deste texto é apresentar o panorama de produções publicadas que se relacionam à
temática da formação continuada de professores que atuam na Educação Infantil, com ênfase em
experiências concretizadas como Especialização (pós-graduação lato sensu). Trata-se de um recorte
de pesquisa em andamento, no âmbito de curso de mestrado acadêmico em Educação de uma
universidade pública situada no Nordeste do país, que buscará compreender as concepções dos
professores que cursaram uma especialização no âmbito da Educação Infantil, na Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Ceará, entre os anos de 2013 a 2015, sobre a implicação das
experiências vivenciadas nesta formação para o seu desenvolvimento profissional.
A formação continuada de professores é uma temática amplamente discutida por
pesquisadores no campo educacional (GARCIA, 1999; IMBERNÓN, 2010). Por formação
continuada compreende-se toda e qualquer formação vivenciada pelo indivíduo, que aconteça
posteriormente à sua formação inicial.
Considera-se que o desenvolvimento de pesquisas sobre a formação continuada e sobretudo
sobre a formação continuada na Educação Infantil faz com que este campo de estudos adquira mais
visibilidade, possibilitando reflexões para a melhoria do atendimento neste nível educacional,
compreendido como a primeira etapa da Educação Básica. Para tanto, é fundamental, a priori,
compreender o atual cenário de estudos sobre esta temática a partir de um levantamento
bibliográfico organizado no formato de um Estado da Questão – EQ.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A formação voltada a profissionais que atuam na Educação Infantil é permeada de
especificidades, uma vez que este nível de ensino engloba a dupla função de cuidar e educar. Estas
especificidades vão além da dimensão pedagógica, envolvem desde a organização dos espaços, à
avaliação da aprendizagem. Voltarelli (2016), ao discutir sobre os saberes dos professores que
atuam na Educação Infantil, afirma que, historicamente, a formação dos professores que atuam
neste nível de ensino sempre foi muito carente, associada a conhecimentos maternos e forte
predominância feminina, não havendo nem mesmo a exigência de formação em nível superior.
Com o avanço dos estudos nesta área e mudanças na concepção de criança e infância, que
passou a ser reconhecida como um sujeito histórico e de direitos, foi-se construindo uma nova
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compreensão acerca da necessidade de qualificação profissional dos professores que atuam na
Educação Infantil.
Barreto (1994) apresenta a formação de professores como sendo um dos fatores mais
importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados na Educação, em qualquer grau ou
modalidade. Quando se trata da formação voltada ao atendimento de crianças menores, a autora
aponta que de acordo com estudos internacionais, a capacitação específica do profissional é uma
das variáveis que apresentam maior impacto sobre a qualidade do atendimento.
Farias (2006), por sua vez, apresenta um elemento indispensável a esta discussão ao
reconhecer que o professor tem um papel central na mudança educativa, mas que ele sozinho, não
pode responder pelo desafio complexo de melhorar a qualidade de ensino, pois para isso depende
das relações de poder e autoridade, dos valores e finalidades éticas e políticas que permeiam a
educação.
Assim, a relevância desta pesquisa está em seu potencial de acender luzes sobre os desafios
e perspectivas da formação continuada para os professores que atuam em um nível de Ensino, que
sendo a primeira etapa da Educação Básica, necessita ser oferecido com qualidade tal, que assegure
o direito e o desejo por parte das crianças, de prosseguirem em seus estudos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo assume uma abordagem qualitativa, caracterizando-se pelo exame teórico
do tema já explicitado. Nesse sentido, recorreu às “evidências da leitura”, tal como se refere Bell
(2008, p.97) para realçar a importância da revisão da literatura na investigação científica e,
sobretudo, sua contribuição na produção de uma lente teórica sobre o objeto de estudo. Esse
procedimento pode assumir várias formas diferentes, além de denominações distintas, acrescentam
Mendes, Farias e Nóbrega-Therrien (2011). Nesse estudo, ele assumiu a configuração de um Estado
da Questão (EQ), tal como pensado por Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, 2010).
O EQ, conforme Nóbrega-Therrien e Therrien (2010, p. 34), visa, entre outras finalidades,
“contribuir para o rigor científico e a criticidade no mergulho bibliográfico realizado pelo
estudante/pesquisador, de modo a evitar vieses na construção das categorias teóricas e empíricas
que vão ser trabalhadas por ele na revisão de literatura”.
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Para a construção do EQ, no período de julho a dezembro de 2019, realizamos um
levantamento de teses e dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações –
BDTD, os quais contemplam produções vinculadas à programas de pós-graduação stricto sensu.
No processo de buscas, utilizou-se aspas nos termos para encontrá-los conforme estavam
registrados na plataforma e, como descritores primários, elegeu-se as categorias “formação
continuada”, “Educação Infantil”, “Curso de Especialização e “desenvolvimento profissional”. No
que concerne ao descritor “formação continuada”, localizou-se ao todo 4.216 trabalhos, com o
descritor “Educação Infantil” foram localizados 3.428 trabalhos, com o descritor “Curso de
Especialização” foram localizados 459 trabalhos e com o descritor “desenvolvimento profissional”
foram localizados 1.291 trabalhos. A partir deste levantamento inicial, seguimos o processo de
busca associando estes descritores com o booleano AND. Com isso, chegamos ao quantitativo de 6
trabalhos, que, pelo título e resumo demonstraram maior aproximação com o objeto em estudo – a
formação continuada de professores da Educação Infantil em cursos de Especialização. No próximo
tópico, iremos descrever as primeiras aproximações ao processo de análise dos trabalhos
selecionados neste Estado da Questão.
A CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA QUESTÃO: PRIMEIRAS ANÁLISES
Realizamos o levantamento bibliográfico organizado em um EQ com o intuito de
estabelecer uma primeira aproximação com as produções, buscando compreender o que elas nos
revelam sobre a formação continuada de professores da Educação Infantil, e desta forma, melhor
delinear o objeto de estudo.
Dos trabalhos listados localizados na BDTD constava uma tese (LEITÃO, 2011) e os
demais trabalhos tratavam-se de dissertações (CHAVES, 2013; DANTAS, 2012; GUEDES,2011;
LEITÃO, 2011; MUELLER, 2013 e SOUZA, 2011).
É possível perceber que foram localizadas produções datadas entre o período de 2011 a
2013, evidenciando que a formação continuada de professores que atuam na Educação Infantil tem
sido objeto de interesse recente de diferentes pesquisadores no âmbito da Educação.
O critério para que o trabalho viesse a compor o EQ era o de que o título estivesse
relacionado ao objeto de investigação proposto. Passado esse primeiro critério de escolha, a análise
seguinte se deu por meio da leitura dos resumos, a fim de identificar o objetivo de cada trabalho, os
resultados encontrados e no que contribuíam para aproximação ao nosso objeto de estudo. A
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escolha da BDTD se deu por compreendermos que esta integra em seu portal, link para download
dos textos completos das teses e dissertações.
A análise dos trabalhos segue abaixo, conforme a ordem alfabética dos autores.
O trabalho de Chaves (2015), teve como objetivo analisar a relação entre a formação
continuada de professoras oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria
com o Eixo de Educação Infantil do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), e as
práticas pedagógicas, na perspectiva de professoras de creche e pré-escola em um município do
Ceará. Como resultado do estudo, a autora constatou que as professoras, sujeitos de sua pesquisa,
compreendem a formação continuada como um processo contínuo de construção profissional, que
acontece por meio das trocas de experiências e como suporte para superação de dificuldades.
O objetivo do trabalho de Dantas (2012) foi analisar e compreender os fatores motivacionais
que impulsionam profissionais de educação do ensino básico a buscarem participação em cursos de
especialização lato sensu na área de educação. Os resultados da pesquisa apresentaram que os
fatores relacionados a busca destes profissionais por cursos de especialização estão relacionados a
aspectos voltados para a profissionalidade, prática docente, empregabilidade e a questão salarial.
O trabalho de Guedes (2011), teve como objetivo central analisar a percepção acerca das
formações continuadas vivenciadas no período de 2005 a 2010 de um grupo de profissionais
formado por técnicas de educação e de professoras que atuam na Educação Infantil da rede
municipal de ensino de Fortaleza, Ceará. Como resultado do estudo, evidenciou-se que as
concepções de formação continuada das técnicas de educação estão relacionadas à atualização e
ampliação de conhecimentos e as concepções das professoras ressaltam a necessidade de mudança
na prática pedagógica.
O quarto trabalho, de Leitão (2011), teve como principal objetivo analisar as possibilidades
do trabalho com projetos, constituir estratégias de formação continuada e contribuir para o
desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil. Como resultado obtido,
apresenta-se o fato de que as oportunidades de formação têm mais chance de acontecer quando o
trabalho com projetos constitui um processo formativo.
O quinto trabalho, de Mueller (2013), apresenta como objetivo geral compreender o
desenvolvimento profissional construído na Educação Infantil pelas professoras de Educação
Infantil de Terra Nova do Norte, Mato Grosso. Entre os resultados da pesquisa aponta-se que as
professoras pesquisadas estão num processo bem inicial com relação à compreensão da infância e
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da docência. Seus percursos identitários e suas aprendizagens precisam ser construídos e
reconstruídos num movimento mais coletivo.
Por fim, o sexto trabalho selecionado na BDTD, de Souza (2011), teve como objetivo
central estudar os diários de aula como dispositivos de formação direcionados ao desenvolvimento
profissional docente. Os resultados alcançados apontam para o fato de que os diários de aula devem
ser usados como instrumentos a mediar o pensar e o agir do professor, contribuindo
substancialmente para o seu desenvolvimento profissional.
CONCLUSÕES
Constatou-se, por meio da realização deste EQ, que a temática referente à formação
continuada de professores que atuam na Educação Infantil tem sido objeto de interesse recente de
muitos pesquisadores, dada a amplitude de produções sobre os assuntos consultados.
A análise prévia dos trabalhos selecionados aponta a contribuição da formação continuada
para o desenvolvimento profissional, para a reflexão sobre a prática e para a superação das
dificuldades vivenciadas na docência. Confirmou-se também, por meio da realização do EQ, a
originalidade da investigação pretendida, uma vez que não se localizou nenhum trabalho que tenha
elegido como objeto de investigação o Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil
ofertado pela Universidade Federal do Ceará, além disso há carência de produções que busquem
compreender as concepções de professores, embora as produções apontem que a formação em
caráter de Especialização tem sido objeto de investigação de outros estudos.
Almeja-se que a investigação em desenvolvimento possa contribuir na ampliação desta
discussão, apontando as potencialidades e fragilidades de uma formação voltada à atuação na
Educação Infantil, no âmbito da pós-graduação lato sensu.
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Resumo
Ao pressupor a contribuição das evidências de leitura para o delineamento do objeto de estudo de uma
produção científica, este trabalho apresenta as primeiras aproximações às teses e dissertações
relacionadas ao tema “formação continuada na Educação Infantil”, sistematizada na forma de um
Estado da Questão – EQ. Trata-se de um recorte de pesquisa em andamento, no âmbito de curso de
mestrado acadêmico em Educação de uma universidade pública situada no Nordeste do país. Para a
coleta dos dados, realizou-se o levantamento bibliográfico, no período de julho a dezembro de 2019, na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando 4 descritores: formação
continuada, Educação Infantil, curso de especialização e desenvolvimento profissional. Foram
selecionadas seis produções, sendo uma tese e cinco dissertações (CHAVES, 2015; DANTAS, 2012;
GUEDES, 2011; LEITÃO, 2011; MUELLER, 2013 e SOUZA, 2011). Realizou-se inicialmente a
leitura dos títulos e resumos dos trabalhos localizados a fim de identificar sua aproximação e
contribuições para o estudo da formação continuada em Educação Infantil, com ênfase em
experiências concretizadas como Especialização (pós-graduação lato sensu). As produções mapeadas
datam do período de 2003 a 2017, evidenciando que a temática tem sido recentemente contemplada
entre os estudiosos da área. A análise dos trabalhos selecionados evidencia que, embora existam
pesquisas que tratem da formação continuada em caráter de Especialização, nenhuma das produções
encontradas abordou o Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, ofertado pela
Universidade Federal do Ceará, havendo carência de estudos que busquem compreender as concepções
de docentes sobre a implicação das experiências vivenciadas nesta formação para o seu
desenvolvimento profissional, reforçando a pertinência e contribuição de pesquisas sobre a formação
continuada de professores no âmbito da pós-graduação lato sensu no Ceará.
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Infantil; Curso de Especialização; Desenvolvimento
Profissional.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar estudos iniciais e vivências sobre a
formação continuada em contexto realizada pela equipe pedagógica junto aos professores e
educadores que atuam na Educação Infantil em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI),
no município de Maringá-Paraná. Salientamos que a referida formação continuada acontece dentro
do CMEI e os temas estudados são identificados e definidos a partir das necessidades da unidade
educativa e dos profissionais que nele atuam.
Justifica-se por acreditarmos que oferecer uma formação continuada dentro da própria
instituição educativa favorece a reflexão dos profissionais sobre sua prática pedagógica e possibilita
a mudança dessa prática em benefício do desenvolvimento das crianças, além de promover o
diálogo entre os pares. Cabe destacar que, para a realização deste estudo, consideramos o cenário
econômico, político e social no qual os profissionais e a unidade educativa estão inseridos, por
entendermos que as ideias se expressam a partir da materialidade, como afirmam os clássicos da
Ciência e da História.
Atualmente, a Educação Infantil tem reconhecimento de ordem legal. Conforme a Lei n°
9.394/96, em seu Artigo 29, “a educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL,
1996). A partir dessa Lei, a Educação Infantil passou a integrar a Educação Básica, juntamente com
o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Paralelamente a isso, o direito à formação continuada também foi uma conquista sendo
dever dos estados e municípios a proporcionarem, porém verifica-se que, apesar dos órgãos
governamentais e dos próprios professores, as propostas de formação continuada não
correspondem, em grande parte, às verdadeiras carências das comunidades escolares em que tais
professores atuam.
A partir dessa realidade de formação continuada, entendemos que a reorganização das ações
realizadas nas instituições é possível por meio de uma proposta de formação pautada em estudos
contínuos, com base em uma perspectiva de educação que vise a humanização, possibilidade que se
apresenta nas pesquisas da Ciência da História e da Teoria Histórico-Cultural.
Esse referencial tem subsidiado nossas reflexões e possibilitado a compreensão acerca do
processo de formação e atuação de professores. Em nossa acepção para que essas instituições
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tenham coerência e desenvolvam os escolares de forma plena é necessário que ofereça aos seus
professores uma Formação Continuada em Contexto, considerando a participação e a troca de
experiências, o diálogo entre os pares que atuam no contexto das instituições educativas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, abordaremos aspectos históricos e legais da Formação Continuada e Formação
Continuada em Contexto, a fim de compreendermos sua importância para a organização e a
efetivação da prática docente junto às crianças.
Tratar da formação, capacitação ou qualificação continuada impõe uma constatação: é um
procedimento que se realiza de fato – cursos, encontros, seminários e eventos – organizado tanto
nos estados quanto nos municípios, havendo, inclusive, dotação orçamentária para tal finalidade.
Todavia, percebemos que, geralmente, a formação continuada, principalmente na Educação Infantil,
é pensada e organizada para abordar aspectos teórico-metodológicos de maneira geral, visando
atender os desafios e necessidades em comum, das instituições educativas.
Destacamos que a promulgação da Constituição Federal de 1988 desempenhou um papel
importante para a formação continuada, pois no Artigo 206, Capítulo V da Carta encontra-se fixada
como um dos princípios do ensino a valorização do profissional (BRASIL, 2004). Nesse mesmo
sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996)
estabelece que os sistemas de ensino devem favorecer a valorização dos profissionais da educação,
indicando ainda que a progressão funcional deve basear-se na titulação e na avaliação do
desempenho.
A referida Lei estabelece ainda que a União, os estados e os municípios devem promover
investimentos na capacitação do quadro docente, tanto das escolas quanto dos centros municipais de
Educação Infantil. Acrescenta-se a isso o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), que
reafirma a necessidade de Formação Continuada.
Cabe destacar que a mobilização para a capacitação dos profissionais da Educação Infantil,
de fato, não ocorreu na mesma proporção, que nos demais níveis educacionais, mesmo sendo
considerada a primeira etapa da Educação Básica, conforme estabelece o Artigo 29 da LDBEN n.º
9.394 (BRASIL, 1996).
Nesse sentido, é válido pontuar que a atenção à Formação Continuada em Contexto na
Educação Infantil está relacionada à intenção pedagógica nesta etapa da Educação Básica, tendo em
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vista que a formação em contexto pode ser conceituada como práticas e programas de formação
continuada que se efetiva dentro do âmbito da unidade educativa de modo a atender as
peculiaridades do local, onde são desenvolvidas as ações pedagógicas dos professores.
O documento “Referenciais para a formação de Professores”, publicado pelo Ministério da
Educação (MEC), em 1999, ressalta a importância da formação continuada de professores em
contexto, ao destacar:
A

atualização,

o

aprofundamento

dos

conhecimentos

profissionais

e

o

desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o trabalho educativo deverão ser
promovidos a partir de processos de formação continuada que se realizarão na escola
onde cada professor trabalha e em ações realizadas pelas Secretarias de Educação e
outras instituições formadoras, envolvendo equipes de uma ou mais escolas
(BRASIL/MEC/SEF, 1999)

Compreendemos, assim, que a formação do professor dentro de seu local de trabalho
apresenta-se como uma possibilidade para promover o diálogo, a troca de experiências entre os
professores, bem como proporciona uma reflexão sobre sua prática pedagógica acerca dos desafios
que se apresentam na própria instituição educativa. O documento supracitado, explica que:
É preciso garantir espaços e tempos reservados na rotina de trabalho na escola, para
que os professores e coordenadores pedagógicos (também chamados de orientadores
ou supervisores, dependendo do sistema de ensino) realizem práticas sistemáticas de:
análise das ações desenvolvidas, estudo, troca de experiência, documentação do
trabalho, discussão de observações, criação e planejamento coletivo de propostas
didáticas, etc. (BRASIL/MEC/SEF, 1999).

Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2002), o desenvolvimento profissional é um
processo que se efetiva no próprio ambiente de trabalho e, por isso, é fundamental promovê-los nos
contextos de práticas docente. Os autores explicam que: “[...] o desenvolvimento profissional
influencia e é influenciado pelo contexto organizacional em que ocorre” (OLIVEIRAFORMOSINHO; FORMOSINHO, 2002, p. 6).
Para os referidos autores, a Formação em Contexto implica na participação dos diferentes
indivíduos que compõem a instituição educativa, para que seja possível a identificação dos
problemas enfrentados, a investigação para responder a tais problemas, articulando, assim, teoria e
prática.
Com isso, percebemos que a Formação em Contexto implica na reflexão do profissional
docente sobre sua prática pedagógica cotidiana. Diante disso, consideramos que a Teoria HistóricoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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Cultural contribui para que nós, enquanto professores, pensemos e organizemos uma educação para
e com as crianças (TEIXEIRA; BARCA, 2017). Nesse sentido, de acordo com a Teoria HistóricoCultural, a criança é um sujeito ativo e participante do processo social de formação de sua
personalidade: “[...] a criança é uma parte do meio vivo, esse meio nunca é externo para ela. Se a
criança é um ser social e seu meio é o meio social, se deduz, portanto, que a própria criança é parte
de seu meio social” (VIGOTSKI, 1996, p. 382).
Diante disso, entende-se que os processos vividos pela criança no plano social são
reconstruídos pela criança no plano psicológico. Portanto, o papel do professor nessa perspectiva se
constitui como uma tarefa de significativa responsabilidade e exige mais e melhor formação, tendo
em vista que nós, professores, somos os organizadores do ambiente social educativo.
Teixeira e Barca (2017) assinalam a importância e a necessidade de uma formação científica
que nos possibilite ser intelectuais de nossa própria prática, ou seja, uma formação que nos permita
refletir, pensar, planejar, registrar, executar, avaliar e transformar a prática pedagógica junto com as
crianças, pensando em ações educativas que promovam o desenvolvimento integral.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para situar nosso trabalho em termos metodológicos, utilizamos a sistematização proposta
por Gil (2002). Consideramos que o mais adequado ao objetivo proposto neste trabalho é a pesquisa
do tipo bibliográfica e de campo. Na primeira modalidade são utilizados materiais já elaborados,
constituídos prioritariamente de livros e artigos científicos.
Ao argumentar sobre as vantagens dessa forma de conduzir a pesquisa, Gil (2002) explica
que o delineamento bibliográfico permite ao investigador cotejar uma grande cobertura de
fenômenos que não poderia pesquisar diretamente. A pesquisa bibliográfica favorece o
direcionamento dos estudos de maneira a compreender a totalidade do contexto no qual se insere
nosso objeto de estudo. Nesse sentido, faremos a leitura de capítulos de livros e artigos científicos
que tratem de temas pertinentes à Formação Continuada em Contexto.
Ademais, utilizaremos a pesquisa de campo que, para Gil (2002), tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
constituir hipóteses. Pode-se dizer que esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal o
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
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estudado. O autor ressalva, ainda, que “[...] na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a)
levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão”. (GIL, 2002, p. 41).
Dessa maneira, para definir os temas das formações, realizamos anteriormente diálogos com
os professores e os educadores da unidade educativa, a fim de identificar quais os assuntos e os
conteúdos que precisavam para aprimorar sua prática pedagógica.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como explicitado nas seções anteriores, entendemos a Formação Continuada em Contexto
como uma vivência profissional significativa não só em uma dimensão pedagógica, mas na
produção de saberes, tendo em vista que, por meio do diálogo, ao mesmo tempo em que
compartilham suas experiências e saberes, passam a ser formadores e formandos, além de ser um
momento dedicado à discussão de temáticas próprias da unidade educativa, ou seja, a Formação
Continuada em Contexto possibilita a reflexão e a transformação da prática pedagógica.
Nesse sentido, a partir da metodologia que utilizamos, verificamos que os principais temas
levantados pelos professores e educadores foram: relação teoria e prática; planejamento;
especificidades de cada faixa etária; documentos norteadores; avaliação, dentre outros.
Diante das problemáticas elencadas pelos profissionais, a equipe pedagógica realiza uma
pesquisa bibliográfica com o intuito de definir os textos e os artigos científicos que abordem os
temas levantados pelos profissionais para assim, nos dias de sua hora-atividade, realizarem estudo e
discussão de tal material, a fim de que, de forma coletiva, reflitam sobre o tema e sua prática
pedagógica.
As Formações Continuadas em Contexto aconteceram de forma bimestral no ano de dois mil
e dezenove, com carga horária de 20h/a, distribuídas nos períodos matutinos e vespertinos na horaatividade de cada profissional, formando grupos de 4 a 5 profissionais a cada formação.
Durante as Formações em Contexto e no decorrer do ano, verificamos, por meio de
observação e relato dos próprios profissionais, que foi possível realizar uma reflexão acerca da
prática pedagógica junto às crianças a partir dos temas estudados na formação. Constatamos
avanços no que se refere à compreensão do referencial teórico (teoria histórico-cultural e pedagogia
histórico-crítica) adotado pela Secretaria de Educação do município e esse entendimento
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possibilitou aos profissionais cristalizarem o que aprenderam da teoria na prática, sendo
contemplado em seus planos de aula.
No que se refere aos documentos norteadores, os profissionais puderam discutir e demarcar
as implicações de tais documentos no cotidiano escolar. Os relatórios semestrais dos alunos que
antes contemplavam apenas o cuidar, passaram a descrever conteúdos e o que cada aluno aprendeu
a partir do que foi trabalhado.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, apresentamos estudos e vivências da Formação Continuada em Contexto
dentro de um CMEI, situado no município de Maringá-PR, e destacamos a importância dessa
formação para a reflexão e transformação da prática docente, a fim de favorecer o desenvolvimento
dos alunos.
Ao estudar sobre a Formação Continuada em Contexto e sobre questões afetas à Educação
Infantil, entendemos que esta deve se constituir como espaço para o pleno desenvolvimento da
criança. Em outras palavras, estamos defendendo que a instituição de Educação Infantil tem
fundamental importância para o desenvolvimento infantil, pois nesse ambiente a criança pode
aprimorar e desenvolver as capacidades humanas superiores, ampliando permanentemente seu
universo e sua realidade imediata, proporcionando assim uma educação criativa e criadora para
todos.
Portanto a formação dos professores se consolida como instrumento necessário e
imprescindível para que práticas educativas de qualidade sejam realizadas. Dessa maneira, fica
evidente a importância da formação dos professores. É fundamental aprimorar a formação, pois,
com uma formação consistente, instaura-se a possibilidade de apresentar às crianças o que há de
mais elaborado e, a partir disso, oportunizar a elas a reflexão de um conteúdo sistematizado,
previamente planejado e organizado com o objetivo de promover o desenvolvimento pleno da
criança.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar estudos iniciais e vivências desenvolvidas na
Formação Continuada em Contexto tendo como subsídio os pressupostos da Ciência da História,
realizadas em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), situado no município de MaringáParaná, pela equipe pedagógica, composta pela supervisora educacional e orientadora educacional,
junto com os professores e educadores que atuam no referido centro, sendo, portanto, um trabalho
bibliográfico e de campo. Consideramos que a Educação Infantil tem papel importante no
desenvolvimento da criança e, partindo dessa premissa, a formação dos professores e educadores que
atuam nessa etapa educacional tem igual importância, tendo em vista que o professor é o responsável
por apresentar o que existe de mais elaborado, os bens culturais acumulados historicamente pelo
homem às crianças, por meio de brincadeiras, histórias, canções, utilizando diferentes linguagens e uma
variedade de recursos, mas para que isso seja possível, faz-se necessário que esse profissional tenha uma
formação consistente e contínua. Dessa maneira, a formação do professor dentro do seu local de
trabalho apresenta-se como uma possibilidade para promover o diálogo, a troca de experiências entre
os profissionais e possibilita uma reflexão sobre a sua prática pedagógica acerca dos desafios que se
apresentam diariamente na instituição educativa. A partir das vivências iniciais com a formação
continuada em contexto, verificamos que essa experiência profissional torna-se significativa não só em
uma dimensão pedagógica, mas na produção de conhecimentos, tendo em vista que ao mesmo tempo
em que compartilham suas experiências e saberes, estes profissionais passam a ser formadores e
formandos e isso os fazem assumir-se como produtores de sua profissão.
Palavras-chave: Formação de professores. Formação Continuada em Contexto. Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, a Educação Infantil - isto é, o atendimento a crianças de zero a seis anos em
creches e pré-escolas - é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. A partir da
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, a Educação Infantil passa a
ser definida como a primeira etapa da Educação Básica.
Para exercer o trabalho docente em educação infantil, entende-se que são necessárias uma
formação sólida, vivência e formação continuada ao longo da trajetória profissional. É
recomendado que o professor se dedique constantemente ao processo de aperfeiçoamento e de
reflexão sobre suas próprias práticas pedagógicas mantendo-se em sintonia com a realidade e as
necessidades da criança, tanto em relação ao seu desenvolvimento quanto aos processos de
aprendizagem.
A formação de professores e gestores que atuam na educação infantil e no ensino
fundamental representa um processo longo e complexo. Para Salgueiro (2009), a valorização e
melhor remuneração que o profissional docente deseja dependem, em grande parte, de formação e
atuação profissional. Nunes e Kramer (2013) salientam que é necessário que se garanta
conhecimentos científicos e acesso à produção cultural e à criação, num contexto de formação
cultural. Tardif (2014) observa que a atividade profissional de professor deve ser considerada como
um espaço prático de produção, de transformação e de mobilidade de saberes, do saber-fazer,
específicos do ofício do professor, isto é, de dedicação.
Dentro do contexto apresentado, a pesquisa em andamento tem como objetivo analisar a
formação do professor de educação infantil e o seu desenvolvimento profissional no município do
Rio de Janeiro, refletindo sobre as lacunas encontradas na formação de professores e o papel da
escola. Apreendemos através de entrevista semiestruturada e do grupo focal quais tem sido as
possibilidades e experiências de formação que o professor de educação infantil tem encontrado na
rede pública, discutindo até que ponto a formação continuada oferecida pelo município do Rio de
Janeiro tem contribuído para o fazer docente dos professores de educação infantil.
Com base nesse estudo tem-se como questões norteadoras para a pesquisa no âmbito do
município do Rio de Janeiro: Quais têm sido as possibilidades e experiências de formação que o
professor de educação infantil tem encontrado na rede pública municipal? Quais são as estratégias
privilegiadas para a formação continuada dos professores de educação infantil? Até que ponto a
formação tem propiciado a reflexão sobre a própria prática e a construção de novos saberes?
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Discute-se a partir de alguns autores, como Gatti (2009), Imbernón (2009), Pimenta (2014),
Salgueiro (2009) e Tardif (2014) as relações entre a formação de professores, o desenvolvimento
profissional docente e as práticas de formação continuada. O estudo contribui para as políticas
educacionais de âmbito nacional e municipal voltadas para a formação do professor da educação
infantil, analisando as características dos programas de formação continuada disponibilizada para os
professores de educação infantil da rede municipal do Rio de Janeiro.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
O conceito de formação de professor está associado à ideia de processo, trajetória de vida
pessoal e profissional que envolve opções, vai de encontro à necessidade de construção de
patamares cada vez mais avançados de ser, saber e fazer. É possível, também, relacionar a
formação de professores com o desenvolvimento pessoal, em conjunto com o desenvolvimento
profissional.
Segundo Gatti (2009) o desenvolvimento profissional configura-se com condições que vão
além das competências técnicas, ou seja, configura-se como uma
“[...] integração de modos de agir e pensar, implicando num saber que inclui a
mobilização de conhecimentos e métodos de trabalho, como também a mobilização de
intenções, valores individuais e grupais, da cultura da escola [...]” (p. 98).

A profissão do professor requer uma produção e transmissão de conhecimentos contínuos.
Diante das novas realidades e da complexidade de saberes envolvidos na sua formação profissional,
é preciso assegurar uma formação consistente, ao mesmo tempo em que se mobiliza a capacidade
operativa e os propósitos éticos de modo que o professor possa atuar em meio e com a diversidade
cultural.
Para Arroyo (2007) a formação de professores tem sido muito discutida dentro de uma
perspectiva transformadora. Trata-se de um movimento em que o processo de formação contínua
ocupa lugar de destaque, em associação crescente à evolução qualitativa das práticas formativas e
pedagógicas.
Em relação às práticas de formação de professores, a tendência investigativa preponderante
parte da concepção do ensino como atividade reflexiva. Dentro dessa perspectiva, Libâneo (2006)
define como um conceito que perpassa não somente a formação de professores como também o
currículo, o ensino e a metodologia. A ideia é a de que o docente possa pensar sua prática, ou seja,
que ele desenvolva uma capacidade reflexiva sobre o seu próprio trabalho, a sua maneira de ensinar,
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de forma a delinear os seus objetivos e instrumentos de trabalho. Acredita-se que os professores
possuem e reconstroem teorias que podem ajudar na construção de novos conhecimentos.
Ao afirmar que os professores são atores competentes e sujeitos do conhecimento, Tardif
(2014) posiciona a subjetividade no centro das pesquisas sobre o ensino e a formação de modo
geral. Dessa forma, não é possível separar a prática profissional da subjetividade do professor,
porque existe um imbricamento entre o conhecimento pessoal e profissional.
A vida do professor, dentro e fora da escola, segundo Oliveira (2013), tem um impacto
significativo sobre sua prática profissional. Assim, é essencial a relevância de a formação estar
associada a realidades vivenciadas pelo professor, porque o contexto profissional e a experiência
pessoal estão interligados. Nesse contexto, os professores deixam de ser vistos como técnicos que
empregam conhecimentos criados por outras pessoas e passam a serem considerados como sujeitos
que assumem sua prática a partir dos significados que eles próprios constroem, possuindo
conhecimento e um saber-fazer oriundo de sua própria atividade.
CENÁRIO DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO: PROPOSTAS E ORGANIZAÇÃO
No Município do Rio de Janeiro existem duas modalidades de atendimento da Educação
Infantil, a creche e a pré-escola. A educação infantil é uma etapa da educação Básica que se divide
em duas modalidades. A creche que é o atendimento as crianças de zero a três anos e onze meses e
pré-escola que é o atendimento as crianças de quatro a cinco anos e onze meses.
A creche era vinculada as Secretarias Municipais de Saúde e a Assistência Social e tem sua
entrada oficial para a Educação no município do Rio de Janeiro em 2001, e passa a ser
responsabilidade do município oferecer essa modalidade. Além das creches e escolas existem no
município os Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) que comportam as mesmas crianças,
porém com estruturas físicas diferentes. Nesses espaços é possível atender a Educação Infantil toda
em um único lugar. Existem 526 unidades de Educação Infantil no Município do Rio de Janeiro.
Possuem 154.217 alunos na Educação Infantil. Atualmente (nov./2019), a rede possui 2.362
professores de Educação Infantil de 22h30min e 3.354 de 40h. Em 2011 foi criado o cargo de
Professor de Educação Infantil (PEI) no Município do Rio de Janeiro e foi realizado seu primeiro
concurso público.
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De acordo com os dados da entrevista com a equipe de Gerência de Educação Infantil do
Município do Rio de Janeiro encontramos duas grandes formações destinadas a formação do
professor de Educação Infantil, são: a Jornada Pedagógica e a Semana de Educação Infantil.
A Jornada Pedagógica está em sua décima edição em 2019 e se constitui em um espaço de
formação que já faz parte do calendário anual da Educação Infantil. Os responsáveis das crianças
matriculadas na rede são convidados a participar dos encontros, tendo como objetivo mostrar todo
processo pelo qual passam nossos profissionais para adquirirem conhecimentos pertinentes a sua
prática cotidiana. A jornada é uma modalidade de formação que representa um momento rico de
discussão e troca entre os profissionais envolvidos com a Educação Infantil e as famílias. São
trazidos para dentro do grupo as principais discussões acerca da educação infantil.
A Semana de Educação Infantil é um evento que ocorre anualmente em que os responsáveis
são convidados a participar da vida escolar de seu(ua) filho(a), com atividades inseridas no
cotidiano das crianças. Esses encontros buscam unir a comunidade escolar, rever práticas, mostrar
ao responsável o trabalho que é realizado neste espaço e valorizar a Educação Infantil.
A gerência de educação também oferece alguns encontros que fomentam a formação do
professor, porém não possibilita a participação de todos. Ocorre em horário de trabalho e as
crianças não podem ser dispensadas. Então é necessário criar estratégias com as turmas para que
algum professor possa participar. Em dezembro de 2019 ocorreu o Seminário de Educação Infantil
da 4º CRE “Ampliando o diálogo: Indagações sobre o direito à educação na infância”.
RELATOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DOS MOMENTOS DE
FORMAÇÃO OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
_ Aprendi mesmo na prática, no dia a dia com meus alunos em sala de aula que fui
aprimorando minha prática. (Professora B)
_ Vivendo com os alunos que construímos nossa prática diária. (Professora C)
_ “Faltou aprendermos as especificidades desta faixa etária em nossa formação
inicial” (Professora D)
(Grupo Focal com Professoras de Educação Infantil. Rio de Janeiro. 07/08/19)

Pelas afirmativas é possível perceber as que a formação ocorreu mediante os desafios e
angústias no dia a dia na sala de aula. Há uma lacuna quanto ao conhecimento específico sobre
como atuar com a faixa etária. A ausência de conteúdos sobre o trabalho desenvolvido com crianças
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de zero a seis anos evidencia a falta de especificidade da educação infantil. Nesse sentido percebese a importância da formação inicial e continuada.
A formação continuada denominada Jornada Pedagógica que ocorre uma vez ao ano, os
professores se referem dessa forma:
_ Eu as avalio como boas, pois são uma troca de experiências. Acredito que poderiam
inovar mais nos temas abordados. (Professora A)
_ Elas são insuficientes, pois ocorrem uma vez ao ano. São boas e com temas
relevantes, mas não tem muito a nossa prática. (Professora B)
_ Quanto a formação específica para a Educação Infantil acredito que a prefeitura
deveria elaborar cursos pautados nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação
Infantil. Trabalhar tudo que está ali, o brincar, o cantar, o dançar, ... o currículo da
Educação Infantil. (Professora C)
_ São experiências que acrescentam. Acho o material que foi elaborado pelo MEC
muito bom, mas há falhas quando não existe mediador que nos ajude pôr em prática
de uma forma efetiva. (Professora D)
(Grupo Focal com Professoras de Educação Infantil. Rio de Janeiro. 07/08/19)

Apesar de serem consideradas como bons momentos de troca de experiências e crescimento
profissional, os professores observam como pontos frágeis: a pouca inovação, a distância dos
problemas práticos do professor, o foco em debates teóricos, em que falta a reflexão sobre a própria
prática.
E no espaço da escola? O que ocorre?
_ Infelizmente a formação que ocorre na minha unidade não acontece de forma
adequada. Não temos horário de planejamento, mesmo ele sendo garantido por lei.
7

(Professora A)
_ Temos apenas os Centros de Estudos que nos proporcionam esse encontro com o
grupo, porém são poucos durante o ano. (Professora C)
_ Na escola não existe uma formação, na realidade, o que acontece é que a gente quase
não se encontra, não tem troca de experiências, não tem troca de informações, não
discutimos o trabalho desenvolvido. Pela falta de tempo, pelo trabalho mesmo na sala
de aula, não conseguimos ter uma formação dentro da escola (Professora D).
(Grupo Focal com Professoras de Educação Infantil. Rio de Janeiro. 07/08/19)
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Para Salgueiro (2009) é necessário que a prática diária seja continuamente refletida, por
meio de observações diárias, trocas entre profissionais, discussão de casos, entre outros, como
maneira de manter o profissional atualizado, não como um simples complemento de uma formação
inicial deficitária, mas propiciando efetiva formação continuada.
CONCLUSÕES
As análises parciais sinalizam que o professor de Educação Infantil da rede municipal do
Rio de Janeiro encontra alguns espaços e possibilidades de formação, entre eles a Jornada
Pedagógica que ocorre uma vez ao ano. As estratégias adotadas para a formação são
prevalentemente jornadas e seminários anuais. Apesar de serem consideradas como bons momentos
de troca de experiências e crescimento profissional, ainda existem lacunas como espaços para a
reflexão. Percebe-se também a falta de espaço para a reflexão que ocorre no dia a dia do professor,
na unidade que leciona. Segundo Pimenta (2014) os saberes da experiência são também aqueles em
que os professores produzem no seu dia a dia docente, num processo contínuo de reflexão a respeito
da sua prática, mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho.
É necessário que se abra espaço no ambiente da Educação Infantil para que o professor fale
de sua prática, de seus temores, de seus sonhos, de suas inseguranças, de suas certezas, de seus
sentimentos de afeto e de raiva, de sua impotência, com a interlocução entre pares e a busca de
apoio teórico. Para isso, é importante que ele seja ouvido, que tenha um profissional com quem
discutir de modo contínuo sua prática, que o auxilie a enxergar caminhos, saídas e teorias. (LOPES,
2005). Como afirma Imbernón (2009) ressignificar os saberes docentes não quer dizer apenas
aproximar teorias e práticas, mas articulá-las, fazê-las conversar, de maneira a fundamentar
habilidades e competências, o saber-fazer e o saber-ser do professor como indivíduo e profissional.
Percebe-se que existem lacunas a serem superadas nesse caminho e, embora, a rede de
ensino da cidade do rio de Janeiro tenha construído algumas alternativas de debate e participação
nas propostas de formação para docentes e gestores, ainda há muito a fazer. Prevalece o trabalho
docente, por vezes, isolado em que a construção coletiva e a forma interativa de reflexão são raras.
Embora se reconheça que a formação continuada não seja o único fator responsável pela melhoria
da qualidade da educação infantil, é preciso considerá-la.
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Resumo
A formação do professor é considerada como um dos fatores mais relevantes para promover os
padrões de qualidade na educação. A necessidade de consolidar uma formação de professores
condizente com as demandas do mundo contemporâneo tem mobilizado muitos pesquisadores e
educadores a buscar uma aproximação entre a formação docente e a transformação da prática
pedagógica. Na discussão a respeito da formação do professor de Educação Infantil, tem sido pautado
a relação com o saber profissional e o saber que imerge da prática como forma de construção da
identidade docente e de novas práticas pedagógicas. Este texto tem por objetivo geral discutir a
formação do professor de educação infantil e o seu desenvolvimento profissional no município do Rio
de Janeiro. Propõe como questões de estudo: Quais tem sido as possibilidades e experiências de
formação que o professor de educação infantil tem encontrado na rede pública? Até que ponto a
formação tem propiciado a reflexão sobre a própria prática? Por meio de uma pesquisa qualitativa que
se valeu de entrevistas e grupo focal realizada junto a professores e gestores de educação infantil no ano
de 2019 pode-se investigar o cenário de formação e a percepção dos docentes. No que se refere a
formação continuada oferecida no município do Rio de Janeiro pode-se afirmar que apesar dos
esforços de envolvimento dos pais, gestores e professores no dia a dia da educação infantil, na
efetivação das estratégias de formação prevalece os eventos pontuais como jornadas e seminários, em
que não se garante o espaço de reflexão sobre a própria prática.
Palavras-chave: Formação de Professores; Desenvolvimento Profissional; Educação Infantil; Prática
Pedagógica.
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INTRODUÇÃO
Este estudo tem por finalidade analisar ações de formação continuada dos professores da
Educação Infantil no município de Matina-Bahia, após a aprovação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Para atingir o escopo desse estudo elegemos seis sujeitos para contribuírem
com a pesquisa. Esses sujeitos, denominados enunciadores, são identificados com a letra “E”
seguida de numerais. A pesquisa foi realizada no período de abril a setembro de 2019, e usamos um
roteiro de entrevista semiestruturada para a produção dos dados.
MÉTODO E POSTULADOS FOUCAULTIANOS: UMA PROBLEMATIZAÇÃO DAS
PRÁTICAS SOCIAIS
Utilizamos o aporte teórico-metodológico de Michel Foucault que propõe problematizar as
práticas sociais. Fazer genealogia, é escutar a história em vez de acreditar na metafísica, é perceber
que atrás das coisas existe algo inteiramente diferente, não o segredo sem data, mas o segredo que
elas são sem essência ou que sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras que lhe
pareciam estranhas (FOUCAULT, 1979). Para a análise dos dados usamos os postulados
foucaultianos que tratam do discurso, saber, poder e governamentalidade. Com esses postulados é
possível discutir, nesta pesquisa, as relações de saber-poder

estabelecidas no processo de

formação continuada dos professores da Educação Infantil, como os saberes são valorizados
organizados, quais são os discursos que permeiam esse processo.
Foucault

(2014)

concebe

discurso

como

um

processo

de

luta

e

de

poder

(FOUCAULT,1995), e o saber como “[...] aquilo que podemos falar em uma prática discursiva que
se encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou
não um status científico [...]” (FOUCAULT, 2016, p. 219). E o poder vem como um elemento que
tem a capacidade de explicar como se produz o saber e como somos constituídos nessa relação entre
o saber e o poder.

Por fim, temos uma outra ferramenta que Foucault denomina de

governamentalidade, que é uma forma de regulação da população. Questão que ele analisou a
partir do século XVI até o século XVIII, observando as formas de exercício do poder, momento em
que aparece os tratados como arte de governar (FOUCAULT, 1979, p. 165).
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A formação continuada é colocada como ponto fulcral no processo ensino e aprendizagem.
A partir dessa concepção esse tipo de formação estabeleceu-se como direito oficial (Dias, 2017). No
site do Movimento pela Base, grupo não governamental criado em 2013, reúne entidades,
organizações e pessoas físicas, de diversos setores educacionais, que têm em comum a causa da
BNCC, é disponibilizado documento que visa orientar a formação continuada dos docentes:
Critérios da formação continuada para os referenciais curriculares alinhados à BNCC1. Nesse
documento são listados oito “critérios fundamentais para pensar e organizar a formação continuada
para os currículos alinhados à BNCC” (Movimento pela base nacional comum, 2019, p. 3).
Para cada critério, o documento coloca questões para reflexão, e cita breves experiências
formativas que as secretarias estaduais e municipais desenvolveram com instituições privadas:
Fundação Itaú Social, Instituto Ayrton Senna, Roberto Marinho e Instituto Singularidades. Percebese uma clara investida do Movimento pela Base em produzir discursos para que os municípios
façam a formação dos professores por meio dessas instituições. Em 2017, o Consed publicou
Documento de considerações para orientar o aperfeiçoamento das políticas de formação
continuada de professores à luz da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 2,
para a elaboração do documento o Consed contou com o apoio técnico do Movimento pela Base,
conforme consta na introdução do material.
No que tange as políticas de formação continuada sobre a BNCC, o município de Matina já
realizou alguns eventos formativos, mesmo que pontuais, para o quadro docente:
Foi um contato inicial com o conteúdo da Base. Muitos professores e colegas até da
coordenação acharam que ficou um pouco a desejar essa formação. E durante a
Jornada Pedagógica também houve uma outra oficina de formação também já com
relação já a implementação da Base da Educação Infantil. Nós nos reunimos, né, todos
os profissionais da Educação Infantil com um profissional de uma Universidade da
região para poder elencar algumas estratégias algumas atividades, discutir conhecer,
familiarizar melhor com os objetivos de aprendizagem com os campos de experiência
da Educação Infantil. (E3)

Documento disponível em: http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2019/01/PDF-Crit%C3%A9rios-deForma%C3%A7%C3%A3o-v6-final.pdf. Acesso em 15 de jan. 2020.
1

Documento disponível em: http://www.consed.org.br/media/download/5adf3c0d134be.pdf. Acesso em: 16 de jan.
2019.
2
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A formação oferecida pelo município, segundo a E3, não atendeu às expectativas do grupo
de professores e de coordenadoras pedagógicas. O que se percebe é que a formação aconteceu sem
que fosse consultado os anseios dos professores. Os discursos que balizam as formações
continuadas estão vinculadas às dinâmicas de poder que operam em favor da operacionalização das
práticas de governamentalidade (Dias, 2017). No município, por exemplo, é possível perceber essas
formas de governamentalidade através das temáticas que integraram a formação continuada para os
docentes da Educação Infantil, no âmbito da BNCC: Familiarização com os objetivos de
aprendizagem e com os campos de experiência e elencar atividade a serem realizadas na sala de
aula, conforme o discurso da E3. A E4, quando perguntada sobre o processo formativo oferecido
pelo município disse:
[...] eu gostei bastante da palestra da noite. Mas da oficina e um outro encontro que
teve em 2018, a gente ficou assim mais perdido ainda, a gente saiu do encontro com
mais dúvidas, que não tinha assim um esclarecimento que a gente queria. O que a
gente vai fazer? Como vai ser organizado esse currículo? Que é a maior dúvida dos
professores: Como é que esse currículo vai ser organizado? Como é que a gente vai
organizar esse currículo? Então a oficina também não ofereceu aquilo que a gente
queria. (E4)

Observamos uma regularidade discursiva entre o discurso da coordenação pedagógica e da
docente sobre a insatisfação as temáticas trabalhadas nos eventos formativos. É possível perceber
que a formação oferecida privilegiou aspectos práticos da sala de aula em detrimento de questões
teóricas. Uma formação de professor mais prática e menos teórica pode produzir que tipo de
sujeito? Municípios que oferecem formações com um foco maior nas práticas pedagógicas exclui a
possibilidade do docente problematizar o seu fazer pedagógico (POPKEWITZ, 2011). Isso são
efeitos poder-saber “que objetiva governar as condutas, de um e de todos, por meio de um controle
político” (DIAS, 2017, p. 148).
Outro documento, publicado em 2017, pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED), também traz considerações sobre o aperfeiçoamento de políticas públicas de formação
continuada de professores à luz da implementação da BNCC, Grupo de Trabalho –Formação
Continuada de Professores3, este grupo contou com o apoio técnico do Movimento Todos pela
Educação. O documento traz três objetivos, entretanto, destacamos um deles por estar mais
relacionado a formação continuada dos professores no município: “Servir como ponto de partida
Documento disponível em: http://www.consed.org.br/media/download/5adf3c0d134be.pdf. Acesso em: 02 de maio de
2019.
3
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para a promoção de maior articulação entre as Secretarias Estaduais e Municipais a partir da
indicação de aspectos específicos relacionadas ao regime de colaboração Estado-Município para
implementação de políticas de formação continuada.” (CONSED, 2017, p. 6). O documento pontua
a necessidade de os municípios fazerem um monitoramento e avaliação das políticas de formação
para que se obtenha os resultados esperados. E enfatiza que os resultados da avaliação de
aprendizagem podem ser usadas para nortear “as ações de formação continuada focadas na melhoria
da prática específica do professor” (CONSED, 2017, p. 11).
Para Dias (2017) a incitação a um discurso sobre a prática do professor leva a um tipo muito
especifico de governamentalidade que associa a um exercício de poder. E que a avaliação sobre a
prática do professor para uma possível (re) orientação se efetua como um duplo processo de
exercício de poder. Isso transforma o sujeito professor com um certo modo de ser e uma certa
maneira de agir que devem ser aprendidas, memorizadas e progressivamente postas em práticas
(AHLINS, 2011). Dessa forma, é possível afirmar que as formações, nesse formato, pretendem
transformar tecnicamente os sujeitos. Essa forma de controle do exercício da docência através das
formações continuadas pode gerar resistência que é uma forma de oposição ao poder. A questão da
resistência à formação aparece no discurso da E1, e que pode gerar uma dificuldade para a
implementação da Base no município,
Eu percebo uma resistência em relação ao professor em participar das formações, eu
acho isso muito grave. A gente tem tentado conscientizar, tem feito um trabalho,
porque a questão da valorização do professor, ela perpassa por três pontos, que é a
condição do trabalho, a formação e a questão salarial. O país vive uma crise muito
grande, não tem sido possível essa valorização na questão salarial, né, e aí o professor
fica desmotivado e oferece resistência na questão da formação. (E1)

Foucault (1979) situa a resistência no patamar de enfrentamento ao poder, na verdade a
resistência é uma transgressão ao poder instituído. Nesse caso, o professor resiste à formação
oferecida pelo município, como afirma a E1. Não participar da formação seria então uma forma dos
professores se contrapor ao saberes que lhes são oferecidos. A E1 diz que tem tentado conscientizar
o professor da necessidade de formação. Conscientizar os professores seria contar com o
envolvimento do professor nas formações, não somente a presença física. A racionalidade obediente
é tida como necessária é e preciso motivá-la, para que a formação continuada, nesse moldes, seja
considerada como legítima e relevante para o exercício da docência. Além da resistência, existe um
outro aspecto levantado na questão da formação do quadro docente, é com relação aos recursos para
promoção dessa formação. A E1 disse que só existe, até o momento, os recursos do FUNDEB:
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O recurso que a gente utiliza é o recurso do FUNDEB. O município agora está prestes
a receber o recurso do antigo FUNDEF, chamado precatórios, então, nós vamos,
estamos num momento de elaborar o Plano de Execução e uma das ações é a formação
de professores. Então, nós vamos utilizar esses recursos dos precatórios também pra
oferecer essa formação de professores. (E1)

Após a aprovação da Base, em dezembro de 2017, o ministro da educação, Mendonça Filho,
ao assinar a portaria de homologação da BNCC, anunciou que o MEC destinaria R$ 100 milhões no
orçamento do ano de 2018 para apoio técnico e financeiro para o início das ações de implantação da
base, em parcerias com estados e municípios. A liberação do recurso está condicionada a
apresentação de um plano de trabalho com cronograma de atividades que será analisado pelo Mec
antes da liberação do recurso. A assistência financeira será proporcional aos dados do censo escolar.
Quando foi perguntado, durante a entrevista, para a E1 sobre o apoio técnico recebido da esfera
estadual e federal, a E1 disse que o apoio tem sido mais no aspecto da orientação:
O apoio recebido, por exemplo, nos encontros, eles dão orientação. O Município
aguarda o Currículo Bahia pra poder dar o andamento. Inclusive, foi dado a orientação
para o Conselho Municipal de Educação pra não aprovar documento nenhum e isso foi
a presidente da UNCME quem deu essa orientação. (E1)

Percebemos na fala da E1 que o apoio recebido pelo município é na questão de orientação, é
um efeito discursivo: como o município deve proceder na questão de (re) elaboração dos currículos.
A questão do poder da regulação cada vez mais forte sobre os municípios. “Temos que esperar o
currículo Bahia”, disse a E1. Para Fimyar (2009, p. 43) [...] “os discursos políticos e das políticas
das sociedades modernas, além de ocultarem a possibilidade de reação e de crítica, buscam
construir indivíduos maleáveis e fáceis de governar”.
Com a aprovação da BNCC, o MEC, em setembro de 2019, publicou a revisão e atualização
da Resolução CNE/CP nº 02/2015, que define Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional
Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica 4. Nesse
dispositivo constam os princípios da política de formação docente e estabelece que a formação
continuada dos docentes deve “integrar-se ao cotidiano da instituição educativa e considerar os
diferentes saberes e a experiência docente, bem como o projeto pedagógico da instituição de
educação básica na qual atua o docente” (MEC, 2019, p.20). A Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) se posicionou contrária a essas diretrizes, através de
Documento disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2019/124721-texto-referencia-formacao-deprofessores/file. Acesso em: 13 de dez. 2019.
4
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nota publicada em outubro de 2019,5 alegando, entre outras coisas, que a proposta ignora
indissociabilidade teoria-prática. Percebe-se que a proposta da formação continuada é de que seja
realmente pautada nas questões práticas, fortalecimento da profissionalização e implementação da
BNCC. Esses pontos aparecem com regularidade nos discursos oficiais que tratam da formação
continuada dos professores, sendo essas formações oferecidas tanto nas escolas quanto em ambiente
externo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o município de Matina já
iniciou o processo formativo do quadro docente, entretanto os encontros foram pontuais. As
enunciadoras destacaram palestra e oficina que aconteceram na jornada pedagógica de 2019. Os
encontros formativos não atenderam às expectativas de boa parte dos professores da Educação
Infantil. A formação centrou-se mais o fazer pedagógico do que nas questões teóricas, e muitos
professores gostariam de discutir indagações curriculares. Esperamos que esse estudo realizado no
município sirva de suporte para debatermos a temática da formação continuada dos professores,
colocando em pauta as questões aqui apresentadas.

Nota disponível em: http://www.anped.org.br/news/posicao-da-anped-sobre-texto-referencia-dcn-e-bncc-paraformacao-inicial-e-continuada-de. Acesso em 13 de dez.2019.
5
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Resumo
Este estudo tem por objetivo analisar as ações de formação continuada para os docentes da Educação
Infantil a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 22 de dezembro de
2017. Essas análises fazem parte de uma pesquisa de mestrado, em andamento, que contempla as
discussões sobre os desafios de municípios na implementação da Base Nacional Comum Curricular da
Educação Infantil. Para a produção dos dados foi usado um roteiro de entrevista semiestruturado, com
a participação de seis sujeitos que ocupam lugares distintos na Educação Infantil: secretária municipal
de educação, coordenação pedagógica, docente, direção, conselheira de educação e representante de
pais. As entrevistas ocorreram no período de abril a setembro de 2019, no município de Matina-Bahia.
Usamos como suporte teórico-metodológico a proposta genealógica do francês Michel Foucault e as
teorizações sobre discurso, saber, poder e governamentalidade. Analisamos documentos produzidos
pelo Ministério da Educação (Mec), Movimento pela Base e pelo Conselho Nacional dos Secretários de
Educação (Consed), que propõem orientações para as formações continuada dos docentes. A pesquisa
evidenciou que os professores valorizam e sentem a necessidade da formação continuada, entretanto a
desvalorização da profissão é um fator que desmotiva os professores da Educação Infantil. Outra
questão apontada na pesquisa é que o formato das formações oferecidas não contempla a necessidade
do professor, elas orientam a prática pedagógica docente em detrimento das reflexões do fazer
pedagógico e discussões teóricas.
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de professor. Base Nacional Comum Curricular.
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SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Duas palavras-chave para qualquer processo de documentação são memória e
identidade. Se não temos memória de onde estivemos, do que fazemos e de qual é a
nossa história, não teremos uma identidade definida.
(RAUCH, 2005, p. 52).

Objetivando discutir a importância do processo de formação continuada docente atentandose à preocupação com a qualidade do pedagógico, articulamos, neste trabalho, discussões teóricas e
trazemos o campo sobre a importância da continuidade formativa nos espaços escolares e a prática
do registro docente como documentação que fomentam tal formação.
Considerando que para a formação da criança na etapa da Educação Infantil os professores
tornam-se autores de suma relevância na mediação do processo ensino-aprendizagem, faz-se
necessário compreender como se constituem os seus saberes enquanto docentes das infâncias,
entendendo os processos formativos que lhes atravessam. Neste sentido, ofertar a formação no
trabalho tem por finalidade instrumentalizar estes profissionais.
Problematizar a importância da formação docente, como vem acontecendo dentro das
instituições, corrobora na importância de professores como mediadores pedagógicos as quais se
atribui o estímulo à construção do pensar e compreender o mundo que circunda as crianças,
mediando também a participação e construção cognitiva, além de possibilitar a autoconstrução da
consciência histórica, social e cultural.
Neste caminho de processo coletivo de construção e formação continuada, apresentamos
para a discussão a relevância da documentação pedagógica docente em forma de registros e relatos
que ressignificam o papel do professor e contribuem para a transformação atuando como
profissionais reflexivos (SCHÖN, 1992).
METODOLOGIA
Para melhor compreensão do diálogo com a prática, leituras são feitas na busca de uma
articulação teórica que atravesse diferentes campos de conhecimento. Teorias que nos ajudam a
olhar, ver, indagar, interpretar e organizar a realidade e os registros dos professores. Portanto, foi
escolhido para o embasamento teórico-metodológico dos olhares e experiências o paradigma
indiciário (GINZBURG, 1991).
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Aprofundando-se melhor o mundo da Educação Infantil, serão analisados e estudados os
documentos oficiais oferecidos pelo MEC sobre a escolaridade investigada.A prática reflexiva resignifica o papel do profissional criando condições favoráveis a transformações, possibilitando uma
melhor percepção dos fatos, dos dilemas e das oposições presente no cotidiano escolar. Na
perspectiva da transformação, os professores/ atuando como profissionais reflexivos (SCHÖN,
2000) contribuem para a democratização do ensino/aprendizagem ao construírem atividades críticas
e reflexivas que ajudam a estabelecer um diálogo constante entre prática e teoria.
FORMAÇÃO CONTINUADA E O REGISTRO
A formação docente é contínua e se dá em múltiplos espaços/tempos, é necessário pensar no
diálogo entre os “praticantes” (CERTEAU, 1994) que reinventam os cotidianos e nos vários
contextos que nos formam. Assim, no processo coletivo, o cotidiano é reinventado, podendo ser
identificado diferentes formas de ser e estar como professor. Alves (2010, p. 1.198) contribui com a
discussão sobre formação continuada quando diz que em “todos os contatos da escola – aluno
professor – há formação”, e que é preciso pensar nos processos de articulações entre diversos
contextos.
Pensando nesta reflexão docente, elencamos o registro como instrumento indispensável à
construção desse sujeito criador, desejante e autor de seu próprio sonho. O registro permite romper
a anestesia diante de um cotidiano cego, passivo ou compulsivo, porque obriga pensar.
(FREIRE,2000). Parafraseando Madalena Freire, o registro nos ajuda a ver o cotidiano e pensar
sobre. Compartilhar os sentimentos, as dúvidas e a escrita contribuem para reinventar as ações e nos
conscientizar de fato a respeito do inacabamento (FREIRE, 2000) que nos impulsa a ir além do que
está posto, tirando-nos do isolamento. Neste sentido, reafirmamos a importância de todo professor
se colocar como pesquisador da própria prática. Essa ação favorece o professor que se vê como
produtor de conhecimento e as crianças, já que as práticas planejadas irão ao encontro da concepção
que compreende os sujeitos como autores do seu próprio processo de conhecimento.
A formação continuada no e com o cotidiano potencializa o professor que passa a ter a
investigação, o registro e a socialização como ferramentas essenciais para compreender suas ações e
produzir conhecimentos com maior autonomia. Como aponta Aquino (2010, p. 7), esta concepção
de formação se encontra para além do espaço escolar, “está ligada à melhoria das condições de
trabalho, à maior autonomia e à potencialidade de ação das/dos professoras/es, no coletivo ou
individualmente, ou seja, ao seu desenvolvimento profissional e pessoal como um todo”. Essa
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formação, como afirma os autores, é para além das salas de aulas. É uma formação que contempla o
sujeito como um todo e reconhece as redes que o formam. Uma prática que visa maior autonomia e
reafirma a importância de propiciar espaçostempos de trocas de saberes, construção e
sistematização sobre educação Infantil, já que referimos à formação continuada de professores das
infâncias.
O CAMPO: SONHANDO PRÁTICAS DE MO(VI)MENTOS IDENTITÁRIOS
O Instituto Superior de Educação, instituição centenária inaugurada em 1880, sofreu
algumas transferências culminando no edifício à Rua Mariz e Barros. Comparativamente no tempo,
saltamos para o ano de 1948, quando é construído o novo prédio para o Jardim de Infância, hoje
Educação Infantil – 2ª etapa. Durante anos, este espaço vem de forma gradativa construindo sua
identidade, filosofia e trazendo à tona questões pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem
das crianças da primeira infância, em especial, o tema que ora abordamos neste trabalho tem como
foco a formação docente continuada por meio da utilização do registro.
Este processo de documentação pedagógica do ISERJ vem sendo desenhado a muitas mãos,
pela equipe de profissionais que atuam/atuaram, referendando essa possibilidade. A equipe da
Educação Infantil é composta por professores pedagogos concursados da Faetec, professores da
Educação Básica do concurso para os extintos Brizolões e professores contratados pela fundação
mantenedora. Neste segmento do ISERJ são atendidas aproximadamente, 80 crianças de 3 a 5 anos
e 11 meses.
O conceito de registro sobre as práticas se fortaleceu a partir de 2013com os estudos acerca
de bibliografia relacionada à abordagem Reggiana.Uma experiência italiana para a Educação
Infantil que pensa “em uma escola para crianças pequenas como um organismo vivo integral”
(MALAGUZZI, 1999, p. 72).Os estudos e os encontros para planejamento acontecem
semanalmente, além dos centros de estudos realizados mensalmente com toda a equipe. Os
encontros são marcados por momentos de diálogos, muitas vezes baseados em textos teóricos, de
trocas de experiências e investigações.
No ano de 2019, com a nova formação da equipe técnico-pedagógica, vem ampliando em
relação estas discussões com o coletivo de docentes que integram o espaço por um tempo
considerado, bem como, o grupo de profissionais recém contratados com vínculo empregatício
temporário, que vêm compondo a equipe. Os investimentos por meio de textos e reflexões sobre a
importância deste valioso instrumento pedagógico se mostra um desafio frente às diferentes
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realidades vividas e/ou experenciadas. Rinaldi (2012, p. 248) pontua que o desenvolvimento
“pessoal e profissional e educação são coisas que nós mesmos construímos na relação com os
outros, com base em valores escolhidos, partilhados e elaborados em conjunto”. Significa viver em
permanente estado de investigação.
A partir dessas reflexões e pensando em um instrumento que nos ajude a investigar nossas
práticas cotidianas e ao mesmo tempo nos reconhecer como autores de nossas ações, foi lançado
aos professores o desafio de registrar utilizando o caderno campo.
Neste espaço de interações e brincadeiras, de pesquisas, experiências e muitas investigações,
o desafio vêm sendo a construção da documentação pedagógica, em especial, aos registros em que,
segundo Ostetto (2017, p. 27):
Para registrar, no cotidiano vivido com um grupo de crianças, é necessário observar
ações, reações, interações, proposições não só das crianças, mas também do próprio
docente. É preciso ficar atento às dinâmicas do grupo, às implicações das relações
pedagógicas, com um olhar aberto e sensível, pois registrar não é uma técnica, nem
tão pouco pode ocorrer de forma automatizada, como a espelhar o real.

No que tange as diferentes modalidades e práticas de registros, há entendimento da sua
importância diária com relatos das crianças, bem como para formação dos profissionais. Esta
prática se torna um documento reflexivo para os docentes, que podem traduzir uma intensa e
significativa relação com a formação docente continuada e a Educação Infantil. A falta deste
suporte inibe as possíveis investigações e a análise crítica sobre o próprio trabalho.
Mergulhando na EI, observamos que parte dos docentes utiliza de fotografias do cotidiano e
vídeos como forma de registro, sem um olhar mais atento e profundo, utilizando esse recurso de
uma maneira acrítica e/ou burocrática. Com o objetivo de mostrar aos responsáveis e a comunidade
o que vem sendo realizado. Desta maneira, o foco não abrange o princípio de democracia e
formação da instituição.
Registrar sua prática no caderno de campo foi lançado como desafio, pois reconhecemos
como escrever é um ato, muitas vezes, difícil. Escrever exige deixar marcas, se ver, rever e
ressignificar o vivido. Escrever é se expor, como afirma Clarice Lispector em seu livro A Hora da
Estrela: Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como
aços espelhados.(LISPECTOR, 1984, p. 25)
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Assim, observamos que os cadernos de campo, em que se coleta elementos para prática
pedagógica e possível replanejamento, existiu de forma parcial. Em um quantitativo de sete turmas,
apenas 3 utilizam este instrumento. Ou seja, poucos profissionais aceitaram o desafio da escrita.
Pensando em favorecer o ato da escrita e autoria docente, foi proposto a elaboração de um
jornal em que cada professor pudesse publicizar uma prática que considerou importante para o seu
grupo de crianças.
Foi lançado, então, o Jornal Tangara Mirim. Esse jornal contribuiu para a formação docente,
pois possibilitou aos professores envolvidos uma reflexão sobre sua prática e, por consequência,
estimulou a escrita docente, o registro.
Ao escrever sobre o cotidiano vivido com as crianças, o professor cria espaço para
refletir sobre seu fazer, abre possibilidades para avaliar o caminho pedagógico
planejado, redefinindo passos ou reafirmando o caminhar. O exercício do registro
diário oportuniza de maneira ímpar, a articulação entre aspectos teóricos e práticos
implicados na ação docente, entre conquistas realizadas e desafios mapeados, entre o
projetado e o concretizado. Sobretudo: ao registrarem e refletirem sobre o conteúdo
registrado, professoras e professores, apropriando-se de sua história, ensaiam
autoria.(OSTETTO, 2017, p. 21)

O registro diário não aconteceu. Mas o ensaio pela autoria foi vivido pelos professores. O
registro das atividades no Tangara Mirim, além de propiciar a integração entre todos os professores
da EI, pois foi preciso ler, compartilhar e ouvir as histórias e as práticas de todos, possibilitou
também uma maior visibilidade no ISERJ. Os outros segmentos se interessaram pelo documento e
nos ajudaram a publicar e distribuir para comunidade escolar.
Os professores da Educação Infantil 2ª etapa do ISERJ, parafraseando Clarice Lispector,
conseguiram quebrar rochas e escrever sobre o vivido. Alguns conseguiram se ver nas faíscas e
lascas de aços espelhados. Outros preferiram relatar, sem pouco semostrar. Mas o processo foi
iniciado, e a escrita agora se faz presente no cotidiano da escola.
CONCLUSÕES
Quando iniciamos os estudos acerca da documentação pedagógica, tínhamos clareza da
complexidade na sua realização, entretanto, também tínhamos a certeza da importância deste
valioso instrumento como uma das possibilidades da formação continuada no segmento. Entender
como a prática reflexiva ressignifica as ações e os espaçostempos. Potencializa os educadores sendo
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o centro da formação continuada, definindo os caminhos que precisam percorrer e legitimar o
cotidiano escolar como lócus de formação e produção de conhecimento.
Dessa forma, avançamos para a discussão que considera as manifestações infantis e as
interações como centro de suas práticas, acreditando que por meio da descoberta que contempla a
experiência, da valorização e da exploração do ambiente, é que a criança constrói seu
conhecimento, modifica situações, refaz seu modo de pensar, interpreta e busca soluções para fatos
novos, sendo autor do seu processo de desenvolvimento.
O registro dá visibilidade ao trabalho docente e reforça o posicionamento político de que
professores são pesquisadores e, assim, produzem conhecimentos — no caso, conhecimentos sobre
a infância. Esses conhecimentos que os professores pesquisadores tecem a respeito das infâncias
valorizam a cultura infantil e deixam marcado como as crianças pensam, sentem, privilegiando o
processo e não somente a produção. Observamos que nem todos os profissionais conseguiram
produzir seu diário de campo.
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ANEXOS
Imagem 1. Centro de Estudos resgatando a historicidade do CAp-ISERJ

Imagem 2. Jornal Tangará-Mirim
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Resumo
Os registros na Educação Infantil colaboram na visibilidade do cotidiano e na reflexão acerca das
práticas pedagógicas dos docentes. Compartilhar as inquietações, os sentimentos, as dúvidas e a escrita,
contribui para reinventar as ações e nos conscientizar de fato a respeito do inacabamento (FREIRE,
2000) que nos impulsa a ir além do que está posto retirando de um possível isolamento. Neste sentido,
reafirmamos a importância de todo professor se colocar como pesquisador da própria prática. Este
movimento contínuo de escuta aproxima percursos que são trilhados pelos docentes e crianças, tendo a
possibilidade de contar e recontar suas histórias, promovendo muitas autorias. A formação continuada
no e com o cotidiano potencializa o professor das infâncias que, nessa perspectiva, abraça o trinômio,
investigação, registro e socialização como ferramentas essenciais para compreender suas ações e
produzir conhecimentos com maior autonomia. Este valioso instrumento da prática pedagógica dá
visibilidade ao trabalho docente e reforça o posicionamento político de que professores são
pesquisadores e, assim, produzem conhecimentos, no caso, conhecimentos sobre a infância.
Compreendendo e tecendo o respeito às infâncias, valorizando a cultura infantil, transcrevendo como
as crianças pensam, se expressam e se sentem, privilegiando o processo e não somente a produção.
Adotando o formato de pesquisa-formação, o trabalho se desenvolveu em colaboração e diálogo com o
coletivo de profissionais do CAp-ISERJ sobre a ação educativa cotidiana. Observamos avanços no
espaço institucional, no que se refere ao diálogo à prática do registro. Em contrapartida, percebemos
traços de uma cultura em processo no que tange as concepções e práticas sobre a EI.
Palavras-chave: Formação continuada; registro docente; processo formativo.
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O DESENHO E A ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Simone Cristiane Bocchi – UNESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Desde 1999 atuo como professora pré-escolar em turmas de crianças com cinco anos (5ª
etapa) na rede de Educação Infantil de um município no interior paulista, que atende crianças de
creche e pré-escola.
Tendo em vista minha própria prática e dos demais colegas, notei que, muito embora as
crianças pré-escolares façam muitos desenhos, eles são predominantemente realizados como tarefas
escolares livres, para passar o tempo, não possuem temas oferecidos pelos professores e
principalmente, não são reconhecidos pelos professores como uma etapa que, embora tenha uma
importância em si mesma, seu aperfeiçoamento é condição determinante para criar as bases para a
etapa de domínio da língua escrita.
No ano de 2019, ingressei no curso de mestrado do programa de pós-graduação em
Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras/ UNESP- Campus de Araraquara, pesquisando
a relação entre o desenho e a escrita na pré-escola, particularmente no último agrupamento da
Educação Infantil, que na rede de Araraquara, denomina-se, quinta etapa. As crianças que a
frequentam essa etapa, iniciam com cinco anos e chegam ao final do ciclo com seis anos completos,
ingressando no ano seguinte, no primeiro ano do Ensino Fundamental.
A ausência de intencionalidade pedagógica notada nas tarefas de desenho, apontam para
uma dupla preocupação: de um lado o fato de que o tempo das crianças na escola é ocupado com
tarefas ou rotinas que pouco ou nada contribuem para o seu desenvolvimento, pois não são dirigidas
intencionalmente pelos professores e de outro, porque essa falta de intencionalidade é, segundo
nossa hipótese, expressão de uma concepção de ensino que privilegias as ações espontâneas das
crianças, inclusive o desenho.
Considerando que a atividade criadora da imaginação depende da riqueza e da diversidade
das experiências da criança, a tarefa de desenho como expressão requer a ampliação das
experiências de vida da criança para que se formem nela as bases para sua atividade de criação,
“pois toda obra de imaginação constrói-se sempre de elementos tomados da realidade e presentes na
experiência anterior da pessoa” (VIGOTSKI, 2009a, p. 20).
Muitos profissionais da rede investigada, porém, desconhecendo a tarefa de desenho como
linguagem, como forma de expressão, sua importância no desenvolvimento intelectual e da
personalidade, geralmente adotam práticas mecânicas, que geram a produção de desenhos
estereotipados, que não constituem expressão, nem oferecem desafios às crianças, criando barreiras
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para o desenvolvimento da imaginação e da atividade criativa. O que se nota, do ponto de vista das
práticas é que a tarefa escolar de desenho não é compreendida como um recurso que favorece o
processo do desenvolvimento e nem se evidencia uma compreensão a respeito de como o desenho
se articula com a escrita e as demais formas de expressão.
Para a perspectiva de desenvolvimento infantil descrita pela Psicologia Histórico-Cultural, o
desenho é uma forma de linguagem que antecede a escrita, portanto fundamental para o processo de
constituição humana, aprendizagem da escrita e a escolarização em geral. Essa perspectiva teórica
considera a aprendizagem da linguagem escrita como um instrumento cultural complexo e como
elemento essencial ao desenvolvimento de cada sujeito.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A teoria Histórico-Cultural formulada por Vigotski (1989) e seus seguidores, sobre o
desenvolvimento do psiquismo humano, traz uma valiosa contribuição às pesquisas referentes ao
processo de aquisição do conhecimento em geral e da aquisição da linguagem escrita em particular.
Esses teóricos classificam o homem como um ser histórico e cultural, que se diferencia dos outros
animais por suas capacidades psicológicas superiores. Essas funções são caracterizadas pelo
exercício da percepção, atenção e memória, não se encontram “superpostas”, são “plásticas e
adaptativas no desenvolvimento da criança, está relacionado com suas experiências sociais”.
Vigotski (1989, p.74) afirma que elas representam “um processo extremamente pessoal e, ao
mesmo tempo, um processo profundamente social”.
A transição do desenho para escrita: dos rabiscos ao desenho, do desenho à escrita
simbólica, foram aspectos amplamente investigados nos estudos de Vigotski (1989) e Luria (2006).
O significado do desenho, na concepção de Vigotski, inicia-se como um simbolismo de
primeira ordem, resultado de gestos de mão que se realizam com um lápis. Somente mais tarde é
que a representação gráfica, independentemente, começa a designar algum objeto. Já podemos
perceber que a esses rabiscos feitos no papel a criança dá um nome apropriado. Nas suas
considerações a respeito do simbolismo que a criança utiliza no desenho, Vigotski (1991, p. 127)
ressalta que elas não desenham baseadas no que veem, mas sim no que conhecem. O desenho é uma
linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal. Os primeiros desenhos infantis
lembram conceitos verbais que destacam somente os aspectos essenciais dos objetos. Isso permitiu
a Vigotski (1991) a interpretação dos desenhos das crianças como um estágio preliminar no
desenvolvimento da linguagem escrita.
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Segundo Luria (1998), linhas e rabiscos são substituídos por figuras e imagens
(pictogramas), as quais dão lugar a signos. A criança cria rudimentos da capacidade de escrever no
sentido mais exato da palavra. A escrita torna-se estável independentemente do número de
elementos anotados e a memória será auxiliada por esse instrumento que ampliará o seu alcance.
Neste encadeamento está todo o caminho do desenvolvimento da escrita, tanto na história da
civilização, como no desenvolvimento da criança.
Ainda, Luria (2006, p.174) afirma que:
O desenho como meio é muito frequentemente misturado ao desenho como processo
autocontido e sem mediação. Em parte alguma de tal material podemos discernir
algum sinal das dificuldades que a criança sente ao atravessar a diferenciação de todos
esses processos em meios e fins, objetos e técnicas funcionalmente relacionados, as
quais [...] constituem condição necessária para o surgimento da escrita.

Segundo Martins (2015, p.56), essas colocações de Luria chamam a atenção para a
importância do desenho dirigido em lugar do desenho livre. Enquanto o segundo não apresenta
intencionalidade, nem da criança – que autodirige seu comportamento -, nem do professor – que
não orienta suas ações por um objetivo - o primeiro apresenta os processos que são necessários ao
desenvolvimento da criança, nesse caso de fazer avançar sua apropriação. Se a criança tiver sido
conduzida na fase da atividade gráfica diferenciada de maneira adequada, já poderá apresentar o
desenho como recurso não só de memorização, mas como forma de expressar conteúdos
específicos. Se esse domínio está garantido, então o aluno poderá guiar-se pela superação do
desenho como técnica de escrita, substituindo-o pela escrita simbólica. Assim, as ações do professor
devem levar a criança a esse nível mais elaborado de representação da escrita, libertando-se do
desenho e fazendo-a a utilizar expedientes culturais complexos, atuando na área de
desenvolvimento iminente, propondo ações com um grau de dificuldade maior do que aquele que
antes era solicitado, pois aquilo que antes era um problema agora não é mais um obstáculo, visto
que já foi incorporado e se tornou efetivo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os dados serão colhidos durante o ano de 2020 em três salas da 5ª etapa da Educação
Infantil da rede municipal de Araraquara – SP, respeitando um intervalo bimestral entre as coletas,
por meio de observações, registros fotográficos e anotações no caderno de campo. Cada sala terá
aproximadamente 25 crianças com idade de cinco e seis anos e uma professora. Daremos um
tratamento quantitativo e qualitativo aos dados, analisando os desenhos das crianças, anotadas e
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contabilizadas a frequência com que as crianças desenham e os temas dados para essa
representação.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como se trata de uma pesquisa em andamento, ainda não há resultados.
CONCLUSÕES
O desenho como forma de representação privilegiada das crianças que ainda não escrevem,
é um objeto das práticas pedagógicas no Centro de Educação Infantil e de Recreação no qual atuo.
Ao desenhar as crianças representam a realidade, ampliam suas formas de comunicação e ao mesmo
tempo, preparam-se para o domínio da língua escrita. Neste sentido, a fim de constatar essa relação,
meu projeto busca analisar na última etapa da Educação Infantil, a 5ª etapa (crianças de cinco e 6
anos respectivamente), o desenho como registro e sua transição para a linguagem escrita, na
perspectiva da Psicologia Histórico-cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. Para ambas as
teorias, as formas de representação, entre elas o desenho e a escrita, são processos que devem ser
desenvolvidos e aprimorados na educação infantil e asseguram às crianças o domínio de toda a
cultura.
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Resumo
O objeto desta proposta de pesquisa é o desenho como registro e sua transição para a linguagem
escrita, entendendo a escrita como um sistema de representação e o desenho como precursor desse
processo. As questões geradoras da presente pesquisa, surgem das evidências extraída das práticas
pedagógicas dos professores pré-escolares que trabalham em instituições de Educação Infantil de um
município do interior paulista. É possível notar informalmente, que o desenho é tratado como uma
tarefa que não tem nenhuma relação com o processo seguinte de representação que é a escrita. Nota-se
também o desenho sendo trabalhado como uma tarefa livre, sem intencionalidade e uma escolha pouco
consciente dos professores. Nosso recorte são as práticas pedagógicas de desenho e escrita com
crianças de cinco e de seis anos de idade na classe de 5ª etapa do Ensino Infantil, apontando quais
desenhos se caracterizam como precursores da escrita, favorecendo o desenvolvimento da gênese da
representação simbólica da criança, analisando a evolução desse processo, passando do desenho até a
escrita simbólica. Nossas reflexões estão fundadas na perspectiva teórica dos autores da Psicologia
Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica e no método do Materialismo Histórico-Dialético
Palavras-chave: Desenho; Transição; Escrita.
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OS CENTROS DE ESTUDOS PARCIAIS COMO ESPAÇO
DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Ana Paula Lima da Silva – UFRRJ
Cristiane Maria de Souza Antunes – UFRRJ
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INTRODUÇÃO
Considerando que a formação continuada e a qualificação dos profissionais da Educação
Infantil dar-se no processo de busca coletiva e na reflexão sobre a ação, a Professora Articuladora
de um Espaço de Desenvolvimento Infantil do município do Rio de Janeiro ao receber o desafio da
Gerência de Educação Infantil da SME/RJ de elaborar um plano de formação para os profissionais
da Educação Infantil, de acordo com as necessidades da sua unidade, realizou uma enquete para
saber quais eram os temas que o grupo gostaria de investigar. Dentre as temáticas, surgiu o tema da
avaliação na Educação Infantil e as suas especificidades. Além da manifestação do interesse do
grupo, a Professora Articuladora considerou importante investir nesta formação porque percebeu o
descontentamento das professoras ao receberem o relatório individual das crianças, para ser
redigido com as narrativas do cotidiano, contextualizando com os projetos desenvolvidos com/pelas
crianças.
Frente a este desafio surgiram alguns questionamentos: Qual é o papel da Professora
Articuladora neste processo formativo? Como mobilizar os parceiros de trabalho para esse
movimento de formação continuada em serviço? Como romper com a visão de que a documentação
é meramente para cumprir uma função burocrática?
Diante do exposto, a partir do segundo trimestre de 2019 a Professora Articuladora desta
instituição de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro, propôs para a equipe pedagógica
(8 professoras de Educação Infantil e 14 Agentes de Educação Infantil) estudar esta temática nos
Centros de Estudos parciais à luz das pesquisas de Madalena Freire (2002) Carla Rinaldi (2014) e
Luciana Ostetto (2017). Cada encontro com duração de duas horas, que ocorria quinzenalmente,
num total de 16 encontros/ 32h de formação, conforme fora proposto pelo calendário da Gerência
de Educação Infantil da SME/RJ.
Esta pesquisa, em andamento, tem como objetivos apresentar a importância do tempo
específico para a formação continuada em serviço e analisar os impactos dos estudos realizados nos
Centros de Estudos parciais nas práticas avaliativas desta instituição.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A discussão acerca da formação continuada não é recente e diferentes teóricos têm
pesquisado sobre o assunto diante da relevância e necessidade de reflexão. Atualmente vivenciamos
o desmonte das políticas públicas educacionais, no entanto, a formação continuada do professor
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constitui-se como direito e os dispositivos legais estabelecem diretrizes para sua implementação. A
Lei de Diretrizes e Bases (9394/96), nos artigos 61 e 62 dispõem sobre a formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério e o Plano Nacional da Educação 2014-2024 aprovado
pela lei (13.005/2014) nas metas 15 e 16 volta-se para a formação dos docentes, mas entre o
prescrito e o que de fato acontece com relação à formação continuada tem uma lacuna. Portanto,
pensar em espaços formativos para os docentes com os docentes numa perspectiva
problematizadora contribuirá para mudança nas estruturas estabelecidas pelas formações realizadas
em larga escala. Candau (1998) defende que é importante considerar a escola como um espaço de
formação continuada para superar o modelo clássico, a autora afirma que as práticas realizadas de
forma mecânica não contribuem para o processo formativo e que é importante que essas formações
sejam reflexivas, identificando os problemas na tentativa de resolvê-los coletivamente com o corpo
docente.
Cabe salientar que a formação continuada com caráter técnico e instrucional pouco
consegue alcançar as dimensões humanas e profissionais que constitui o professor, para tanto os
espaços formativos devem favorecer a escuta, fala e trocas significativas num processo dialógico.
Para Nóvoa (1992. p.14) “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de
formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de
formador e de formando”.
A participação ativa dos professores os torna protagonistas no processo formativo
reconhecendo sua importante contribuição. Segundo Ibernón (2010, p.11):
A formação continuada de professores passa pela condição de que estes vão
assumindo uma identidade docente, o que supõe a assunção de fato de serem sujeitos
da formação e não objetos dela, como meros instrumentos maleáveis e manipuláveis
nas mãos de outros.

Nesse sentido a escola torna-se um espaço potencial para a formação continuada de
professores, onde a troca entre os diferentes atores permite ressignificar o fazer pedagógico, numa
reflexão permanente onde “os formadores de professores devem saber criar tais espaços para
passarem do ensinar ao aprender”. (IBERNÓN 2010, p.11).
Portanto, investigar esses espaços de formação e ouvir os profissionais compreendendo a
produção do processo de subjetividade dos sujeitos envolvidos na pesquisa, observando o que se
enuncia e o que se realiza trará contribuições importantes para a construção de uma reflexão crítica
e de práticas emancipatórias.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa está sendo desenvolvida através de uma abordagem qualitativa, com observação
participante, registros num caderno de campo, coleta de dados através de entrevistas
semiestruturadas e análise dos relatórios individuais das crianças.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
Com base nos livros A paixão de conhecer o mundo de Madalena Freire (2002) Registros na
Educação Infantil – Pesquisa e prática de Luciana Ostetto (2017) e alguns capítulos do livro
Diálogos com Reggio Emilia – Escutar, investigar e aprender de Carla Rinaldi (2014) – referenciais
sugeridos pela Professora Articuladora - que abordam o tema da documentação e da avaliação na
Educação Infantil, a equipe se reuniu para analisar os documentos oficiais, realizar a leitura do
referencial teórico acima citado, dialogar e refletir sobre a concepção de avaliação e de
documentação pedagógica, contrapondo a postura avaliativa adotada até aquele momento.
Nos primeiros encontros com a equipe, foi feita a leitura do livro A paixão de conhecer o
mundo de Madalena Freire, nos separamos em pequenos grupos para a leitura, diálogo e síntese,
depois abríamos uma grande roda para que os pequenos grupos pudessem compartilhar as
conclusões dos seus estudos e fazíamos o debate das propostas pedagógicas que poderíamos adotar,
a fim de transformar a nossa concepção de avaliação na Educação Infantil, pois romper com
paradigmas requer muita escuta, diálogos, trocas e acolhimento dos profissionais, sempre
considerando os desafios do cotidiano da Educação Infantil.
Após o estudo do livro de Madalena Freire a equipe concluiu que os relatórios descritos no
livro revelam a importância do registro, nos inspiram e mostram o quão importante é eternizar
momentos vividos e experienciados com/pelas crianças. O mais interessante foi a constatação feita
pela equipe de que registros do final da década de 70 comprovam que é possível realizar uma
avaliação processual com impressões das pistas que indicam o percurso trilhado pela criança,
registros que fazem sentido e, sobretudo, registros narrativos que são tão importantes no processo
avaliativo e no processo de ensino/aprendizagem.
Os relatos de Madalena Freire em A paixão de conhecer o mundo apresentam detalhes
descritivos de uma relação entre a professora e as crianças que envolve toda a comunidade escolar.
Revelam processos que ficariam perdidos se não tivessem sido registrados, narram as brincadeiras,
os diálogos entre as crianças, desenhos, proposições feitas pelas crianças, registros diversos.
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Nos Centros de Estudos, os diálogos com a equipe partiam de perguntas disparadoras ou de
comentários a respeito de algum episódio descrito no livro de Madalena Freire: Escrevemos para
quem? O que registramos? Porque fotografamos as crianças? Gravamos vídeos das crianças para
quê? Compartilhamos ou só divulgamos nas redes sociais? Indagações que contribuíam para
desencadear uma profunda reflexão sobre a nossa prática de registros e serviam para fomentar o
debate.
Nesse movimento dialógico, a equipe decidiu adotar um caderno/bloco, por turma, para
fazermos registros diários do cotidiano das crianças, como um diário de bordo. Para que ao final do
período tivéssemos elementos reais para redigir o relatório narrativo individual das crianças. Vale
ressaltar, que esse foi apenas um dos instrumentos escolhidos pela equipe para contribuir para que a
escrita dos 25 relatórios narrativos deixe de ser um fardo. Afinal, como redigir 25 relatórios sem
copiar e colar? Sem buscar modelos na internet? Simplesmente, considerando que cada criança é
única, que é preciso fazer múltiplos registros ao longo do período e que não é possível avaliar
marcando alternativas com X para descrever se a criança faz ou não determinada ação, muito
menos, com a construção de relatórios com foco nos aspectos comportamentais ou com frases que
não dizem muito sobre a criança, como por exemplos: “A criança é muito agitada.”, “a criança é
alegre”. Em que contexto? Como profissionais da Educação Infantil, precisamos problematizar
estas questões, pesquisar, investigar, amparar a nossa prática avaliativa em referenciais teóricos que
investigam as infâncias e nos pautar nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2010, p. 29) que preconizam que “As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças
[...]”.
Dentre as garantias asseguradas pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil
(2010) consideramos importante nos ater ao diálogo com as famílias, pois a documentação também
tem um papel, preponderante, de comunicar aos responsáveis. Mas, como compartilhar uma
documentação que revele o trabalho pedagógico que é desenvolvido com as crianças tendo uma
linguagem que o interlocutor compreenda? Basta apenas assinar o relatório ao final de um período
sinalizando que está ciente, ou é mais importante que as famílias possam acompanhar o
desenvolvimento da criança ao longo de todo o processo? O tempo disponível para os Centros de
Estudos foi fundamental para que os profissionais pudessem analisar estas questões.
No terceiro trimestre de 2019 iniciamos os nossos Centros de Estudos analisando os
capítulos do livro de Carla Rinaldi (2014), a saber: Documentação e avaliação: como se
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relacionam? e Documentação e investigação. Nas rodas de debate os profissionais fizeram um
paralelo entre as experiências de Reggio Emilia e as suas práticas. Chegamos a conclusão de que
avaliar na Educação Infantil requer uma observação atenta, uma escuta sensível, não só com os
ouvidos como afirma Carla Rinaldi (2014) mas com todos os sentidos. Considerando que o
processo avaliativo na Educação Infantil é subjetivo, vários instrumentos podem ser utilizados para
documentar o percurso da criança, tais como, vídeos, fotografias, áudios, portfólios, notas escritas,
relatórios individuais e coletivos, murais, agendas, etc. Nesse sentido, o registro é de suma
importância, pois o professor não tem condições de memorizar sem documentar. Através desses
instrumentos o professor poderá ressignificar e replanejar as suas ações pedagógicas e assim poderá
buscar novos caminhos a fim de favorecer o pleno desenvolvimento da criança sem a intenção de
seleção ou classificação.
O processo formativo nos Centros de Estudos parciais foi interrompido através da Resolução
SME n. 164, que suspendeu, sumariamente, os encontros dos dias 4 e 25 de outubro e 7 e 25 de
novembro de 2019 que estavam previstos no Calendário Escolar instituído pela Resolução SME N°
112, de 11 de janeiro de 2019. Na justificativa da resolução, a SME diz que faz isso "em
cumprimento à determinação constante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública
movida pelo Ministério Público”. No entanto, nesta ação nunca foi pedida a suspensão dos Centros
de Estudos parciais, mais sim que fosse assegurado as crianças o atendimento mínimo de 4 (quatro)
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral, que não estava sendo
cumprido, porque parte desse horário estava sendo utilizado na formação dos profissionais da
educação. Como assegurar o tempo de formação dos profissionais da educação e o tempo de
atendimento às crianças?
Devido a suspensão dos quatro últimos centros de Estudos parciais do ano de 2019, não foi
possível concluir os nossos estudos presencialmente. Por isso, reunimos o grupo para buscarmos
estratégias para concluirmos os nossos estudos de acordo com a nossa proposta inicial. Então,
decidimos trocar textos e comentários num grupo de whatsapp.
CONCLUSÃO
O tempo específico destinado a formação continuada contribui para que o profissional da
Educação Infantil possa rever a sua práxis e replanejar as suas ações. Nesse sentido, abordamos a
formação continuada em serviço como uma reflexão sobre a prática. Para tanto, as Políticas
públicas de formação permanente dos professores precisam ser efetivadas para que assim possam
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garantir a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico que é desenvolvido na Educação Infantil.
Pois, é inerente ao professor a pesquisa, a investigação, a curiosidade, a busca pelo conhecimento
que não é estático, pelo contrário, está sempre em construção. Afinal, não estamos prontos e
acabados. “[...] a formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua
prática através da reflexão sobre o seu cotidiano” (FREIRE, 1991, p. 80).
Portanto, podemos considerar que o Centro de Estudos é um tempo de formação no coletivo,
favorece o diálogo, a troca, é potente, pois permite uma análise crítica sobre a nossa prática e
possibilita vivências que proporcionam a construção do conhecimento.
Os resultados parciais apontam a importância da reflexão sobre temáticas e práticas que
perpassam o cotidiano da Educação Infantil. Revelam que é imprescindível a formação continuada
em serviço pois promove um espaço de trocas, de compartilhamentos, de diálogo e de
aprendizagem. E tudo isso poderá refletir no desenvolvimento do trabalho do professor com as
crianças. Pois, ao analisarmos os relatórios individuais observamos que as leituras, as pesquisas, os
debates e os instrumentos propostos pela equipe contribuíram para a redação dos relatórios
individuais do último bimestre do ano de 2019.
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Resumo
A formação continuada numa perspectiva problematizadora é de suma importância para os
profissionais da Educação Infantil, pois a participação ativa dos professores os torna protagonistas do
processo formativo. Nesta pesquisa em andamento abordamos a formação continuada em serviço
como uma reflexão sobre a prática. Temos como objetivos apresentar a importância do tempo
destinado a formação continuada em serviço e analisar os impactos dos estudos realizados nos Centros
de Estudos parciais nas práticas avaliativas que ocorrem num Espaço de Desenvolvimento Infantil
(EDI) do município do Rio de Janeiro, que atende crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses. A pesquisa
está sendo desenvolvida através de uma abordagem qualitativa, com observação participante, registros
num caderno de campo, coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas e análise dos relatórios
individuais das crianças. Os resultados parciais apontam a importância da reflexão sobre temáticas e
práticas que perpassam o cotidiano da Educação Infantil. Revelam que é imprescindível a formação
continuada em serviço, pois promove um espaço de trocas, de compartilhamentos, de diálogo e de
aprendizagem. E tudo isso poderá refletir no desenvolvimento do trabalho do professor com as
crianças. Pois, ao analisarmos os relatórios individuais observamos que as leituras, as pesquisas, os
debates e os instrumentos propostos pela equipe contribuíram para a redação dos relatórios individuais
do último bimestre do ano de 2019. Consideramos que as Políticas públicas de formação continuada
dos professores precisam ser efetivadas para que assim possam garantir a melhoria da qualidade do
trabalho pedagógico que é desenvolvido na Educação Infantil.
Palavras-chave: Formação continuada; Centros de Estudos; Avaliação na Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Como muito já se falou, a BNCC é uma conquista importante para o Brasil pois é uma
normativa que apresenta um conjunto de aprendizagens progressivas para o desenvolvimento
integral de bebês, crianças e jovens, explicitando os conhecimentos que devem adquirir ao longo da
Educação Básica. É caracterizada por um processo de construção por meio da colaboração de
Estados, Munícipios, Governo Federal e o diálogo com várias esferas representativas da sociedade
brasileira.
Atualmente, essas esferas federativas têm diante de si um grande desafio para o
fortalecimento da BNCC - a formação de professores para a implementação da Base. Dentro de
suas respectivas esferas de autonomia e competência, as escolas necessitam incorporar e construir
seu currículo por meio do projeto político pedagógico, valorizando as abordagens que contemplem
o que afeta a vida humana nos seus contextos, ou seja, caberá à escola planejar e valorizar as
regionalidades. É um passo essencial para os estados e municípios pensarem na formação inicial e
contínua de seus educadores.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral propor um diálogo sobre as diferentes
práticas pedagógicas e as especificidades da infância em tempos, contextos históricos e culturais
distintos, abordando a formação dos profissionais e suas relações afetivas com as ações educativas
humanizadoras. Vincula-se ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de
Formadores, na linha de pesquisa “Desenvolvimento Profissional do Formador e Práticas e
Educativas”. Os estudos e projetos são inspirados pela curiosidade infantil, pela consciência do
papel de educadores e do valor social da educação em nosso país.
Mais do que conhecimento acadêmico, os estudos são organizados pelas interações,
envolvimentos e conhecimentos construídos na relação com o outro. Nessa direção, os objetivos
específicos que norteiam a pesquisa são: (I) discutir os fazeres da educação da infância em
diferentes dimensões; (II) materializar os conceitos sob as dimensões das políticas públicas de
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, da epistemologia, da organização
tempo/espaço e da participação das famílias no que se refere à busca, garantia e permanência de
uma educação de qualidade para as crianças de 0 a 12 anos e (III) refletir sobre a formação
humanizadora, crítica e colaborativa de professores da educação da infância, como ênfase na atitude
investigativa e intencional de sua prática.
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Este estudo defende que a formação do educador da infância deve acontecer em um contexto
que favoreça a ação coletiva e colaborativa de toda a equipe mediante os desafios da prática do
território. Para tanto, além da formação dos professores, a gestão representada pelo supervisor,
diretor e o coordenador pedagógico, também são elementos importantes da pesquisa, pois são os
responsáveis pela formação e desenvolvimento de sua equipe, na organização dos espaços, na
mediação das relações e da seleção de experiências para reflexão e aprimoramento do fazer
pedagógico nos diferentes tempos na escola da infância.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao pensarmos em formação de professores, é necessário reconhecer as concepções de
criança que norteiam as ações cotidianas dentro da escola. Sabemos que o planejamento do
professor se revela na forma como conduz o processo de aprendizagem, de acordo com sua
abordagem de ensino. Segundo Tardif (2014), um primeiro fio condutor é que o saber dos
professores deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho dele na escola. O autor afirma
que embora os professores utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu
trabalho e das situações, condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. Aquilo que o
professor mais se identifica para ensinar, é o que mais viveu e, com certeza, é a experiência mais
rica que construiu dentro de sua prática e de seus princípios.
O maior patrimônio que um educador tem é sua própria caminhada, seus fazeres e saberes
construídos nesse percurso. Dessa forma, para a materialização da proposta curricular de uma
instituição se faz necessário valorizar as marcas do educador e investir na formação do professor
para explicitar as concepções de currículo, criança, infância, educação infantil, princípios de
organização curricular, avaliação, articulação da Educação Infantil e Ensino Fundamental, o projeto
pedagógico e o processo formativo das educadoras e educadores.
Neste estudo, entende-se a concepção de criança construída historicamente. Segundo Arroyo
(1994, p.1), “a infância não existe como categoria estática, como algo sempre igual.” Ela está em
permanente construção. Hoje, a infância é compreendida como o período da vida que vai do
nascimento aos 12 anos de idade. Este período da vida apresenta especificidades que necessitam
maior aprofundamento teórico e prático com reflexões que provoquem diálogos sobre

as

concepções de infância, criança e suas implicações nas políticas públicas, na formação de
educadores; bem como, na relação escola, família e sociedade em articulação com as experiências
vividas em seus contextos de atuação em escolas públicas, particulares e secretarias de educação.
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Durante muito tempo a criança foi invisível para as políticas. As decisões sobre educação da
infância pertenciam somente à família. Para Arroyo (1994), o movimento social vai caminhando no
sentido de definir, cada vez mais, grupos sociais com seus direitos e a infância vem avançando
nessa construção. Hoje ela possui sua própria identidade. Os estudos do Grupo de Pesquisa são
inspirados por teóricos que dialogam com a concepção de infância e criança como cidadã de direito
presentes em autores como Celestin Freinet, Paulo Freire e Miguel Arroyo, numa perspectiva de
aprofundar e ao mesmo tempo ressignificar o que já se sabe, em torno de questões como a
importância do brincar, o advento e impacto da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e o
compromisso com a Educação da Infância e seus significados.
Em consonância com Paulo Freire (2009), acredita-se na transitoriedade dos saberes e na
incompletude dos seres, sendo assim, a pesquisa preza o desenvolvimento de estudos que
potencializem a reflexão crítica sobre a prática, o trabalho crítico colaborativo e o diálogo como
principais vias para a construção de conhecimentos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Por meio de pesquisas de abordagem qualitativa, analisa-se a formação de professores
dentro das especificidades da educação da infância e sua cultura, construindo indicadores na
perspectiva conceitual das concepções e propostas pedagógicas das práticas das redes públicas e
privadas. A metodologia adotada é a pesquisa tipo etnográfica que utiliza a descrição do outro como
forma de reconhecimento, a partir de um lugar, de um ponto de vista do grupo, ampliando as vozes
locais. Segundo Lüdke e André (2015, p. 30), “na medida em que o observador acompanha in loco
as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o
significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”.
Dessa forma, a pesquisadora realiza encontros mensais com o grupo de pesquisa, com
estudos iniciais envolvendo as singularidades da infância, dos teóricos na área da Educação da
Infância e estudos da legislação - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Infantil, Documentos Curriculares Municipais e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para a produção de informações são realizadas pesquisas bibliográficas sobre a temática da
infância e entrevistas semiestruturadas com professores que atuam na educação da infância em
unidades escolares de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, com o intuito de
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identificar no discurso das mesmas o que pensam sobre a educação e se implementam situações e
/ou propostas de trabalho que consideram as crianças como sujeito de direitos.
Na certeza de que a atuação do pesquisador deve dialogar com as unidades de ensino, as
pesquisas dos componentes do grupo são as bases de orientação e fundamentação, por meio da
divulgação e participação, formação e transformação da realidade, o respeito à cidadania, à criança
e aos profissionais. Este é um projeto de estudo, no qual também se configura como pesquisa
bibliográfica, definidora dos fundamentos teóricos que estão sempre em análise e construção.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em virtude das próprias funções que exercem, os professores ocupam uma posição
estratégica no interior das relações complexas que unem a sociedade contemporânea aos saberes
que elas produzem e mobilizam com diversos fins (TARDIF, 2014). Para o autor, os saberes
pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a
prática. Defende-se aqui, o conceito de infância como uma construção social que se consolida ao
longo do tempo, portanto pode-se afirmar a existência de múltiplas infâncias e de várias formas de
ser criança nos diferentes contextos.
Essa pesquisa, ainda em andamento, revela que embora os professores apresentem discursos
que valorizem as crianças como sujeito de sua história, ainda é necessário avançar na formação
desses profissionais, além das definições racionais e normativas, para valorizar os saberes da
prática. Os estudos apontam que constituir saberes e afetos derivam de relações mediadas pela
linguagem, pois educar é um ato essencialmente relacional, tanto na ligação entre professores e
crianças, quanto na interação dos educadores com seus pares.
Os participantes do grupo de pesquisa estão em constante processo de aprendizagem e
contribuem para a educação e a formação inicial e contínua de outros educadores. O presente estudo
tem como resultado esperado aprofundar saberes e fazeres relativos ao professor da infância,
valorizando esse período da vida como construção social que deverá ser contextualizada e
educadores e crianças como atores sociais, com voz própria que contribuem para os recursos e
produções sociais. Essa concepção traz um contexto de trabalho no qual o conhecimento teórico se
torna uma práxis voltada a investigar e identificar os interesses das crianças.
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CONCLUSÕES
A Educação Infantil e as Séries Iniciais, além do cuidar e educar indissociável, têm como
desafio o investimento em um ambiente instigador, preparando-se para receber essa criança, única e
singular, para levá-la a se relacionar dentro de um espaço seguro e ao mesmo tempo desafiador,
pois é nas interação que constrói sua identidade e conhecimentos. Hoje, no que diz respeito a
legislação brasileira, temos avançado muito para a rede de proteção aos direitos da criança,
principalmente no que se refere às aprendizagens que encontramos explicitas na BNCC. Todavia,
precisamos avançar para consolidar essas legislações e que realmente estejam atuantes nos
territórios escolares.
Esse caminho não é possível sem pensarmos na formação e valorização do educador da
infância, destacando sua prática, seus conhecimentos e ampliando sua importância para o
desenvolvimento da criança. É preciso também pensar sobre os procedimentos e a aplicação dos
diferentes tipos de avaliação presentes na escola como processo formativo para o aprimoramento
dos olhares dos professores.
A sistematização dos diferentes registros, o acesso às tecnologias, as condições de trabalho,
as formas de observação da trajetória individual e em grupo de cada criança como sujeito brincante,
levando em conta os contextos e as condições de aprendizagem proporcionadas. Novamente, a
qualidade da educação esbarra no processo de formação inicial e contínua do professor, que precisa
levar em consideração a reflexão crítica e colaborativa sobre a pluralidade de sua prática
pedagógica.
Fica evidente que os momentos formativos de educadores são essenciais pois provocam o
pensar sobre as concepções de ensino e as propostas inovadoras que refletem na seleção dos
conteúdos, organização da metodologia e o planejamento de ações para mediação da aprendizagem
de bebês, crianças e jovens, por meio da valorização dos saberes do professor e fortalecimento das
relações dentro da escola.
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Resumo
O desenvolvimento desta pesquisa tem como foco a construção de um Grupo de Estudo, com
investigações em andamento sobre a formação de professores e os fazeres da educação da infância
desvelando as práticas pedagógicas no que diz respeito às concepções de criança defendidas, aos
registros pedagógicos produzidos, à construção do currículo, ao processo de avaliação das
aprendizagens e à articulação entre a educação infantil e os anos iniciais. Este estudo tem como o
objetivo propor um diálogo sobre as diferentes práticas pedagógicas e as especificidades da infância em
tempos, contextos históricos e culturais distintos, abordando a formação dos profissionais e suas
relações afetivas com as ações educativas humanizadoras. A pesquisa apresenta abordagem qualitativa
que se fundamenta teórico-metodologicamente de forma colaborativa para o confronto de dados e
análise das evidências, entre os participantes, para a produção de conhecimentos críticos sobre as bases
teóricas das práticas escolares. A investigação é composta de pesquisa bibliográfica, análise de
legislação, documentos institucionais e pesquisa de campo. Os referenciais teóricos baseiam-se nos
saberes docentes e formação profissional (TARDIF, 2014) que refletem na construção do currículo na
educação infantil e nos anos iniciais, tendo como referência a articulação das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a proposta
curricular da escola. Espera-se que este percurso de reflexão valorize as vozes dos diferentes
educadores que atuam com propostas pedagógicas de sua autoria, com autonomia e competência para
definir o projeto político pedagógico das escolas em seus territórios envolvendo as crianças, as famílias
e toda a comunidade.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Infantil; Grupo de Pesquisa; Concepção de
infância.
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Resumo
O presente painel discute aspectos que norteiam o cotidiano pedagógico da Educação Infantil, a partir
da análise dos saberes profissionais e da documentação pedagógica. A primeira pesquisa “Ausência de
saberes profissionais sobre comunicação oral na educação infantil na explanação de professoras
experientes” trata sobre a disseminação dos saberes entre professores experientes e novatos em relação
à comunicação oral entre crianças e professores da Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa
empírica, cujo instrumento de coleta de dados foi entrevista semiestrutura, realizada com cinco
professores experientes. A pesquisa “A documentação pedagógica como reveladora do currículo e do
trabalho docente na creche” trata sobre as evidências expressas na documentação pedagógica de uma
turma de maternal I capazes de revelar as ênfases em áreas específicas do currículo a partir das
situações didáticas. Trata-se de uma pesquisa documental, que contou com documentos variados de
uma docente, os projetos da instituição e as normativas da rede de ensino. Finalmente a pesquisa
“Documentação pedagógica, comunicação e organização de projetos na Educação Infantil” discute a
qualidade dos registros semanais como recursos para o planejamento do trabalho pedagógico, para a
comunicação entre a equipe e para subsidiar a identificação do interesse das crianças na organização do
projeto anual do grupo. Trata-se de uma pesquisa documental que recolhe indícios em uma turma de
minigrupo I, a partir das descrições do cotidiano. As três pesquisas constroem um panorama sobre
algumas especificidades da formação de professores que atuam na Educação Infantil. Expressa a
importância dos saberes docentes seja em relação à comunicação oral seja para a elaboração da
documentação pedagógica.
Palavras-chave: Currículo, Educação Infantil, Comunicação Oral, Saberes Docentes, Documentação
Pedagógica.
AUSÊNCIA DE SABERES PROFISSIONAIS SOBRE COMUNICAÇÃO ORAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL NA EXPLANAÇÃO DE PROFESSORAS EXPERIENTES
Maria Lucia Suzigan Dragone – UNIARA
Luciana Maria Giovanni – PUC/SP e UNIARA

INTRODUÇÃO
Este texto tem como tema principal identificar quais saberes são mobilizados por
professores da educação infantil na sala de aula diretamente relacionados à comunicação oral
durante a interação com as crianças, originados durante sua formação profissional, e os saberes
disseminados por elas a professores iniciantes, seus pares profissionais. compondo a
formação/socialização profissional durante o exercício da profissão.
Tomando por base os conceitos de Tardif e Raymond (2000) entende-se que os saberes
necessários aos professores são amplos e comportam conhecimentos, competências e habilidades
presentes nas atitudes dos professores originadas por suas experiências de vida e aspectos teóricos
para organização e planejamento das aulas, resultando no saber-ensinar. Assim, esses autores
sinalizam duas fontes básicas de aquisição desses saberes: fontes sociais e fontes de integração no
trabalho docente.
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Neste texto, abordamos uma investigação de saberes provenientes da experiência em sala de
aula e da socialização profissional a partir da troca entre de conhecimento entre os pares, ou seja,
duas das inúmeras fontes de saberes indicadas por Tardif e Raymond (2000). A partir da premissa
de que a prática da comunicação oral durante as interações com as crianças é um dos saberes
necessários aos professores que atuam na educação infantil, visto que permeia a maioria dos
contatos em sala de aula estabelecendo, ou não, vínculos favoráveis ao processo de ensinar e
aprender, esta pesquisa busca compreender, segundo relato de professoras experientes atuantes na
educação infantil, como tem sido utilizada essa comunicação na prática educativa e transmitem essa
prática a futuras colegas ingressantes.
PROCESSOS DE INTERAÇÃO POR COMUNICAÇÃO ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil inserida na educação básica exige um preparo acurado – da equipe
técnica e dos professores das creches e demais instituições de educação infantil – semelhante ao
requerido aos profissionais de outros níveis escolares. Nada justifica o desconhecimento da
complexidade envolvida nas relações a serem estabelecidas entre os profissionais e as crianças que
se encontram na faixa etária de 0 a 5 anos. Para Kishimoto (2013), a construção da identidade das
crianças cursando a educação infantil depende do brincar e, portanto, de espaços, tempos e cenários
próprios para isso. Compondo esse cenário encontram-se as interações que as crianças são levadas a
estabelecer com o ambiente, com os outros à sua volta e com o brincar, permeadas pelos processos
comunicativos por linguagem oral, estabelecidos entre a professora e as crianças e entre as próprias
crianças.
A relevância da comunicação oral nos processos interativos tem sido destacada como elo
para o desenvolvimento humano e para a transmissão do conhecimento, e como tal deveria ser
considerada entre os saberes necessários à formação dos professores (VYGOTSKY, LURIA,
LEONTIEV, 2001; DRAGONE e GIOVANNI, 2014). Reforçando essa relevância, Aguiar e Soares
(2008) indicam que a motivação para a aprendizagem se fortalece pelas relações entre professores e
alunos por mediação pautada pela emoção e pelas significações das interações por comunicação
oral.
As interações por comunicação oral em sala de aula mostram-se vitais por desencadear
reações de satisfação, aceitação e aproximação entre professor, aluno e atividades propostas
(TARDIF, LESSARD, 2013). Ao elaborar cada etapa da aula, cabe ao professor prever como
conduzi-las, para que fique claro aos alunos a intenção de cada ação, expressando o conhecimento a
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ser construído e mediado pela comunicação oral do professor (GIOVANNI, 1996). Para tanto, o
contato comunicativo do professor é o elo da aproximação entre professor e aluno e para o
estabelecimento de um diálogo constante, no qual as atitudes comunicativas do professor passam a
reger a aula, e são passíveis de serem aprendidas na formação inicial e aprimoradas nas formações
continuadas (DRAGONE, 2007).
Compondo o conteúdo falado há os aspectos emocionais da fala do professor que são
facilmente perceptíveis pelos alunos. Há marcas culturalmente presentes nas variações de voz
(intensidade baixa ou grito; tons agudos ou graves; entonação monótona ou variada) e de fala (lenta
ou rápida; entrecortada) que em seu conjunto causam um impacto positivo ou negativo interferentes
nas interações humanas (PITAM, 1994). Essas variações de voz e fala são construídas segundo
experiências vivenciadas em diferentes contextos e grupos sociais, porém são passíveis de
reconstrução a cada experiência nova ou necessidade de comunicação (BARROS FILHO, LOPES,
BELIZÁRIO, 2004), informações que não se encontram habitualmente nos cursos de formação
inicial e continuada de professores.
DIVERSIDADE DE SABERES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Há de se colocar em destaque que a formação dos professores abrange saberes que se
complementam, provindos de fontes diversas, confluentes, o que não se configura em uma técnica
racional na qual os saberes precedem a prática. Para Tardif (2012), são saberes acumulados pela
história de vida individual, pela formação acadêmica regida por teorias diversas, obtidas por livros e
materiais didáticos, pela prática em sala de aula e pela experiência transmitida por seus pares em
forma de socialização profissional.
Dentre os saberes acumulados, então, encontram-se os experienciais, apropriados pelos
professores no exercício da profissão e na troca de conhecimento com seus pares, construindo e
reconstruindo suas ações em sala de aula individual, aos poucos incorporadas à experiência coletiva
(TARDIF e RAYMOND, 2000; TARDIF, 2014).
Na prática, o professor, atento às próprias formas de falar, de ouvir o aluno, de fazer-se
ouvir pelos alunos, constrói um processo positivo de interação comunicativa e contribui para a
participação do aluno durante a aula (VERDE, 2014). Em estudo recente de Guevara (2018) sobre
saberes considerados importantes pelos professores destacam-se: saber escolher a proposta e
materiais de ensino mais adequados para diferentes turmas, organização de espaço, tempo e
recursos que possam estabelecer vínculos com os alunos e a convocação dos alunos para as aulas.
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Algumas das estratégias apontadas foram a utilização de cantigas, os jogos de silencio, sons e
gestos diferentes dos habituais, além de projeção da voz de forma a ser ouvida com clareza pelos
alunos. Porém, acredita-se que essas estratégias surjam com a criatividade, e que formas de falar e
voz são características natas das pessoas, não mencionando a possibilidade de serem estratégias que
podem ser aprendidas e aprimoradas, ou que possam ser aprendidas com a prática profissional.
Sob essa perspectiva, as variações nas formas de falar podem causar diferentes reações,
devido à subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo de interação e têm a capacidade de fazer
o que poucos outros sistemas de comunicação fazem: a aproximação entre os interlocutores.
São esses os fatos e reflexões que motivaram a pesquisa ora descrita neste texto.
MÉTODO
Atendendo às inquietações sobre como professores da educação infantil compreendem o
papel da comunicação oral nas interações com seus alunos foi realizada esta pesquisa, de cunho
qualitativo, com objetivo de investigar de que forma professoras experientes da educação infantil
descrevem a própria comunicação oral em sala de aula, como aprenderam a utilizar esse recurso de
trabalho e como orientariam colegas iniciantes a utilizar a comunicação oral.
O projeto original desta pesquisa foi aprovado por Comitê de Ética via Plataforma Brasil, e
seguiu todos os critérios estabelecidos para pesquisa com seres humanos.
As professoras participantes foram sorteadas, a partir de uma lista de professoras
experientes, fornecida pela Secretaria de Educação de Município no interior do estado de São
Paulo, com mais de 5 anos de atuação na mesma etapa da educação infantil, direcionando-se para
que fossem incluídas duas professoras, atuantes em escolas diferentes, de cada etapa da educação
infantil. Após aceite formal, com assinatura a termo de consentimento livre e esclarecido, foram
realizadas entrevistas semiestruturadas áudio-gravadas com 08 professoras experientes, em local
reservado na própria escola, em horário pré-agendado, não interferente com suas aulas, com
duração média de 30 minutos.
As etapas da educação infantil são assim denominadas: Classe Intermediária (CI) – crianças
de 2,5 a 3 anos; 3ª etapa – crianças de 3 a 4 anos; 4ª etapa – crianças de 4 a 5 anos, e 5ª etapa:
crianças de 5 a 6 anos. Seis professoras atuavam na etapa investigada por um período de 5 a 9 anos,
uma professora atuava há 10 anos e outra há 25 anos. Todas tinham formação em Pedagogia e
quatro delas cursaram pelo menos uma especialização. O tempo de magistério médio das
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participantes é de 17 anos, variando de 11 a 29 anos. Na redação dos resultados foram atribuídos
nomes fictícios às professoras para preservar suas identidades.
O roteiro da entrevista previu coleta de dados pessoais e profissionais para caracterização
das professoras, e questões abertas desencadeadoras de reflexões sobre a comunicação oral em sala
de aula, passíveis de serem aprofundadas no momento da entrevista. Para esta comunicação foram
consideradas as questões associadas a como as professoras compreendem o papel da comunicação
oral em sala de aula e como orientariam professoras iniciantes sobre esse tema. Os dados foram
transcritos, organizados e classificados por temas mais evidenciados nas falas das professoras.
COMPREENSÃO DAS PROFESSORAS SOBRE O PAPEL DA COMUNICAÇÃO ORAL
Todas as professoras destacaram a comunicação oral como fundamental em suas práticas na
educação infantil, por ser um recurso bastante utilizado nos diversos tipos de interações com as
crianças. Todavia associavam, com muita frequência a boa comunicação dos professores como
estímulo para o desenvolvimento da oralidade da criança, não que isso não seja importante, mas, o
aspecto relevante das interações entre professor e aluno não foi citado, revelando desconhecimento
de sua importância como estratégia no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, as falas das
professoras sobre essa temática foram pautadas claramente por conceitos do senso comum, pois ao
serem solicitadas a expor o que consideravam como boa comunicação produziram um discurso
redundante e sem detalhamento: “[...]na minha opinião ela é fundamental, não é assim, como eu
posso explicar, ela é fundamental [...] (Leonor - 5ª etapa)”, “Ah, o que se entende, o que a gente lê,
e o que a gente ouve nos cursos é que gente tem que ampliar o vocabulário das crianças. (Maria - 3ª
etapa)”.
Observa-se que se voltavam mais para os efeitos de uma boa comunicação, sem referir que
se tratava de um recurso de interação com a criança a ser construído e reconstruído, fio condutor
das etapas de aula, conforme posicionamentos de Verde (2014), Tardif (2014), Guevara (2018):
“Ah, eu acho que é importante o professor saber falar, ter cuidado com o aluno, desenvolver a
oralidade [...]. Quando você fala é ampliando, você precisa ampliar, repertoria mais eles, né? (Cida
– 4ª etapa)”, “É muito importante porque é através da oralidade que a gente passa, né, o
conhecimento pro aluno. (Leila – CI)”. Somente uma das professoras consegue explicar por que a
fala “é tudo” e destaca “a maneira de falar”, sem deixar totalmente claro o papel da comunicação
oral:
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[...] na educação infantil ela é primordial, a voz, a maneira como você fala. Só a gente
usa, só a voz, nosso material não existe tanta coisa – o que tem é pouco. A fala é tudo.
Porque eu entendo assim, a maneira como você trabalha determinadas coisas, na
maneira como você trata os assuntos é que vai cativando as crianças. (Sonia – 4ª
etapa)

A relevância da comunicação oral para a transmissão do conhecimento (VYGOTSKY;
LURIA; LEONTIEV, 2001) e a interação com os alunos (TARDIF, 2014), não foram explicitadas.
Essas colocações, associadas à afirmação das professoras de não terem sido expostas durante sua
formação a conceitos relacionados à comunicação oral nas interações humanas, reforçam que esse
não tem sido um dos saberes trabalhados na formação inicial ou continuada de professores,
conforme tem sido sugerido na literatura (BEHLAU, DRAGONE, NAGANO, 2004; DRAGONE,
2007; DRAGONE, GIOVANNI, 2014).
Apesar de não colocarem destaque para a relevância da comunicação oral como um recurso
de trabalho, as professoras participantes conseguiram, após alguns momentos de reflexão apontar
como utilizavam maneiras diferentes de falar em diferentes momentos da aula, confundindo várias
vezes as variações das formas de falar com linguagem corporal ou gestual. Evidenciou-se,
novamente, um padrão repetitivo nas falas das professoras, ou seja, relatos muito semelhantes para
momentos similares da aula, embora provindos de professoras de diferentes etapas da educação
infantil, atuando em diferentes escolas. Tais como: falar mais firme; falar forte sem gritar para
chamar a atenção do aluno; falar bastante e repetindo informações; aproximar-se da criança para
orientar melhor. Esses são conceitos já observados por pesquisadores desde a década de 1990
(GUARNIERI, 1996; CARVALHO, 1999), as formas negativas de falar provavelmente têm sido
muito destacadas nas escolas em orientações básicas de coordenadores e diretores, tornando-se,
assim, um consenso na cultura escolar.
Estratégias envolvendo formas de falar ou outros recursos não verbais apareceram na fala
das professoras para o controle da disciplina ou para a organização das ações: cantigas indicativas
da etapa da aula ou para conduzir os alunos ao silêncio porque alguma orientação seria dada,
mudanças de atitude corporal, palmas, entre tantas outras estratégias combinadas previamente com
as crianças. Mas, pouco foi dito sobre formas de falar como um dos recursos do trabalho docente. O
que ficou muito evidente é a rotina com a qual as professoras utilizam tais estratégias, repetindo-se
quase que diariamente em cada atividade proposta para cada momento da aula.
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Com as mesmas características surgiram depoimentos sobre variações de entonação durante
a leitura de histórias, para marcar o personagem, em alguns momentos surgiu a intenção de deixar a
mensagem mais interessante para a criança, falando mais calmamente e tentando ouvir a criança.
Raros foram os depoimentos sinalizando para preocupações com a qualidade das interações, ou com
o impacto provável que poderiam causar, provavelmente por nunca terem sido expostas a esse
conhecimento durante sua formação. Ou seja, as professoras não manifestaram preocupações sobre
quais emoções e reações as formas ou conteúdos falados desencadeiam nas crianças, relevantes
segundo Bzuneck e Sales (2014), e sobre as prováveis repercussões no processo de ensinar e
aprender. A repetitividade de padrões de comunicação desconsidera as reações individuais das
crianças e a diversidade das atividades em sala de aula.
ORIENTAÇÕES SOBRE COMUNICAÇÃO ORAL PARA COLEGAS INGRESSANTES
Compreendendo que há várias formas de construção dos saberes docentes, dentre os saberes
acumulados obtidos pela troca de conhecimento entre os pares profissionais, no caso deste estudo,
entre os professores atuantes em uma mesma instituição – os chamados saberes experienciais
(TARDIF, 2014) – foi indagado às professoras sobre como orientariam colegas iniciantes na
docência da educação infantil em relação a como utilizar a comunicação com os alunos. Tal
indagação trouxe um ar de surpresa das participantes no estudo, porém após breve reflexão
responderam, inicialmente, tentando focalizar os processos comunicativos, mas, em seguida,
distanciando-se deles para apontar as dificuldades encontradas em sala de aula.
As respostas pairaram no falar baixo e na manutenção de muita conversa com as crianças,
distanciando-se dos padrões de entonação que sinalizam a intenção da fala da professora ou nas
formas de falar para favorecer o contato, chamando a atenção das crianças. Dessa forma, referiram
orientações genéricas, repetitivas, dentro de rotinas bem marcadas, provavelmente repetindo as que
tiveram ao ingressarem na profissão. Houve muita preocupação em ressaltar dificuldades
enfrentadas pela presença de alunos com necessidades especiais e apontamentos sobre a falta de
formação para estabelecer os processos de comunicação e de regência da classe. Alguns destaques
relevantes foram oferecidos com relação a não utilizar a voz sempre muito alta, a ter calma, a
aproximar-se do aluno ao falar, a estabelecer contatos de olhar, e à necessidade de conversar muito
com os alunos:
A agitação da professora promove também agitação entre as crianças, assim, Leila (CI)
recomenda “(...) falar mais calmo, mais baixo, mas, ser firme também quando precisar.”
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Falar baixo e não repetir muitas vezes a mesma ordem, e não aumentar o tom de voz porque
as crianças também aumentam. Maisa (3ª Etapa) recomenda “(...) e ao invés de você ficar tentando
falar, o primeiro passo é ensinar as crianças a ouvir. (...), e explica que as crianças ficam ansiosas
quando um deles começa a falar e querem falar junto, então precisam aprender a ouvir, reforçando
que “(...) é uma questão de treino e tempo para eles aprenderem a ir ouvindo e administrando a
vontade de falar (...)”.
Procurar falar próximo à criança, buscando contato de olhar, pois, como Maria (3ª etapa)
refere “(...)não ia adiantar ficar chamando de longe porque eles não atendem muito isso (...)”.
Em concordância com essa opinião Lais (5ª etapa) cita que o contato de olhar auxilia a
aproximação da criança, mas, acrescenta que sempre procura fazer pequenas brincadeirinhas e
conversas sobre diversos, com exemplos até pessoais, durante a comunicação e consegue aos
poucos que mesmos os mais tímidos se aproximem, e reforça que não se deve falar como bebezinho
com as crianças.
A professora Sônia (4ª etapa), reforça também que o grito é indispensável, e que insistir em
falar com os alunos enquanto eles e são conversando não adianta: “(...) não adianta a gente ficar
gritando com eles, porque se eles estão no barulho, você grita e eles conversando, a voz deles e a
minha, não adianta. É uma das coisas que eu falo. Procurar manter a calma (...)”. Em seguida
expõe uma dificuldade ainda maior, sua própria, em não ter muita certeza de como proceder para
conter alunos mais agitados e até agressivos, relatando a opção de tentar segurar a criança até que se
acalme – o que é uma linguagem não verbal.
Outras orientações aproximam-se mais das formas de falar e da intenção correta do falante
retratada pela entonação da voz, pausas, suavidade na intensidade reveladas nas formas de falar das
próprias professoras ao oferecerem exemplos de como falariam com as crianças:
- Cida (4ª Etapa) além de reforçar a necessidade de conversar muito com as crianças, sem
ficar muito repetitiva, refere que “[...] o professor tem que ser autêntico, tem que mostrar o
caminho, porque se você fala "benzinho não faz isso, porque é feio não sei o quê... mas, não é
sincero, não tem aquela emoção [...]”, aproximando-se com esta fala do conceito de que a fala deve
condizer com a intenção do falante. Também aponta que demonstrações de carinho e atenção pela
comunicação oral são bastante positivas: “[...] A criança ela tem aquela sensibilidade de perceber
se o professor gosta ou não dela. É pelas demonstrações de carinho, de atenção [...]. Refere [...] o
tom!” E possibilidade de dar “[...]uma bronca carinhosa”. Esses exemplos foram dados com
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entonação de fala sem variações bruscas de intensidade ou rispidez na voz, pausadamente, ou
quando a intenção era de saudação o tom da voz tendia ser mais agudo e a fala mais rápida.
O mesmo tipo de relação entre formas de falar e contato com as crianças, surgiu na fala de
Laís (5ª etapa), ao apontar a dualidade entre a forma de falar e a intenção do falante como ruim, e
destacar detalhes complementares de expressão facial e corporal que também devem ser
condizentes com a intenção do falante.
Uma das professoras apontou muita dificuldade relacionada a tentar reproduzir o aprendido
na formação e a realidade encontrada na prática profissional, além da dificuldade em ter alunos com
dificuldades especiais na sala de aula, conforme pode-se perceber no depoimento de Ana (CI) sobre
não ter [...] receita pronta [...] como eu não tive uma receita pronta para quando eu cheguei, foi a
duras dores que eu aprendi a trabalhar com essa faixa etária[...] e segue detalhando como
conversaria com a colega iniciante na carreira, com tom desanimador, porém, muito realístico na
experiência de quem já foi também iniciante um dia: Não pensa que eu cheguei aqui e que foi um
mar de rosas, um dia eu saía frustrada, um dia eu saía daqui feliz porque eu consegui um recurso a
mais, eu consegui fazer com que aquela criança prestasse atenção, nossa! (Ana – C I).
As orientações às colegas ingressantes no magistério na educação infantil, que as
participantes deste estudo ofereceriam, reportam-se a: conversar muito com as crianças, de forma
tranquila, sem falar muito alto, sem agitação, sempre evitando falar alto ou gritar, porém, utilizando
fala mais firme quando necessário. Há orientações voltadas ao estabelecimento de vínculos,
mantendo contato de olhar, conversas pessoais, entonação agradável, procurando sempre
demonstrar a própria personalidade, transmitindo a intenção correta de cada mensagem, sem
dualidades. Reproduziram falas do senso comum escolar, que se repetem na transmissão do
conhecimento e na prática repetitiva de ações ditas por seus pares como eficientes para diferentes
situações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As professoras relataram formas de interação com crianças das diferentes etapas da
educação infantil marcadas pela repetitividade de tipos de contatos comunicativos distantes da
reflexão sobre como falam, sobre o impacto dessa comunicação, aparentemente atitudes aprendidas
na rotina escolar como positivas para diferentes ações.
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O despreparo e o desconhecimento das professoras participantes deste estudo com relação
ao uso da comunicação oral como um recurso de trabalho, de interação e disparador da atenção dos
alunos ficou evidenciado. Expôs-se a desconsideração desse saber na formação básica e continuada
de professores, e reforçou-se que as formas de comunicação praticadas são disseminadas intramuros
escolares como saberes experiências, por meio de orientações a colegas iniciantes sobre a temática
comunicação oral em sala de aula, que permaneceram no senso comum.
O que se constata é a referência de conhecimento das professoras (acerca da educação das
crianças de zero a seis anos e do processo de comunicação oral com elas) restrita às práticas vividas
cotidianamente, seguindo padrões de rotina nem sempre desejáveis. Nenhuma das professoras se
refere a conhecimentos adquiridos na formação, revelando que pouco ou nada receberam
teoricamente sobre os processos de interação por comunicação oral em sala de aula.
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Resumo
Considerando que os saberes necessários aos professores são amplos e comportam conhecimentos,
competências e habilidades gerados por fontes sociais, acadêmicas e de integração no trabalho, este
estudo se propõe a compreender, segundo relato de professoras experientes atuantes na educação
infantil, qual o papel da comunicação oral na prática educativa e como essas professoras orientariam
futuras colegas iniciantes sobre esse saber profissional. Participaram deste estudo cinco professoras
experientes, com mais de cinco anos na mesma etapa da educação infantil, atuantes em uma rede
municipal de ensino do interior do estado de São Paulo. Os dados, obtidos por entrevistas
semiestruturadas, revelaram descrições de padrões repetitivos de contato com as crianças, marcando
cada atividade da aula ou formas de manter a atenção das crianças, ou seja, os depoimentos ficaram
distanciados de uma reflexão sobre o papel da comunicação oral do professor na interação com as
crianças. Ao serem questionadas sobre as prováveis orientações que ofereceriam sobre essa temática as
sugestões permaneceram no senso comum como falar de forma tranquila, sem agitação, sempre evitando falar
alto ou gritar, porém, utilizando fala mais firme quando necessário, além de algumas questões não verbais. Desta
forma, detiveram-se no uso básico da voz sem gritos e não abordaram a relevância da comunicação
como elo de interações com as crianças, no entanto, ampliaram o tema para as dificuldades gerais em
sala de aula não relacionadas aos processos comunicativos, configurando-se como um alerta sobre o
que as colegas iriam encontrar. Evidenciou-se a fragilidade de formação das professoras participantes
com relação a processos comunicativos por linguagem oral, como saberes necessários que permeiam as
interações com os alunos.
Palavras-chave: Comunicação Oral; Professores; Educação Infantil.
A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA COMO REVELADORA DO CURRÍCULO E DO
TRABALHO DOCENTE NA CRECHE
Alexandra Cristina Delbon – Secretaria Municipal de Educação-SME/SP
Maria Regina Guarnieri – Universidade de Araraquara-UNIARA

INTRODUÇÃO
No Brasil, as creches e o atendimento às crianças com idade entre zero e três anos, ainda
traz, atualmente, marcas históricas de uma visão assistencialista. Ao longo dos anos, a legislação e

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

1654

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

as políticas de atendimento a esta etapa da educação básica galgaram avanços que levaram ao
reconhecimento da necessidade de um trabalho pedagógico sistematizado para a criança pequena.
No entanto, o trabalho educativo realizado por professoras para além dos cuidados básicos às
necessidades do corpo e da segurança, ou seja, o currículo específico para o desenvolvimento dos
aspectos intelectual, social, físico e afetivo e que levam os bebês e as crianças pequenas ao seu
desenvolvimento integral, ainda hoje, mantém-se invisíveis socialmente.
Com o propósito de dar visibilidade ao currículo e ao trabalho educativo realizado por
professoras em escolas que atendem crianças entre zero e três anos, este estudo teve por objetivo
geral identificar e analisar se a documentação pedagógica sistematizada pela professora proporciona
evidências do currículo destinado a uma turma do Maternal I de uma creche do interior paulista e
visibilidade ao trabalho da docente. Assim, este objetivo traduz as seguintes questões de pesquisa:
Seria a documentação pedagógica uma ferramenta capaz de dar visibilidade ao trabalho pedagógico
da professora que atua com uma turma do Maternal I (crianças com idade entre 2 anos e 2 anos e 6
meses) de uma creche municipal? Há alterações/permanências entre o currículo que foi modelado
para o Maternal I (Plano de Ensino Anual) quando comparado aos registros do currículo em ação
realizados pela professora? Os registros elaborados pela professora no Diário de Classes traduzem o
que ela mais valoriza para o trabalho pedagógico na creche?
Serviram de apoios teóricos os estudos de Gimeno Sacristán (2017) para o entendimento da
temática do currículo, enquanto Rinaldi (2012), Edwards, Gandini e Forman (2016) contribuíram
para esclarecer o conceito difundido por Loris Malaguzzi sobre a documentação pedagógica.
Por se tratar de uma pesquisa documental, a metodologia evolveu a consulta de documentos
produzidos por uma professora (Plano de Ensino Anual, registros escritos no Diário de Classe da
professora, além da Orientação Curricular da Secretaria Municipal da Educação), classificação
quanto à área de desenvolvimento infantil predominante, tipos de atividade, variedade, frequência e
análise de documentos produzidos ao longo de 25 semanas de trabalho da docente.
Esse texto destaca, inicialmente, sobre o currículo destinado ao processo educativo de
crianças pequenas, na sequência, discute-se sobre a documentação pedagógica como ferramenta
para a visibilidade da atuação docente ao documentar seu próprio trabalho. Finaliza-se com alguns
apontamentos considerados pertinentes para o aprimoramento do trabalho na creche e valorização
dos profissionais que atuam com crianças pequenas.
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REVELANDO O CURRÍCULO NA CRECHE
As escolas de Educação Infantil lutam para se desvencilhar da visão assistencialista que
ainda marca esta etapa da educação e, com isto, surge a necessidade de elaborar uma Proposta
Pedagógica e um currículo que atenda as especificidades de bebês e crianças pequenas. Assim, a
criança deixa de ser vista como um ser passivo, uma folha em branco a ser preenchida pelo
professor, mas sim como sujeito participativo, inventivo, pesquisador de tudo que está ao seu redor,
um sujeito que aprende, mas também ensina.
Como bem apresenta Rinaldi,
A criança recém-nascida vem ao mundo dotada de um eu alegre, expressivo e pronto
para experimentar e pesquisar, utilizando objetos e se comunicando com outras
pessoas. Desde o princípio, as crianças demonstram uma notável exuberância,
criatividade e inventividade diante de tudo que a rodeia, assim como uma consciência
autônoma e coerente. Na mais tenra idade, as crianças mostram que tem voz e, acima
de tudo, que sabem escutar e que também querem ser ouvidas. (RINALDI, 2014, p.
127)

Um currículo para crianças pequenas deve prever experiências de modo planejado e
sistematizado pelo professor, mas que também seja flexível às necessidades do aluno.
No universo da criança pequena, é por meio das interações e das brincadeiras (DCNEI,
2010) que serão aprendidas as regras de convívio social e noções de cidadania, autonomia,
independência, diferentes linguagens (corporal, falada, escrita, artística, musical, entre outras) e
tantos outros saberes que fazem parte do currículo na creche.
A contribuição de Gimeno Sacristán sobre o currículo traz possibilidades para as análises a
serem feitas. Para o autor, “o currículo é uma opção cultural, o projeto que quer tornar-se na cultura
conteúdo do sistema educativo para um nível escolar ou para uma escola de forma concreta”
(GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 34). Como instrumento que reflete intenções, Gimeno Sacristán
(2017) traz como definição, ainda, o currículo como “(...) o projeto seletivo de cultura, cultural,
social, política e administrativamente condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna
realidade dentro das condições da escola tal como se acha configurada”. (p.34). O autor explicita
que a construção do currículo depende de diversos processos de transformação e nesse sentido,
estabelece níveis da objetivação do significado do currículo sendo nesse estudo destacados os níveis
do currículo modelado pelo professor e do currículo em ação. No currículo modelado o professor é
visto como um agente ativo que ao traduzir o currículo prescrito carrega de significados e
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concepções o planejamento de aulas elaborado para seus alunos, que servirá de guia para sua prática
pedagógica. No currículo em ação é o momento em que todas as intenções curriculares se tornam
reais ganhando significado na prática pedagógica.
A partir de tais concepções as análises dos documentos elaborados pela professora
permitiram direcionar o olhar sobre o currículo da creche que poderia ser revelado.
O Plano de Ensino Anual elaborado pela professora do Maternal I, o qual consistiu no
agrupamento em tabelas, de situações didáticas que apresentassem objetivos de aprendizagem para
os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil (físico, afetivo, intelectual e social), conforme a
Orientação Curricular para a Educação Infantil definida pela Secretaria do Município, possibilitou
observar que os agrupamentos definidos previamente pela professora traziam objetivos para o
desenvolvimento infantil de maneira integral revelando um olhar cuidadoso para a criança. No
entanto, para melhor detalhamento de cada aspecto do desenvolvimento infantil reagrupou-se tais
dados explicitando cada objetivo e situação didática correspondente.
Ainda, foram analisados os planejamentos semanais registrados no Diário de Classe da
professora, e a leitura dos registros reflexivos elaborados pela docente sobre as atividades
desenvolvidas a cada semana de modo a buscar pistas que levassem à compreensão acerca do que
efetivamente foi realizado, bem como possíveis alterações do planejamento.
As orientações curriculares do município seguem os fundamentos piagetianos relacionados
aos quatro aspectos do desenvolvimento infantil para o Maternal I conforme explicitam Assis e
Assis (2010).
O Aspecto Físico relaciona-se ao desenvolvimento motor, à consciência corporal e aos
sentidos. O Aspecto Afetivo intimamente ligado ao aspecto intelectual constitui comportamentos
como motivação (iniciativa, perseverança) e dinamismo. Está relacionado à expressão de
sentimentos (emoções), valores, sensações (prazer, dor, etc), é responsável pelo desenvolvimento de
uma certa autonomia, e construção da auto-imagem e autoconfiança. O Aspecto Intelectual (ou
cognitivo) diz respeito à construção do pensamento relativo aos conhecimentos: a) lógico
matemático (tempo, espaço, classificação, seriação, quantidade, etc); b) físico (conhecimento das
propriedades – odor, sabor, cor, forma, som, textura, temperatura, peso, animais, plantas, etc); c)
social (funcionamento do meio social – casa, escola, comunidade, nomes, profissões, etc); d) função
simbólica (imitação, faz de conta, desenho, imagem mental, linguagem verbal/escrita). O Aspecto
Social refere-se às interações (com crianças, adultos e meio social) e à construção de normas, regras
e valores essenciais para a formação do cidadão responsável.
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Tais orientações curriculares além de direcionar a elaboração do Plano de Ensino Anual
produzido pela professora servem como diretrizes para a elaboração semanal do Diário de Classe,
bem como norteiam a construção dos projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano.
Sendo o currículo um elemento de grande complexidade na organização escolar, a
necessidade de apresentar o currículo da creche e torná-lo visível ao olhar daqueles que não estão
habituados a ver na rotina dos cuidados, nas interações e nas brincadeiras das crianças como um
trabalho sério e que demanda estudo e formação profissional qualificada tanto quanto as outras
etapas da educação básica, é o que se discute nesse texto sobre a possibilidade de se usar a
documentação pedagógica como uma ferramenta para dar visibilidade ao currículo cuidadosamente
pensado para crianças pequenas que frequentam a creche e ao currículo em ação propiciado pelo
trabalho da professora do Maternal I.
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E VISIBILIDADE DA ATUAÇÃO DOCENTE
A documentação pedagógica, conceito que vem ganhando destaque no Brasil na última
década surgiu, como atualmente é entendida, por meio do trabalho de Lóris Malaguzzi, que
valorizava a documentação pedagógica fazendo dela uma ferramenta potente para tornar visíveis os
caminhos percorridos por uma instituição (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016, p. 23).
Malaguzzi (2016) teria percebido em seus primeiros anos de trabalho após a fundação do
sistema de educação de Reggio Emília, juntamente com os docentes, que
documentar sistematicamente o processo e os resultados de seu trabalho com as
crianças serviria a três funções cruciais: oferecer às crianças uma “memória” concreta
e visível do que disseram e fizeram, a fim de servir como ponto de partida para os
próximos passos na aprendizagem; oferecer aos educadores uma ferramenta para
pesquisas e uma chave para melhoria e renovação contínuas; e oferecer aos pais e ao
público informações detalhadas sobre o que ocorre nas escolas, como um meio de
obter suas relações e apoio. (MALAGUZZI, 2016, p. 27)

Para Horn (2015), “a abordagem italiana mostra uma criança protagonista e capaz, onde,
através da organização e sistematização de observações, registros e interpretações, os professores
devem tornar público àquilo que elas produzem nas escolas” (p.3). Este seria um indício da
possibilidade de se usar a documentação pedagógica de modo a valorizar as aprendizagens das
crianças pequenas no ambiente escolar e todo o trabalho que é desenvolvido nas creches.
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Como se vê, a documentação pedagógica pode atingir objetivos diversos, mas é preciso ter
clareza do que se pretende com o uso dela. Organizar a documentação pedagógica com um
propósito específico exige muito trabalho. Neste estudo, a proposta consistiu em verificar se a
documentação seria um meio para revelar o currículo na creche e o trabalho da professora. Para
averiguar se a documentação pedagógica elaborada pela professora possibilitava dar visibilidade ao
currículo da creche, foi necessária a elaboração de quadros que exibissem separadamente as
situações didáticas referentes a cada aspecto do desenvolvimento infantil presentes no Plano de
Ensino Anual e o que constava registrado no Diário de Classes semanal da professora.
Como exemplo, para o desenvolvimento do aspecto físico a Orientação Curricular apresenta
um rol de objetivos e, dentre eles, “desenvolver a consciência corporal” (Quadro 1). Para atingir tal
objetivo a professora propôs em seu Plano de Ensino Anual seis situações didáticas envolvendo as
seguintes atividades: brincadeira no espelho, contorno do corpo no papel e no chão, brincadeiras
com bonecas para identificar e nomear as partes do corpo, brincadeira de faz de conta (banho nas
bonecas), quebra-cabeça da figura humana e canções que identifiquem e trabalhem as partes do
corpo com movimentos. No entanto, nos registros do Diário de Classe, apenas três atividades foram
desenvolvidas ao longo das 25 semanas observadas e destas três atividades, dar banho nas bonecas
foi desenvolvida uma única vez, o quebra-cabeça foi desenvolvido apenas duas vezes, sendo as
canções que exploram as partes do corpo a atividade com maior incidência de repetições,
desenvolvida seis vezes. Esta comparação foi realizada com todos os objetivos presentes na
Orientação Curricular e com todas as situações didáticas tanto do Plano de Ensino Anual, quanto do
Diário de Classe semanal em cada um dos aspectos do desenvolvimento (intelectual, físico, afetivo
e social), além do levantamento quantitativo de cada uma dessas informações.
Estes quadros possibilitaram a elaboração de uma tabela síntese contendo o levantamento
quantitativo do currículo modelado pela professora e em ação (Tabela 1) que pudesse comparar os
dados referentes a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, permitindo assim chegar a
algumas conclusões.
Foi possível perceber um equilíbrio quanto à quantidade de objetivos propostos na
Orientação Curricular, sendo que o aspecto intelectual é o que prevê a maior quantidade, contando
com treze objetivos enquanto o aspecto social apresenta dez objetivos, seguido dos aspectos físico e
afetivo, ambos com onze objetivos.
No entanto, no que se refere às situações didáticas elaboradas pela professora no Plano de
Ensino Anual, os aspectos físico e intelectual apresentam maior incidência em relação aos demais
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aspectos. Enquanto o aspecto físico conta com cinquenta e uma situações didáticas no que tange ao
currículo modelado pela professora e o aspecto intelectual conta com sessenta e três, o aspecto
social apresenta apenas dezoito registros. Com relação ao aspecto afetivo, não foi possível
identificar no currículo modelado pela professora as situações didáticas que tivessem uma intenção
específica para desenvolver tal aspecto, ficando o desenvolvimento do aspecto afetivo sempre
ligado às situações cotidianas e ao desenvolvimento dos outros três aspectos.
Os dados quantitativos demonstrados na tabela 1 não são complementares, tendo em vista
que há, tanto nas situações didáticas elaboradas para o Plano de Ensino Anual, quanto nos registros
da professora no Diário de Classe referentes à realização destas situações didáticas, algumas
repetições de atividades registradas. Nos registros realizados no Diário de Classe, há a presença de
atividades não previstas no Plano de Ensino Anual e, ainda, variações de algumas atividades que
foram contadas separadamente.
Conforme consta na tabela 1, é possível notar que durante o período analisado, a professora
valorizou mais o desenvolvimento dos aspectos físico e intelectual, em detrimento dos aspectos
social e afetivo propostos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo permitiu concluir que a documentação pedagógica elaborada pela professora foi
capaz de proporcionar evidências do currículo na creche e trazer visibilidade ao trabalho
pedagógico, porém tal visibilidade ocorre de maneira parcial, tendo em vista que há poucos
registros sobre as reflexões que faz sobre o próprio trabalho, o que corrobora com o que apontam
Guarnieri, Giovanni e Aielo (2009) quando propuseram a elaboração de diários pelas professoras
dos anos iniciais registrarem suas reflexões, indagações sobre a própria prática. Constataram que o
registro sobre o que fazem no dia a dia, ou seja, o que sentem, pensam, percebem, avaliam “não
constitui uma prática presente na profissão do magistério, como o é em outras profissões” (p.242).
Explicitam que a prática de realizar registros sistemáticos sobre o próprio trabalho pode se revelar
formativa para os professores colaborando com o seu desenvolvimento profissional.
Ainda, a documentação pedagógica analisada revelou a necessidade de se conhecer melhor o
grupo de crianças antes de elaborar o Plano de Ensino Anual para que este seja mais efetivo e
condizente com as necessidades das crianças.
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Por meio dos dados foi possível perceber que a professora, ao longo do ano, altera seu Plano
de Ensino Anual, mas seus registros não deixam pistas de que essa alteração é realizada de maneira
consciente, pois a professora não evidencia a necessidade de enfatizar determinado aspecto do
desenvolvimento em detrimento de outro.
Foi possível averiguar, ainda, que durante o período pesquisado a docente valorizou em seus
registros as situações didáticas referentes aos objetivos dos aspectos físico e intelectual, em
detrimento dos aspectos social e afetivo, ao se constatar poucos registros relativos a tais aspectos
desenvolvimento infantil.
Os resultados desta pesquisa poderão deixar como contribuição a expectativa de sensibilizar
professores e equipe gestora que trabalham em creches sobre a importância do registro sistemático,
reflexivo, detalhado e formativo oportunizando, de modo consciente e intencional, o
desenvolvimento das crianças. A documentação pedagógica bem registrada, além de dar
visibilidade ao currículo da creche, às aprendizagens das crianças e ao trabalho docente que muitas
vezes não é percebido nesta etapa da educação pela comunidade em geral, pode servir para estudos
em grupos de professores e trocas de experiências, constituindo-se assim como um instrumento
formativo para profissionais que atuam com crianças bem pequenas.
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Quadro 1. Compilação de dados das atividades do Aspecto Físico
Aspecto Físico
Objetivo
(Orientação Curricular/
Plano de Ensino Anual)

Desenvolver a consciência
corporal

Situação Didática

Situação Didática

(Plano de Ensino Anual)

(Diário de Classe)

Quantidade no
Diário de Classe

Brincadeira no espelho

Não consta

Não consta

Contorno do corpo no papel e
no chão

Não consta

Não consta

Brincadeiras com bonecas:
Identificar e nomear as partes
do corpo da boneca

Não consta

Não consta

Brincadeira de faz de conta
(banho nas bonecas)

1. Banho nas bonecas

1 vez

Quebra-cabeça (figura humana)
Canções que identifique e
trabalhe as partes do corpo com
movimentos

2. Quebra-cabeça de 2 partes

2 vezes

(figura humana)
3. Canções que exploram as partes do
corpo

6 vezes

Fonte: Elaboração das pesquisadoras
Tabela 1. Levantamento quantitativo dos currículos modelado e em ação
Currículo

Currículo
Apresentado à
Professora

Modelado pela
Professora

Quantidade de
objetivos previstos na
Orientação Curricular
para a Educação
Infantil de Rio Claro

Quantidade de
situações didáticas
elaboradas pela
professora no Plano
de Ensino Anual

Quantidade de
registros de situações
didáticas encontradas
no Diário de Classe da
Professora

Físico

11

51

42

20

Intelectual

13

63

48

28

Social

10

18

15

10

11

Tanto nas situações didáticas elaboradas no Plano de Ensino Anual, quanto
nos registros da professora no Diário de Classe, não foi possível identificar
alguma situação previamente planejada que pudesse desenvolver o Aspecto
Afetivo. Apesar disso, foram localizados nos registros da professora, 18
relatos de situações cotidianas relacionadas ao desenvolvimento deste
Aspecto.

Registros da Professora
do Currículo em Ação

Aspecto:

Afetivo

Quantidade de situações
didáticas previstas no
Plano de Ensino Anual e
que não constam nos
registros da professora no
Diário de Classe

Fonte: Elaboração das pesquisadoras
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Resumo
Este trabalho é resultante de pesquisa já concluída que tratou da documentação pedagógica como
reveladora do currículo e do trabalho docente na Educação Infantil. Esse texto, tem por objetivo
analisar e refletir sobre as evidências do currículo destinado a crianças pequenas de uma creche do
interior paulista e a visibilidade do trabalho de uma professora com a sistematização da documentação
pedagógica. Esta pesquisa de natureza documental envolveu consulta de documentos produzidos no
decorrer de sete meses por uma docente do Maternal I (Plano de Ensino Anual, registros escritos no
Diário de Classe, além da Orientação Curricular da Secretaria Municipal da Educação). Os dados
obtidos foram organizados em quadros síntese contemplando a área de desenvolvimento infantil
predominante, tipos de atividade, variedade e frequência. Os resultados obtidos indicaram que a
documentação pedagógica elaborada pela professora foi capaz de dar visibilidade ao seu trabalho
pedagógico, porém tal visibilidade ocorreu de maneira parcial, tendo em vista a necessidade de
aprimoramento dos registros reflexivos da docente. Ao longo do ano a docente altera o Plano de
Ensino Anual, mas não deixa pistas sobre o que motivou tal alteração. Foi possível notar que a
professora valorizou em seus registros as situações didáticas referentes aos objetivos dos aspectos do
desenvolvimento físico e intelectual em detrimento dos aspectos do desenvolvimento social e afetivo.
As conclusões remetem à necessidade de se sensibilizar professores e equipe gestora que trabalham em
creches sobre a importância do registro sistemático, cuidadoso, reflexivo e formativo que permita
promover de maneira consciente e intencional o desenvolvimento das crianças, e que, ainda, sirva como
troca de saberes e experiências em estudos com outros docentes que estejam se constituindo como
profissionais na especificidade que é o trabalho com crianças bem pequenas.
Palavras-chave: Creche. Documentação Pedagógica. Currículo.
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Paula Ferreira da Silva – PUC/SP

INTRODUÇÃO
Instrução Normativa SME nº 02, de 6 de fevereiro de 2019(PMSP, 2019) ressalta o papel
das(os) professoras(es), da equipe gestora e da ação supervisora na elaboração sistemática e
frequente dos registros, destacando que estes devem ter como centro a criança. Cabe destacar que os
registros podem ser elaborados pela perspectiva do trabalho docente, do currículo, da organização
do espaço e do tempo e, portanto, quanto o documento destaca a importância do registro sob a ótica
da criança reafirma uma concepção de trabalho pedagógico que deve ser documentado não apenas
pelos adultos, mas também pelas crianças
A proposta deste texto é apresentar as possibilidades que a observação atenta dos
profissionais e o registro qualificados possibilitam para a interlocução com a coordenação
pedagógica e para a organização de planejamento semanal, condições essenciais para a elaboração
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de projetos pedagógicos efetivamente significativos para crianças pequenas que frequentam a
Educação Infantil.
O material apresentado refere-se ao trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica com uma
turma de minigrupo II em um Centro de Educação Infantil (CEI) conveniado à Prefeitura do
Município de São Paulo, localizado na periferia da zona sul da cidade. Cabe o destaque para indicar
que as condições materiais e objetivas não são a de uma instituição privilegiada pela localização,
disponibilidade de recursos financeiros, tampouco pelo amplo acesso a bens culturais e sociais.
Trata-se de uma pesquisa documental, pois todas as informações aqui apresentadas foram
extraídas do registro semanal de uma turma de minigrupo II. A organização do texto privilegiou
apresentar excertos para demonstrar a qualidade e detalhamento do registro, no entanto, selecionou
apenas o período dos três primeiros meses de trabalho pedagógico e as descrições referentes apenas
ao processo que culminou na elaboração do projeto anual da turma.
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: SUBSÍDIO PARA A PRÁTICA
O registro semanal do trabalho pedagógico é um recurso de comunicação entre os
professores e a coordenação pedagógica, capaz de orientar o planejamento e de possibilitar o
resgate da trajetória de aprendizagem do grupo como um todo e das crianças em particular. Os
relatos descrevem o trabalho realizado ao longo da semana e seleciona momentos relevantes: indica
situações positivas ou dificuldades, frases, descobertas, impressões vividas pelas crianças a partir da
observação dos adultos. Como é um canal de comunicação escrita, a coordenação pedagógica faz
indicações tanto elogiosas quanto alternativas para a organização do trabalho pedagógico da semana
subsequente. Este artigo apresenta excertos dos três primeiros meses de trabalho pedagógico, vez
que discute a importância da observação e do registro na identificação e organização de projetos.
Vale destacar que as crianças serão identificadas por duas letras para que suas identidades sejam
preservadas.
Conforme destacam Oliveira-Formosinho e Formosinho (2017, p.122).
A

intencionalidade

educativa

da

Pedagogia-em-Participação

é

desafiada

permanentemente a dialogar com os propósitos das crianças para criar as situações
educativas. Pede-se assim imaginação no exercício da profissionalidade docente para
harmonizar no cotidiano as duas dinâmicas motivacionais – a da(s) criança(s) e a do
adulto –, tornando-as numa proposta solidária para criar e desenvolver a situação
educacional que será experienciada pela criança, pelo grupo e pela equipa educativa.
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A partir dessa consideração iniciamos a descrição dos registros, desde a primeira semana (05
a 08 de fevereiro de 2019) de recepção das crianças. A maior parte da turma já frequentava o CEI
no ano anterior com a mesma professora e apenas três crianças (duas meninas e um menino) eram
novas no grupo. Essa condição possibilitou às crianças uma adaptação mais tranquila e à equipe um
conhecimento prévio dos seus interesses e possibilidades. Ao chegarem na sala, as crianças
encontraram um móvel diferente no espaço que já conheciam e foram explorar. Esse móvel era uma
pequena estante com livros que ficariam acessíveis durante todo o período em que estavam na
unidade. Conforme os relatos das duas primeiras semanas, esse “cantinho de leitura” foi bem
explorado pelas crianças, já que, assim como outros “cantinhos” estava sempre acessível. No
entanto, a equipe percebeu a necessidade de estabelecer alguns combinados e ensinar os cuidados
necessários para que os livros pudessem ser usados, mas preservados. “Em sala eles têm explorado
bastante o cantinho da leitura durante o dia, já que este fica disponível a todo instante, mas
percebo que precisamos reforçar alguns combinados de cuidados. De qualquer modo, estou
orgulhosa de grupo e de como eles têm explorado tal canto”.
Para atender essa necessidade, o livro “Adélia” foi apresentado para o grupo e, em um dos
dias, a professora levou um vasilhame grande de plástico para questioná-los sobre o que eles
poderiam fazer. As crianças deram ideias como “colocar livros dentro da garrafa”, “fazer um livro
de garrafa” “fazer uma menina” até que “Lv” propôs “fazer a Adélia” (uma porquinha). Essa opção
foi aceita pelo grupo e nos dias subsequentes as crianças recortaram, pintaram, colaram até
construírem “Adélia”.
Cabe destacar que, embora estivesse sozinha, a professora descreve que se surpreendeu com
a postura das crianças que colaboraram com a atividade e indica o domínio das crianças em relação
ao uso da tesoura, as facilidades em relação a colagem e o trabalho colaborativo. Esse fato é
discutido com a coordenadora que ressalta: “Interessante você trazer esse ponto [redução dos
conflitos] na atividade de pintura. Acredito que a diversidade de materiais somada a quantidade
tem bastante interferência nisso. Acredito que tem um componente importante de maturidade do
grupo alinhada a essa organização dos espaços pelo professor. É interessante que você esteja
colocando mais crianças para te ajudar. Isso gera um clima de cumplicidade e de autonomia
importantes para eles nessa idade. Parabéns!”
“Adélia” tinha a missão de ensinar às crianças a terem cuidado e responsabilidade, já que
visitaria as casas e suas famílias. Após um mês de atividade a professora relata que “Finalizamos a
construção da personagem, onde as crianças colocaram as orelhas, o rabo, desenharam o focinho
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e a boca muito animados e ansiosos para saber quem iria leva-la para casa. Antes disso, sentamos
e fomos organizar a nossa biblioteca, colocando aos poucos os livros e as revistas no tapete para
que pudéssemos verificar se todos estavam em ótimo estado e separar para arrumar aqueles que
estavam rasgados. [...] A proposta exigiu do grupo cuidado, atenção e trabalho em equipe, mas as
crianças adoraram participar. [Entre as atividades realizadas nesse dia, a turma escolheu um nome
para a biblioteca e, entre algumas opções] a “La” completou dizendo “Biblioteca da porquinha
Adélia”. Comunicamos desde o começo a proposta com a personagem e ontem sobre o nome de
nossa biblioteca com as famílias e temos tido uma resposta muito bacana porque as crianças têm
falado muito em casa”.
A comunicação sobre o trabalho pedagógico entre as crianças e as famílias é fundamental,
pois como desenvolve Perrenoud (2002) essa comunicação não consegue ser controlada, ao mesmo
tempo que os adultos (pais e professores) pouco se dão conta do poder de comunicação que as
crianças têm. É por isso que as identificam como o go-between. Ao longo dos registros são muitos
os momentos em que as famílias são descritas como se as informações fossem recebidas de alguma
fonte adulta, mas na verdade são os comentários das crianças que compõe essa personagem que é a
família. Na educação infantil a participação dos responsáveis ainda é mais presente no cotidiano
escolar, todavia ela se dá principalmente por meio dos bilhetes e dos comentários que as crianças
fazem sobre seu dia a dia, o que é pouco percebido pelos professores e demais profissionais da
escola.
Em relação à comunicação das professoras com a coordenação pedagógica, cabe destacar o
apoio e incentivo: “Acredito que eles estão aprendendo muito sobre o cuidado com os objetos em
geral – e com os livros em especifico. Estou ansiosa para ver como retornarão os livros-fanzines.
Parabéns pelo trabalho!”
Entre os combinados, ao levarem Adélia e um livro para casa deveriam preparar uma
história para ser contada para a turma. Assim que as visitas começaram, o retorno das famílias foi
positivo e se incorporou à rotina de chegada, ouvir como foi a visita e a contação dessas histórias
elaboradas pelas crianças com suas famílias. Como as crianças estavam muito animadas, a
professora propôs para as demais professoras que pudessem fazer a leitura/contação de suas
produções para os outros grupos. Conforme relato, “Hoje “M” trouxe o seu livro cujo nome é
“Marcela e o Unicórnio fez o reconto da história com muita desenvoltura, lendo e em seguida
mostrando as imagens para seus colegas”. Cabe destacar que “todos chegam super animados em
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mostrar suas produções, mesmo não “lendo” por vezes as histórias. Gostam de mostrar as imagens
e relatarem quem fez”.
Os registros mostram como as crianças foram se envolvendo com Adélia e construindo uma
representação positiva do significado da leitura, da escrita e da contação. Assim como era esperado,
algumas crianças e suas famílias não enviaram as histórias que deveriam ser elaboradas e outras
demoraram a mandar por organizarem materiais com fotos e narrativas detalhadas. A proposta do
CEI era, ao final da visita da Adélia a todas as casas, organizar uma exposição no mural da escola.
O interesse das crianças por atividade ligadas a leitura sugeria que o projeto da turma se
encaminharia para essa área, conforme indicação da coordenadora pedagógica “Estou com a
impressão de que o projeto da turma será mais para o lado do livro, da literatura, etc. Estive
pensando no “Conto da rua Brocá” e suas histórias construídas por crianças. Pensei em conversar
com eles sobre o que pode estar em um livro. Não sei ... Ideias suscitadas pelos seus relatos.
Conversamos hoje.”.
No entanto, na semana seguinte, a criança que retornou com a visita de Adélia trouxe um
livro com 365 histórias e se propôs a emprestá-lo aos colegas, assim como fizeram ao longo do mês
de março com Adélia. Conforme indicado pela professora “Sua mãe nos relatou na agenda que ela
(nome da criança) teve essa ideia em casa, no final de semana, e não via a hora de compartilhar
com os colegas”. Ela mostrou o livro aos colegas e o emprestou cada dia para uma criança. Essa
proposta trouxe uma nova configuração para a proposta de projeto que nascia, pois cada vez mais
ficava claro que as crianças estavam bastante envolvidas com a literatura. Por fim, ainda na mesma
semana, em um momento as crianças guardavam os brinquedos e duas meninas começaram a
agrupar e separar os livros de forma espontânea e em outro momento em que a professora separava
as mesas com o objetivo de distribuir massinha, as crianças espontaneamente foram até a estante
escolher seus livros preferidos. “Eles interagiram bastante uns com os outros, mostrando as
ilustrações dos livros e das revistas e suas histórias. Aos poucos foram arrastando as cadeiras e se
sentando de maneira mais confortável: colocando os pés em uma outra cadeira, cruzando as
pernas ou deixando-as bem abertas”. Esse relato da professora mostra como as crianças
incorporaram a leitura como um ato prazeroso. A esse relato a coordenadora comentou: “Seu relato
me encheu de alegria e esperança! Que semana produtiva! [...] Que alegria ver o envolvimento das
crianças e das famílias. Acho que vamos ter que continuar durante o ano com a circulação de
livros. O que acha? Que bom que conseguiu registrar alguns momentos da “sala de leitura”.
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Pensei em uma mini história desses momentos. Será que é possível? [...] Parabéns pelo trabalho e
pelo registro!”
A partir dessas aproximações e do modo as professoras observaram, questionaram e
elaboraram a sequência de atividades com as crianças, a equipe organizou uma “mala “com objetos
referentes ao poeta Manoel Bandeira. Essa mala foi deixada na porta da sala sem que as crianças
vissem. Elas apenas ouviram alguém bater na porta e encontraram a surpresa. A partir daí houve um
processo de exploração dos materiais e de incentivo a curiosidade das crianças.
Segue alguns excertos do registro da professora (semana de 08 a 12 de abril 2019)
“Como estava sozinha em sala não fui capaz de registrar com fotos ou escrita, mas
“Li”, “Le” e “La” foram as que mais se envolveram e disseram coisas maravilhosas.
Ao mostrar a foto, todos disseram que não conheciam aquele vovozinho e quando
disse que ali havia um livro escrito Manuel de Barros, “La” rapidamente disse que
“aquele da foto se chamava Manoel de Barros”.[...] Quando questionados sobre como
a mala apareceu, “Ni” disse que ele colocou ali e saiu correndo. “Lr” disse que ele
veio voando igual um passarinho; “La” disse que ele veio para dar felicidade para a
gente e ele não entrou porque “a gente grita muito e a orelha dele está doendo”.
Depois disse que ele próprio estava “trolando” porque trouxe um CD que não
conseguimos ouvir. [...] No refeitório, “La” disse que ele estava no bosque e quando
chegou no banheiro me chamou novamente para repetir isso”. Em outros momentos,
“Lo” perguntou o que era poesia (depois de ler a agenda da “Ma” e falar que o que a
mãe dela tinha escrito parecia poesia). “La” respondei que poesia era “o homem da
mala”; “Lr” disse que quando a gente dorme a poesia entra dentro da cabeça; Ru disse
que poesia “é um negócio verde que é uma folha” “Ly” disse que poesia está na
biblioteca. Para Mi a poesia está em Adélia”.

A coordenadora pedagógica, diante desse relato afirma:“Professora, que especial! “A
poesia entra na gente quando a gente dorme” que frase linda! Como todas as que as crianças
elaboraram, na verdade não é mesmo? Foi uma semana muito especial e temos que pensar como
continuar no suspense e, ao mesmo tempo, tranquiliza-los (se não nem conseguimos falar!) O
grupo não pára de nos surpreender! Parabéns pela inciativa! (15/04/2019).
Assim nasceu o projeto “Viva a poesia viva!”
Como apresentado incialmente, a proposta deste artigo não é apresentar o projeto em si, mas
discutir como a riqueza de informações presentes nos registros semanais da professora foram
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fundamentais para que as crianças fossem efetivamente instigadas e que, a partir dos interesses do
grupo, nascesse o projeto da turma.
O registro semanal ou diário de bordo, como é chamado em algumas unidades, deve ter
como objetivo central a descrição do contexto e das aprendizagens das crianças, sob o ponto de
vista do profissional. Para tanto, é importante que os objetivos que proporcionaram a organização
do tempo, do espaço e das atividades estejam claros e que também orientem as observações feitas,
para que seja possível perceber a qualidade da proposta em relação ao que se espera e ao que diz
respeito às ações, percursos, propostas, desenvolvimento e aprendizagens das crianças. Os objetivos
do plano anual/carta de intenções, do planejamento mensal, das propostas semanais e dos registros
em geral têm relação direta com os campos de experiências e, portanto, são os norteadores da
prática pedagógica.
Nas descrições da professora percebemos claramente que há um planejamento constantes e
que atenda às diversas facetas da formação das crianças. Há situações de aprendizagens voltadas
para as áreas de conhecimento, mas também para as aprendizagens afetivas e psicomotoras. Essas
atividades são articuladas e não propostas estanques. A relação integrada faz com que os processos
pedagógicos sejam mais significativos para as crianças.
Nestas investigações tornou-se saliente que a mediação pedagógica é um modo de ser
e estar com as crianças que exige, em muitos momentos, a suspensão ética da
educadora. Exige a autorregulação profissional, isto é, a suspensão ética dos saberes,
fazeres e poderes profissionais para permitir à criança, através da participação, o
exercício dos seus próprios saberes, fazeres e poderes. Este silêncio suspensivo não
significa inação, mas antes uma ação renovada, porque baseada nos saberes
experienciais documentados de cada criança, do grupo e do profissional, que entram
em diálogo. (OLIVEIRA-FORMOSINHO E FORMOSINHO, 2017, p.123)

A comunicação do trabalho pedagógico, do mesmo modo é revelado no documento na
medida em que a professora e a coordenadora pedagógica trocam informações e constroem de
modo coletivo as decisões em relação ao trabalho pedagógico. Há diversos momentos em que a
coordenadora faz menção a indicação de livros, orienta observar o comportamento de determinados
alunos em situações específicas para que as intervenções sejam mais elaboradas, questiona-se em
relação aos processos das crianças, pensando em caminhos para enriquecer e valorizar o trabalho
docente.
A documentação pedagógica é um meio para a sistemática monitorização dos
processos de aprendizagem e ensino, tendo em conta os princípios de que se parte e a
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intencionalidade educativa que se almeja. A documentação pedagógica está no âmago
da autorregulação profissional que se exerce com autonomia profissional sustentada
na

pedagogia

explícita

que

se

pratica.

(OLIVEIRA-FORMOSINHO

E

FORMOSINHO, 2017, p.125)

Os relatos são expressão do trabalho pedagógico e da seriedade com que a professora
assume a organização do tempo, espaço e proposições de aprendizagem. Nota-se claramente sua
busca por organizar os materiais, reduzir os conflitos, ensiná-los sobre o cuidado com o corpo e
com os materiais, com seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Suas propostas são
articuladas e as descrições do registro semanal mostram-se como espaços de reflexão de sua prática
docente, condições essenciais para a efetividade do trabalho pedagógico (MARIN; GIOVANNI;
GUARNIERI, 2009).
Conforme salientam Pinazza e Fochi (2019, pp.15-16)
Dizer que se faz “documentação pedagógica” passou a significar, no campo da
educação, alusão a uma prática pedagógica de vanguarda, distanciada das formas de
atuação das criticadas pedagogias transmissivas, desrespeitosas das potencialidades
infantis e centralizadas nos conteúdos e nas intervenções dos adultos. Ou seja, aquilo
que se chama de “documentação pedagógica” apresenta-se como uma espécie de
condutora natural de profundas transformações nas práticas da educação infantil.

Os autores reafirmam que esse é um grande equívoco, pois a maior parte das vezes a
documentação pedagógica refere-se apenas a um amontoado de relatos, fotos e trabalhos que não
implicam em uma percepção da formação das crianças tampouco expressão de um trabalho
pedagógico articulado. O que o presente trabalho pretende mostrar é que um registro articulado é
necessariamente um suporte para o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico e que suas bases
estão na formação profissional – tanto inicial quanto continuada – adequada. Ao iniciar o texto, a
indicação de que as condições do CEI estudado não são exemplares de condições privilegiadas se
dá essencialmente para demonstrar que um registro qualificado é resultado da ação profissional.
Isso não significa dizer que questões como a jornada de trabalho pressupor momentos de
preparação e planejamento, que a disponibilidade de recursos culturais, materiais e estruturais não
sejam fundamentais para possibilitar alternativas de escolha para o trabalho docente, que a
composição das equipes em termos de quantidade de adultos por crianças e suas respectivas
qualificações profissionais não sejam também essenciais.
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APONTAMENTOS FINAIS
Ao apresentar o percurso realizado pelas crianças do minigrupo II e seus profissionais nos
primeiros meses de trabalho docente foi uma estratégia para demonstrar tanto formas de
organização de projetos pedagógicos efetivamente que tenham origem nos interesses das crianças,
mas também analisar de que modo um bom registro semanal subsidia as práticas e a comunicação
entre a equipe docente e a gestão escolar.
Conforme destacado por Pinazza e Fochi (2019, pp.15-16) geralmente
registro é utilizado como “prestador de contas” para as famílias ou mesmo para a
própria instituição. Algumas vezes, em formato de avaliação. Ao mesmo tempo, há
uma evidente dificuldade em demonstrar como tais registros são úteis para o professor
construir o seu percurso educativo junto das crianças.

Foi a partir dessa consideração que o presente trabalho pretende contribuir para as
discussões a respeito do registro como recursos capaz de subsidiar a comunicação pedagógica, a
organização do trabalho docente e a elaboração de propostas que sejam pertinentes e interessantes
para o grupo de crianças.
Destaca-se que a observação atenta e ativa das professoras é fundamental por serem capaz
de indagar as crianças ao mesmo tempo em que reconhecem em suas falas e escolhas, os desejos, as
construções cognitivas e os interesses; A comunicação com a coordenação pedagógica se efetiva
como um diálogo entre pares – como deve ser efetivamente – para que a gestão escolar possa
subsidiar desde os recursos materiais até auxiliar nas decisões pedagógicas. Há uma parceria
constituída, o que torna o trabalho docente menos solitário e organiza os processos de aprendizagem
estruturados de modo a ser condizente com a concepção de infância da instituição.
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Resumo
A literatura sobre a educação de modo geral e sobre a Educação Infantil especificamente é farta em
destacar o registro do trabalho pedagógico como um aspecto fundamental para orientar o
planejamento, organização e avaliação das atividades de aprendizagem em todos os processos de
aprendizagem. A proposta deste trabalho é discutir a qualidade do registro do cotidiano escolar como
recurso para a comunicação entre os professores e a equipe escolar e o planejamento e elaboração dos
projetos na Educação Infantil. De modo tangencial, discute a relação entre a escola e a família que é
mediada pelas crianças pequenas. Trata-se de uma pesquisa documental pois apresenta transcrições de
excertos do caderno de registro semanal de uma turma de minigrupo II de um Centro de Educação
Infantil de São Paulo para analisar o processo de construção do projeto da turma e, ao mesmo tempo,
compreender formas de comunicação pedagógica a partir do detalhamento apresentado. Têm-se como
autores de referência Pinazza e Fochi (2018), Oliveira-Formosinho; Formosinho (2017). Destaca-se a
importância da observação atenta e ativa das professoras, capaz de indagar as crianças ao mesmo tempo
em que reconhece nas suas falas os desejos, as construções cognitivas e os interesses; a importância da
comunicação com a coordenação pedagógica de modo a organizar os processos de aprendizagem
estruturados de modo a ser condizente com a concepção de infância da instituição; e
fundamentalmente a qualidade do registro capaz de subsidiar a organização do trabalho pedagógico, a
comunicação entre a equipe e recolher elementos sobre os processos de aprendizagem afetiva, cognitiva
e procedimental das crianças no cotidiano institucional.
Palavras-chave: Educação Infantil, Trabalho Pedagógico, Registro, Projetos Educacionais.
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INTRODUÇÃO
A formação continuada dos professores em exercício é uma necessidade no sistema
Educacional do Brasil, visto que muitos cursos de formação inicial não preparam os professores
para a sala de aula, pois estes ainda não conseguiram articular adequadamente, na base curricular, a
teoria à prática, ficando somente no campo da teoria, visto que as disciplinas que exigem a prática
ficam muito distantes da realidade da sala de aula, não preparando o futuro professor para atuar
efetivamente nas instituições de ensino.
O professor iniciante vai para a sala de aula sem ter desenvolvido essas competências
levando para a sua prática muitas dúvidas para assumir as turmas principalmente as que exigem um
perfil de professor alfabetizador. Como alfabetizar? Esta é a pergunta que a maioria dos professores
fazem quando são lotados nas turmas que exigem um profissional com competências para
alfabetizar, no entanto, a formação inicial não prepara adequadamente o profissional. Dessa forma o
professor precisa buscar essas competências em cursos, especializações ou cursos de formação
continuada.
Diante da necessidade de ter professores com competências para alfabetizar o município de
Fortaleza, passou a oferecer cursos de formação continuada para os professores que atuam nessas
turmas, visto que os alunos não estavam se alfabetizando na idade certa, não pelo fato, somente, dos
professores não terem esse perfil, mas também pelo fato do município ter adotado várias políticas
educacionais que de certa forma, não favoreceram para o alcance do resultado almejado. Por esses
motivos a Secretaria de Educação, nos últimos anos, oferece essa formação como suporte a esses
profissionais durante todo o ano letivo.
Partindo dessa nova realidade do município surgiu o interesse de fazer uma análise dessa
formação no sentido de verificar o impacto desta para na práxis dos professores alfabetizadores e
sua influência no processo de aprendizagem dos alunos dessas turmas.
A escolha da temática da formação continuada dos professores alfabetizadores que atuam
nas turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, resulta de inúmeras preocupações, que geraram
os questionamentos desse estudo: Qual o impacto da formação continuada para o desenvolvimento
da práxis dos professores alfabetizadores do município de Fortaleza? Essa formação influencia na
aprendizagem dos alunos dessas turmas? Com o intuito de elucidar esses questionamentos surgiu o
interesse por essa temática. Pois, trata-se de um exercício que tem por base uma reflexão acerca da
prática docente.
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Partindo dessa compreensão traçamos o objetivo geral desse estudo, analisar o impacto da
formação continuada oferecida, pelo município de Fortaleza, para o desenvolvimento da práxis dos
professores alfabetizadores. A partir do objetivo citado, pretendemos compreender o processo de
formação continuada dos professores que atuam nessas turmas, traçar o perfil desses profissionais
com o intuito de verificar as possíveis alterações ocorridas na práxis docente dos educadores que
atuam nessas turmas.
A investigação será por tanto, realizada em dois momentos articulados entre si: um estudo
teórico no qual estaremos discorrendo sobre as concepções de formação continuada a partir dos
autores que estudam sobre essa temática e outro momento com pesquisa de campo para ouvir os
professores que atuam nas turmas supracitadas através de entrevistas semi-estruturadas com base
nos eixos estudados. Os dados colhidos serão analisados à luz do aporte teórico levantado.
Esta reflexão representa um momento de crescimento intelectual. Sua relevância tanto para o
município quanto para a comunidade escolar reside no fato de não termos estudos do impacto da
formação continuada, oferecida pela Secretaria de Educação de Fortaleza aos professores
alfabetizadores do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, e sua influência na práxis docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para viabilizar o trabalho de campo será estudado a literatura sobre a formação continuada
de professores, e a relação dessa formação com o desenvolvimento da práxis docente, a partir da
política educacional do município de Fortaleza, que não está dissociada da realidade nacional
voltada a formação do professor em exercício.
A formação contínua dos professores parte de um projeto que se constrói a partir das
experiências vivenciadas por este profissional a partir da sua formação inicial, sua bagagem familiar
cultural, social e econômica, assim como as suas relações de trabalho e o desenvolvimento da sua
atividade profissional. Pois a formação contínua precisa articular o pedagógico e o político-social
visto que, os conhecimentos devem acenar para o desenvolvimento profissional possibilitando ao
professor a reflexão da sua prática.
A formação continuada é um processo contínuo do professor em exercício, que ocorre ao
longo da sua docência, através das atividades de formação realizadas após a formação inicial, nos
diversos espaços e com os variados parceiros, articulando assim os saberes e o trabalho contribuído
para a construção do professor que se almeja ser (ALMEIDA 2005).
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Lima (2001), em seu estudo, assevera que a formação contínua do professor perpassa
caminhos e descaminhos em seu desenvolvimento profissional. Defende a formação continuada no
Brasil, não só como um processo, mas como um direito e um dever dos profissionais que atuam na
educação.
A formação contínua precisa ser reconhecida como um direito do professor,
objetivando a realização de um trabalho de boa qualidade e em condições de
dignidade. [...] Sendo um direito do professor, subentende-se que este direito
corresponda concomitantemente a um dever que precisa ser exercido. Então, como
cumprir esse dever e como exercer este direito? (LIMA, 2001, p.33)

Dessa forma precisamos compreender a formação continuada não somente como um
processo de desenvolvimento profissional, mas como um direito adquirido que precisa ser oferecido
pelas secretarias de educação, no entanto os professores necessitam fazer jus a esse direito através
de sua participação efetiva nestas para fomentar a continuidade da formação profissional.
Libâneo aprofunda a reflexão na área que atuamos no sentido de que ele considera que o
professor precisa unir a teoria a sua prática docente não deixando de lado os contextos sociais,
políticos institucionais nos quais estão inseridas as práticas escolares e que não basta ter só a teoria,
mas esta tem que ser articulada com a sua prática, pois segundo ele:
Os professores deveriam desenvolver simultaneamente três capacidades: a primeira de
apropriação teórico-crítica das realidades em questão considerando os contextos
concretos da ação docente; a segunda, de apropriação de metodologias de ação, de
formas de agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de
problemas de sala de aula. [...]. A terceira, é a consideração dos contextos sociais,
políticos, institucionais na configuração das práticas escolares. (LIBÂNEO 2002,
p.70)

Nesse sentido existe a real necessidade da formação continuada dos educadores que estão
em sala de aula, pois a partir da reflexividade da prática é que se pode fazer a ponte entre a teoria e
a prática e aprimorar a criticidade e o fazer pedagógico de sua prática docente. Apropriando-se da
crítica ao pensar sobre a sua prática, isto é, o alcance da práxis pedagógica. Necessário se faz inserir
na formação profissional dos professores a reflexividade compreendida como um processo
articulado de ação-reflexão-ação.
Não basta apenas ao professor ser reflexivo sobre a sua prática é preciso unir a teoria a sua
reflexão sobre a ação da prática para que suas atitudes docentes possam ser modificadas. Não
adianta apenas teorias, ou só experiência de sala é preciso refletir sobre a prática para tentar
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modificá-la. Não adianta os professores participarem de cursos de formação continuada se os
mesmos não conseguirem refletir sob a sua prática docente se os mesmos não conseguirem avançar
nas reflexões para o desenvolvimento de sua práxis docente.
Podemos verificar as limitações imposta na conjuntura atual que impedem as descobertas do
conhecimento na relação teoria e prática para o aperfeiçoamento da prática docente. Neste sentido
os cursos de formação continuada precisam estar mais próximos do professor e oferecer um
embasamento teórico como suporte para os problemas surgidos no dia-dia do professor para que o
mesmo possa buscar soluções para suas realizações docentes. Precisa existir por parte do professor,
um esforço teórico de conhecer o fenômeno – no caso, a prática docente – para modificá-lo tendo
como base sua experiência profissional.
PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa será realizada no município de Fortaleza, precisamente numa escola pública
situada no Bairro Conjunto Ceará, região periférica da capital cearense. O universo da pesquisa será
os cursos de formação continuada disponibilizada pela Secretaria de Educação, aos professores
alfabetizadores (1º e 2º do Ensino Fundamental) da rede municipal de ensino.
A investigação será desenvolvida a partir, da abordagem qualitativa de pesquisa por esta
priorizar os pormenores dos participantes na investigação, uma vez que a pesquisa qualitativa busca
compreender os fenômenos, não se contentando somente em explicá-los. Em razão de sua
complexidade recorreremos aos estudos de Bogdan e Biklen (1994) e Anadón (2005). A qualidade
investigativa está diretamente ligada ao seu desenvolvimento, ao rigor científico, de acordo com o
paradigma escolhido, com as estratégias de coleta e de análise dos dados. Desta feita, alinharemos
um arcabouço teórico e um banco de dados atualizado que dê conta do fenômeno investigado.
A pesquisa será por tanto, realizada em dois momentos articulados entre si: um estudo
teórico no qual alargaremos as concepções de formação continuada, como também, análise
documental relacionada à proposta de formação continuada do município de Fortaleza, que deverá
inserir livros, artigos, revistas de educação e documentos da secretaria de educação relacionados à
formação continuada oferecida pelo município.
O outro momento corresponderá pesquisa de campo para ouvir os professores que atuam nas
turmas supracitadas através de questionários elaborados com base nos eixos estudados. Os dados
colhidos serão submetidos à luz da Análise do Discurso Crítico (ADC). Conforme Fairclough
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(2001), os estudos em ADC buscam explicitar o que está encoberto nas práticas e nos discursos.
Para refletir os resultados, retomaremos os teóricos da literatura inerente à formação continuada.
A pesquisa acontecerá em Fortaleza, o lócus será uma escola pública do Ensino
Fundamental selecionada a partir do critério de continuidade da formação ofertada aos professores.
A coleta dos dados deverá ocorrer através de entrevistas com os professores que atuam nas salas de
1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Os participantes serão escolhidos mediante o critério da
participação nas formações oferecidas pelo município. Utilizaremos a análise e as discursões das
informações levantadas como subsídios para responder a questão central em atendimento ao
objetivo geral, assim traçaremos o perfil dos profissionais que atuam nas turmas de 1º e 2º ano de
modo a evidenciar o nível de criticidade da formação ofertada aos profissionais.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Formação Continuada dos Professores Alfabetizadores do município de Fortaleza
acontece durante todo o ano letivo, dividida em encontros com as Formadoras, técnicas do próprio
município, que são pedagogas que já passaram por turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
obtendo êxito nestas turmas. No entanto existe uma seleção específica para a função de Formador
nesse segmento.
A Secretaria de Educação também disponibiliza a formação pelo Sistema Educacional
Família e Escola (SEFE), do Instituto Unibrasil, cujo objetivo está estritamente relacionado com o
plano de atingir metas em avaliações externas. Esse sistema de ensino fornece material didático
apostilado, formação de professores e consultorias nas escolas.
Nos últimos anos o governo municipal vem investindo esforços para a elevação dos índices
de proficiência dos alunos dos anos iniciais no SPACE – SISTEMA PERMANENTE DE
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ- para o alcance desses índices fomentou as
formações e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos.
No entanto as formações ainda estão engessadas, pois seguem o modelo de treinamentos,
onde são apresentadas metodologias a ser aplicadas em sala, distando muitas vezes da realidade do
aluno.
Para que os professores possam trazer os conhecimentos adquiridos nas formações para a
sala de aula esta precisa apresentar consonância com a realidade da escola, pois há disparidade entre
a formação continuada e a realidade dos professores que estão em sala de aula. Os professores
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precisam unir os conhecimentos propostos na formação à realidade para que os mesmos possam
colocá-los em prática, usando-os em função da solução dos problemas reais. Existe a necessidade
dessa formação continuada, cursos ou capacitações oferecidas pelo município estarem relacionadas
com as problemáticas reais das salas.
CONCLUSÕES
A formação continuada precisa ser pensada junto com os reais sujeitos do processo para que
estes tenham a oportunidade de se tornarem agentes de mudança dentro das instituições onde estão
inseridos. No entanto, isso ainda não ocorre, pois a formação continuada ainda é pensada de cima
para baixo, por isso, está sujeita a não corresponder às reais necessidades dos professores.
Quando a formação continuada oferecida condiz com a realidade do educador ele tem a
oportunidade de utilizar e experimentar os novos conhecimentos adquiridos em sua prática em sala
de aula juntamente com os alunos.
Vale ressaltar que o modelo de formação predominante na realidade brasileira é tecnicista e
instrumental. Inviabilizando, portanto, a práxis dos professores alfabetizadores, pois os direcionam
para uma educação acrítica.
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Resumo
Este trabalho é resultante de uma pesquisa em andamento no âmbito do Mestrado Profissional em
Ensino e Formação Docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). A formação
continuada dos professores em exercício é uma necessidade dos sistemas educacionais. Visto que, a
formação inicial, muitas vezes não qualifica criticamente os professores para a prática docente. Diante
dessa necessidade o município de Fortaleza, passou a oferecer cursos de formação continuada aos
docentes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental (professores alfabetizadores) da sua rede de ensino.
Esse trabalho objetiva analisar o impacto da formação continuada oferecida, pelo município de
Fortaleza, para o desenvolvimento da práxis dos professores alfabetizadores. A metodologia será
desenvolvida a partir da abordagem qualitativa, realizando um estudo exploratório em dois momentos:
a pesquisa bibliográfica e documental para fundamentar a pesquisa de campo. A técnica selecionada
para a coleta de dados será através de entrevistas. Para analisar os dados será utilizado a Análise do
Discurso Crítico (ADC) e para discuti-los, serão retomados teóricos que abordam a formação
continuada, como também os documentos que norteiam a proposta da formação continuada de
Fortaleza. Os resultados preliminares apontam a formação continuada como um direito dos docentes
para fomentar a sua práxis docente. No entanto, entre o escrito e o vivido, a formação disponibilizada
relaciona-se mais com metodologias pré-estabelecidas pela Secretaria de Educação e pelo SEFE
(Sistema Educacional Família e Escola), distanciando-se da criticidade docente da realidade escolar.
Palavras-chave: Formação; Práxis; Professores; Alfabetizadores.
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INTRODUÇÃO
É consenso que a literatura deve estar presente na formação da criança e que, portanto,
precisa ser presença constante em sala de aula. A literatura infantil na alfabetização envolve
diferentes obras literárias, gêneros da literatura e influencia na formação e desenvolvimento do
educando, sendo a escola um local que representa não só um espaço para apresentar à criança o
mundo do faz-de-conta, mas também um espaço para estimular seu senso crítico no ato de ler.
No entanto, nesse contexto é necessário que a construção do conhecimento e o currículo
escolar estejam pautados na realidade dos agentes educacionais, buscando entender que a escola é
importante para a formação de leitores. A literatura infantil deve ter presença positiva em sala de
aula, de maneira que o educando se perceba atuante e sinta prazer e gosto pela leitura, tornando-se,
de fato, leitor. Portanto, neste trabalho, discutiremos como a literatura infantil contribui no processo
de aquisição da leitura e da escrita de crianças que estão sendo alfabetizadas e letradas.
Considerando a importância da literatura na formação do ser humano, ressalta-se que
quando falamos em literatura infantil no processo de alfabetização e letramento, não estamos
falando em utilizá-la como aparato para alfabetizar e letrar, e sim tê-la como instrumento de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Ler literatura é uma prática que precisa ser
apreendida e a escola deve encontrar meios para que isso se efetive. Neste sentido, o professor
assume uma tarefa de suma importância: ele deve mediar o conhecimento por meio de práticas que
agucem no pequeno leitor o gosto pela leitura.
A literatura abre possibilidade para que a criança tenha a informação, o saber, e proporciona
o conhecimento. Para tanto, não é necessário que a literatura tenha a finalidade utilitária, pois ler é
muito mais do que buscar uma confirmação do percebido, reafirmar, reproduzir sem a participação
do sujeito. A literatura propõe um texto diferente – a palavra é arte –, por isso recusa a finalidade
utilitária, pois a riqueza da literatura é um campo de liberdade para o leitor. E é essa concepção que
deve embasar a presença da literatura no processo de alfabetização e letramento.
ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E LITERATURA
Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever, se ocupar da aquisição da escrita e
alfabetização é o processo por meio do qual se adquire o domínio dos códigos e das habilidades
para tornar-se capaz de assimilar o aprendizado do alfabeto e a sua utilização como código para a
comunicação. No entanto, para participar efetivamente de diferentes situações comunicativas do
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cotidiano, é preciso ir além da alfabetização: a capacidade de interpretar e compreender são
impreteríveis. Para Paulo Freire (1989), “o conceito de alfabetização tem um significado mais
abrangente, vai além do domínio do código escrito, pois, enquanto prática discursiva, possibilita
uma leitura crítica da realidade” que é o caso do conhecimento de cidadania e a luta pelos direitos
nos movimentos sociais. Para Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, antes
de ter domínio do código escrito, o ser humano já lê e interpreta o mundo a sua volta (SOARES,
2003).
Assim, como houve a percepção de que as situações comunicativas exigem mais do que a
codificação e a decodificação de palavras, passou-se a priorizar o letramento na escola. Letramento
é um termo ainda recente no Brasil. Surgiu na década de 1980, à medida que se buscava um
conceito mais amplo para designar o processo de desenvolvimento das habilidades de leitura e
escrita nas práticas sociais e profissionais. É o estado ou a condição que se adquire como
consequência de ter-se apropriado efetivamente da leitura e da escrita: ou seja, participar de
diferentes situações comunicativas como seguir instruções (receitas, bula de medicamento, manuais
de jogos), apoiar a memória (lista), comunicar-se (recado, bilhete, cartas), divertir e se emocionar
(conto, fábula, lenda), informar (notícias), orientar-se no mundo (Atlas) e nas ruas (sinais de
trânsito). Enfim, compreender o que se lê. (SOARES, 2003). Entende-se que alfabetização e
letramento caminham juntos, não se pode separar um do outro. Mesmo que o termo letramento seja
recente, ambos devem ser trabalhados em consonância em sala de aula, pois um depende do outro
para ter a totalidade da aprendizagem: a formação do sujeito que lê e escreve em diferentes
situações comunicativas.
Em relação à literatura a trataremos como a arte da palavra: o uso estético da linguagem, que
possibilita acesso ao imaginário, com a finalidade de transformação: do eu, do olhar que temos do
mundo, da concepção que temos do outro. Por meio da palavra, sentimos, questionamos, refletimos,
pensamos, experimentamos independentemente da idade que temos, por isso a importância da
literatura infantil que desde o seu surgimento, teve estreitos laços com o ensino e com a escola,
tornando-se escolarizada, por isso a escola precisa considerar a leitura na vida dos sujeitos, bem
como a real função da literatura e, para isso, é necessário que os professores, primeiramente, sejam
leitores.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa “a escola deve
propiciar condições necessárias para que seja adquirida a prática de leitura” (BRASIL, 1997, p. 43).
Inclusive, o documento disponibiliza ao professor as seguintes orientações: dispor de uma boa
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biblioteca na escola e de um acervo na própria sala de aula; organizar momentos de leitura livre em
que o professor também leia; inserir a leitura no planejamento; possibilitar que os alunos escolham
o que irão ler; possibilitar o empréstimo de livros na escola; sugerir títulos para serem lidos;
construir na escola uma política de formação de leitores.
Os PCN indicam que a leitura deve fazer parte da rotina de sala de aula e deve estar
presente no plano de aula do docente. O documento destaca, ainda, a importância de projetos de
leitura nas escolas e indica a leitura de obras literárias como atividade qualificada na formação de
leitores.
É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às práticas
cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica de conhecimento.
Essa variável de constituição da experiência humana possui propriedades
compositivas que devem ser mostradas, discutidas e consideradas quando se trata de
ler as diferentes manifestações colocadas sob a rubrica geral de texto literário.
(BRASIL,1997, p. 29).

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a literatura é referenciada no campo
artístico, o que corrobora a concepção de literatura como arte, conforme seguimos defendendo no
presente artigo:
CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em
situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos
da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns
gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas,
poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/ cartum, dentre outros. (BNCC,
2018, p. 110)

No entanto, o documento apenas indica que a literatura é importante, que deve estar presente
no planejamento do professor. Não aponta como isso deve acontecer, não problematiza, não traz
efetivamente políticas públicas de formação de leitores. Assim, sabe-se que “o trabalho docente é
uma atividade intencional, planejada conscientemente visando atingir objetivos de aprendizagem.
Por isso precisa ser estruturado e ordenado. (LIBÂNEO, 2006, p. 96), assim há necessidade de um
planejamento por parte do profissional docente proporcionando o contato da criança com o universo
literário. No entanto, permanece a questão: como inserir a literatura no planejamento diário,
garantindo a sua especificidade e aliando-a ao processo de letramento? Nesse primeiro contato com
os livros é necessária a mediação do professor alfabetizador o qual deve desenvolver momentos de
leitura e atividades com a literatura, que provoquem a imaginação, a reflexão, o (auto)
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conhecimento e o exercício da sensibilidade, como histórias para rir, teatro de sombra, caixa
surpresa; visita guiada à biblioteca; diário de leitura; criar encontros de leitura de poemas;
dramatização com fantoches, com autores (mímicas, corpos, voz, etc.), livros ilustrados. (COSTA,
2013). A leitura não pode ser autoritária e impositiva. Para atuar pedagogicamente, o docente
precisa ser também leitor, compreender a literatura enquanto arte e suas funções, sendo assim o
docente não manda ler, não limita a interpretação, não obriga executar exercícios ele participa,
media.
A literatura, diferentemente do texto paradidático, deve ser entendida como fonte de prazer e
fruição. A mesma não pode ter a finalidade utilitária: nesse sentido há um grande equívoco quando
o docente pede para as crianças lerem e logo em seguida direciona uma atividade, utilizando o texto
para um fim didático. Essa prática torna a leitura pouco interessante e estimulante. Dessa forma, a
literatura não pode ser compreendida enquanto suporte para aprender o conteúdo, enquanto
utilitária, não sendo essa a finalidade da literatura (COSTA, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de refletir sobre a contribuição da literatura infantil no processo de
alfabetização e letramento, conhecer a especificidade da literatura infantil no desenvolvimento da
criança leitora. Procuramos apresentar a especificidade da literatura infantil e a influência da mesma
no desenvolvimento da criança leitora, discutindo a atuação docente no trabalho com a literatura no
contexto da alfabetização e letramento. A escola, nesse sentido, tem papel fundamental: a sua
função social possibilita a inserção da criança no mundo letrado e o docente como mediador de
leitura fornece acervos e diversas obras literárias com a intenção de formar a criança leitora, por
meio de estratégias de leitura em sala de aula, tendo a preocupação com a formação do sujeito
leitor. Por esta razão, a escola deve ter o interesse de promover projetos e pesquisas, com diversas
possibilidades de construção do conhecimento, bem como investir em leituras diversificadas,
planejadas, deixando a criança ser protagonista em seu processo de aprendizagem.
Sem dúvida, pensar na contribuição que a literatura infantil possibilita para o processo de
alfabetização e letramento nos leva a refletir como a escola deve se organizar para promover esse
trabalho, para discutir a questão do letramento e inverter a concepção da literatura infantil na escola
para que não tenha a finalidade utilitária. Esse é um grande desafio.
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Resumo
O presente estudo traz a discussão sobre qual é a importância da literatura infantil no processo de
alfabetização e letramento de crianças de 6 anos do Ensino Fundamental I, traçando um paralelo sobre
os aportes teóricos que trazem direcionamentos sobre o trabalho com a literatura e as práticas que
acontecem em sala de aula. Com o objetivo de refletir sobre a contribuição da literatura infantil no
processo de alfabetização e letramento, conhecer a especificidade da literatura infantil no
desenvolvimento da criança leitora, perceber a atuação docente no trabalho com a literatura infantil no
contexto da alfabetização e letramento é que realizamos essa pesquisa. Desse modo, o estudo se
desenvolveu a partir das experiências da autora, nos estágios supervisionados e profissionais, bem
como da revisão bibliográfica sobre o tema abordado. Para tanto, elencamos autores e documentos
como a BNCC - Base Nacional Curricular Comum (2017) e os PCNs – Parâmetros Curriculares
Nacionais (diretrizes para o trabalho com a literatura infantil em sala de aula), a Magda Soares
(conceitos sobre alfabetização e letramento), Marta Morais da Costa (conceitos sobre Literatura
Infantil) e Carlos José Libâneo (para argumentos da didática do docente). Espera-se, dessa forma, que
esta pesquisa apresente aportes ao trazer reflexões sobre a relação entre literatura e letramento,
buscando, dessa forma, repensar a literatura no processo de alfabetização e letramento, destacando o
papel do docente como mediador na formação de leitores e a literatura enquanto arte da palavra,
almejando a contribuição de forma significativa da literatura infantil na formação da criança leitora.
Palavras-chave: literatura Infantil; Formação do leitor; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO
Iniciamos nossas reflexões e discussões sobre prática de ensino e formação docente,
reflexões sobre novas metodologias e práticas de ensino, e ainda perscrutar sobre a efetividade da
formação docente diante dos desafios emergentes quanto ao ato de lecionar. Isto porque as
transformações tecnológicas que a sociedade contemporânea vem sofrendo nos últimos anos,
incidem fortemente sobre a prática pedagógica no contexto educacional.
Estudos tem mostrado que não é mais possível ensinar nos mesmos pressupostos
convencionais das gerações anteriores, pois novas exigências são feitas aos docentes e
pesquisadores.

O processo de ensinar demanda ações que contribuem para a formação dos

educandos, para tanto, ser professor exige conhecimentos e competências que possibilitam o
repensar de saberes docentes e das ações pedagógicas que permitem mediar a construção do
conhecimento do aluno, entendido neste estudo como contínuo desafio no ato de ensinar.
Nesse sentido, a aquisição de saberes para a formação de docentes deve ocorrer a partir de
diversas práticas pedagógicas realizadas durante todo o percurso acadêmico. Portanto, os cursos de
formação precisam oportunizar momentos de pensar e repensar as ações pedagógicas que norteiam
a prática docente. Buscar práticas pedagógicas inovadoras também se configuram como excelentes
ferramentas para articular a teoria e a prática no que concerne ao processo de ensino aprendizagem
e promovedoras do desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da criticidade.
Contudo, é preciso mais do conhecimento de métodos e técnicas de ensino, é preciso ser um
docente que reflita e utiliza essas práticas pedagógicas de maneira adequada, respeitando a situação
de aprendizagem de cada turma, as necessidades dos alunos. Ao docente, compete, selecionar e
definir métodos de ensino que favorece a aprendizagem significativa e eficiente, sem perde o gosto
pelo ato de aprender.
Deste modo, o docente que se apropriar de estratégias diversificadas e ter na práxis, a
reflexão como instrumento de repensar seus objetivos e procedimentos didáticos, permitirá ao aluno
novas oportunidades para seu efetivo aprendizado.
É pensando sobre isto que consiste no objetivo deste trabalho, investigar práticas educativas
de professores da rede estadual de ensino a fim de refletir sobre o processo de formação dos
docentes e dos saberes adjacentes que envolve o exercício efetivo das ações formativas junto a
alunos das Ensino Fundamental e Ensino Médio. Nossa intenção justifica-se pela necessidade em
pensar e em discutir concepções teóricas e metodológicas que subsidie a prática docente e o auxilie
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o professor na diminuição das arestas existentes para efetivo exercício de sua profissão e
consequente excelência na Formação Profissional.
METODOLOGIA / PERCURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Neste estudo, fizemos uso de uma abordagem qualitativa como instrumento de investigação
para a leitura da realidade. Para Minayo (2003), a pesquisa qualitativa é o caminho percorrido pelo
pensamento e este ocupa um espaço “central na teoria” discutindo o “conjunto de técnicas”. Como
procedimento utilizou-se a pesquisa bibliografia para apreciação do assunto numa ótica diferente,
com novos olhares para construção de conhecimentos, portanto, a pesquisa é de caráter exploratória
e descritiva. A análise de conteúdo, foi o norteador da interpretação dos dados a partir de uma
descrição objetiva e sistemática, segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo tem como ponto de
partida uma organização em três polos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados: a inferência e a interpretação.
Como referencial teórico e metodológico adotamos nesta pesquisa a teoria Estética da
Recepção de Hans Robert Jauss, o qual considera a tríade autor, obra e leitor, e tomamos como
objeto de pesquisa as História em Quadrinhos a fim de perscrutar por meio da experiência estética
tão ressaltada por Jauss.
Segundo Jauss (1994), a qualidade de uma obra, depende da recepção e do efeito que ela
provoca no outro. O leitor deixa de ser receptor passivo, e adentra no contexto da história como um
observador pensante. À medida que o leitor vai embrenhando-se na obra, ele se posiciona de acordo
com seus repertórios anteriores e seus valores.
Para Jauss, mesmo diante de uma obra desconhecida há um “saber prévio”, pois ela “não se
apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas por intermédio de avisos, sinais visíveis
e invisíveis, traços ou indicações implícitas, predispões seu público para recebê-la de uma maneira
bastante definida” (JAUSS, 1994, p. 28). Ainda na concepção de Jauss, (1994) é a distância entre o
já experienciado e o novo, “que determina, do ponto de vista da estética da recepção, o caráter
artístico de uma obra literária”. (JAUSS, 1994, p. 31).
Assim, realizamos entrevistas semiestruturada com cinco professores da rede estadual que
utilizam em suas práticas pedagógicas histórias em quadrinhos como instrumento de aprendizagem.
Em conformidade com o que fora apresentado por Jauss, a vivência pedagógica das docentes quanto
ao uso de História em Quadrinhos proporcionou que os educandos leitores não fossem meros

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

1689

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

expectadores do texto, mas protagonistas da história, uma vez que em vários momentos imergiram
para dentro da obra vivendo-a esteticamente e cujo ápice consistiu em se distanciar do presente real
e refletir sobre si mesmo e sobre própria condição de vida.
A experiência pedagógica desta aprendizagem foi possível mediante interação com a obra
“O alienista”, de Machado de Assis. Autor renomado da literatura brasileira, cujo estilo realista
tratou sobre tema da loucura, bastante em voga no século XIX, criticou as concepções sobre loucura
e sanidade, e satirizou a concepção de verdade dos doutos do conhecimento, detentores da verdade.
Com “O alienista”, na versão História em Quadrinhos, as professoras propuseram aos alunos
momentos de leitura descontraída sem, contudo, destituí-la de criticidade e reflexão sobre o fato de
que o contraditório também é verdadeiro, ou seja, que a classificação e louco é o principal atestado
de sanidade, e deste modo transcorreram as aprendizagens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As mudanças tecnológicas da informação e comunicação que a sociedade vivencia nos
últimos anos tem influenciado permanentemente no pensar e agir em sociedade, consequentemente,
essas transformações recaem sobre o processo de aprendizagem no contexto escolar. A fim de dar
conta das problemáticas e complexidades que alicerçam o fazer docente muitas vezes, observa-se o
que os docentes dominam técnicas da prática docente, entretanto, muitas vezes alheias as
concepções metodológicas e subsidiam o fazer em prol de uma práxis diversificada.
Contudo, ao mesmo tempo que essas mudanças ampliam o acesso às informações, nem
sempre elas se transformam em conhecimento. Nesse sentindo, a escola que não é mais o único
espaço de informações e aprendizagem, precisa repensar e redefinir suas ações pedagógicas
transformadoras para que o aluno diante deste universo possa ter capacidades de ressignificar as
informações tornando-as em conhecimentos numa percepção crítica e autônoma em seu processo de
aprendizagem.
Para Antunes (2012), essas transformações que ocorrem na sociedade e refletem na escola,
impõem ao docente um novo desafio, que é entender como se dá o processo de aprendizagem do
aluno neste contexto e como utilizar dos novos recursos tecnológicos para desenvolver as
capacidades e competências dos alunos transformando informações em conhecimentos
significativos.
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A formação profissional deve possibilitar ao docente incorporar conhecimentos e
competências que permitam construir uma reflexão acerca das práticas, e conceber uma autonomia
frente aos trabalhos desenvolvidos. No entanto, o processo de formação nem sempre oportuniza ao
docente um repensar das ações pedagógicas que irão contribuir com o desenvolvimento das
potencialidades dos alunos. Portanto, é necessário que as instituições ofereçam aos docentes uma
diversidade de “conhecimentos e um saber-fazer” que no olhar de Tardif (2012, p. 10) é
“proveniente de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente”.
Ainda na concepção de Antunes (2012), é imprescindível que os docentes ofereçam aos seus
alunos conhecimentos que os ensinem a desenvolver suas capacidades e competências necessárias
para enfrentar os desafios impostos pela sociedade, tornando-se um profissional qualificado,
autônomo e capaz de usar os saberes em prol de uma sociedade mais humanizada.
Assim, a prática docente, exige do profissional, emancipação, compromisso e capacidade
para refletir sobre suas ações no ato de ensinar. “Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma
forma de identidade, um habitus”, (PERRENOUD, 2002, p.13). Ou seja, não é no discurso que
ocorre a o processo de avaliação, mas na capacidade de inventar, improvisar, pesquisar e percorrer
caminhos que favoreçam a evolução e o aprendizado por meio das experiências.
Entendendo, que as Histórias em Quadrinhos enquanto pratica pedagógica, contribui para o
desenvolvimento da leitura, da produção de texto e a formação do leitor, e que juntamente com o
Método da Estética da Recepção pode ser um importante instrumento para a formação deste leitor e
para a eficácia da aprendizagens em linguagens, buscou-se investigar junto ao docente como utilizase das histórias em quadrinhos como recursos para o ensino e se este tem conhecimento sobre o
método da Estética da recepção e se está presente em sua pratica pedagógica?
Para Perrenoud, a formação inicial e continuada exige do docente uma postura reflexiva e
uma ação planejada intencionalmente para que a efetivação do conhecimento se torna em prática
pedagógica significativa para a construção do aprendizado.
A partir destas reflexões, iniciamos as entrevistas com os cinco professores da rede estadual
que atuam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com o intuito de investigar a pratica docente
do professor quanto aos usos da Historias Quadrinhos e se o Método Estética da Recepção em
algum momento de sua formação seja inicial ou continuada contribuiu enquanto prática pedagógica
para um novo olhar do ensino da literatura, bem como para a formação do leitor.
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Considerando, o período histórico em que iniciou a discussão no Brasil sobre o Método
Estética da Recepção por Hans Robert Jauss em 1970, embora sem muita influência, mas que se
fortaleceu em 1979 com o autor Luiz Carlos Lima, um dos nossos anseios era saber o período de
formação inicial dos entrevistados, para que pudéssemos na análise compreender se a formação
correspondia ao período em que os estudo sobre o método já estaria presente nos cursos de
formação.
Embora todos os entrevistados fossem da área de Linguagem “Letras” com formação entre
1997 a 2005 em Universidades Federais e Particulares, todos afirmaram que durante a formação
inicial tiveram conhecimento sobre o gênero textual Histórias em Quadrinhos como estratégia de
ensino para a formação de leitores, porém, muitas vezes de forma superficial numa concepção
estruturalista tradicional. Sem falar que a História em Quadrinhos nas escolas ainda encontrava
resistência por parte de alguns professores, que não sabiam como utilizar esse gênero de forma
crítica para a formação do leitor e produção de texto.
Ao serem indagados sobre o Método da Estética da Recepção, somente uma professora,
nesse percurso de formação já tinha participado de um seminário a qual o palestrante abordou essa
concepção, porém, não o suficiente para que essas informações tornassem em conhecimento para a
efetivação de uma prática pedagógica.
E, que apesar de terem conhecimento sobre a importância da Histórias em Quadrinhos para a
aprendizagem no que concerne à leitura e a escrita, os saberes adquiridos tanto na formação inicial
como continuada não possibilitou trabalhar a História em Quadrinhos na concepção do Método
“Estética da Recepção, pois não lhe foram apresentado essa abordagem, e acreditam que se
tivessem uma base teórica que sustentasse esse repensar, talvez teriam realizado uma pratica mais
efetiva.
No entanto, algo que nos chamou a atenção durante as entrevistas, é que os professores,
mesmo considerando que as Histórias em Quadrinhos é um instrumento importante para a formação
do leitor e para a produção textual, por ser uma obra rica em imagem, com textos que se aproximam
mais da realidade do aluno, muitos utilizam de forma esporádica.
Corroborando com Vergueiro (2014), apesar das Histórias em Quadrinhos apresentarem
uma interação continua entre as linguagens verbal e não verbal, o que permite em tempo real a
compreensão clara da mensagem em sua plenitude, permitindo uma comunicação rápida entre autor
da HQs e leitor, consequentemente uma aprendizagem significativa e enriquecedora, os professores,
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ainda, carecem de uma formação teórica sobre o uso deste recurso pedagógico que sustente sua
prática, seja na formação inicial ou na formação continuada.
No entanto, só é possível a mediação da leitura de História em Quadrinhos por meio do
Método Estética da Recepção se o professor além de gostar de ler, tenha conhecimento sobre o
mesmo e dos procedimentos que norteiam esta prática pedagógica.
A mediação da leitura na concepção de Jauss, requer que o professor subsidie o processo de
leitura, fazendo com que os alunos pouco a pouco vão se a familiarizando com o texto, a obra,
período histórico construindo sua leitura e dando sentido a ela.
Para tanto, o professor precisa fazer a sondagem das expectativas dos leitores, percebendo
seus gostos, a capacidade de ler nas entrelinhas enxergando aquilo que está posto na obra de forma
implícita ou explicita. Mas, como é possível trabalhar com Histórias em Quadrinhos ou ter uma
prática nesta percepção, se em nenhum momento de sua formação tiveram essa leitura?
Acreditando que é a partir dos saberes práticos adquiridos no âmbito da sala de aula, que “os
professores interpretam, compreendem e orientam sua prática cotidiana em todas as suas
dimensões” (TARDIF, 2012, p. 49). Assim, as experiências pedagógicas de ensino devem favorecer
um olhar mais atento para a complexidade do ato de ensinar, tomando continuamente como objeto
de reflexão a dinâmica escolar do ensino fundamental a partir de referenciais teóricos estudados e
do exercício da investigação da realidade.
É por meio do pensar e agir pedagógico que o conjunto do saber e do saber/fazer na área de
atuação profissional, que o docente constrói um processo de intervenção pedagógica para o ensinar
e aprender seja algo internalizado no aluno.
Nesse sentido, a partir da análise da entrevista, sentimos a necessidade de oportunizar ao
docente conhecimento sobre o Método da Estética da Recepção e seus procedimentos
metodológicos. Para tanto, organizamos um projeto piloto de Oficina Pedagógica que será
direcionada aos docentes de linguagem de uma escola estadual sobre como direcionar a leitura da
História em quadrinhos, “O alienista” de Machado de Assis, na vertente do método da recepção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante deste contexto, acredita-se que a formação continuada favorece os docentes
conhecimentos específicos para aperfeiçoar a prática, atendendo as especificidades do aluno e
proporcionando uma ação crítica-reflexiva enquanto educador.
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Não queremos aqui, invalidar a importância da formação inicial que é o alicerce para
adquirir uma série de saberes que o torna competente e capacitado no exercício da docência. E sim,
demonstrar que a formação continuada permite uma constante ressignificação de saberes
construídos na prática pedagógica, ampliando concepção da importância de seu papel enquanto
educador para que o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem ocorra de maneira
crítica-reflexiva transformações o pensar e fazer no contexto educacional.
No entanto, o que se percebe no processo de investigação da pesquisa é que apesar dos
docentes afirmarem que consideram as Histórias em Quadrinhos um instrumento pedagógico para a
formação do leitor e produção textual, eles ainda utilizam de forma esporádica e numa concepção
estruturalista tradicional, e que o Método da Estética da Recepção ainda não se constituiu como
pratica pedagógica, pois este é desconhecido pela maioria e o que afirma já ter algum contato, diz
ter sido superficial, o que não possibilitou incorporar um saber suficiente para torna-lo efetivo em
sua ação pedagógica.
Portanto, para que a teoria do Método da Estética da Recepção, possibilite uma prática
pedagógica que considere o leitor como sujeito capaz de dialogar com o texto e construir
significados de acordo com suas experiências tornando-se agende de seu conhecimento, é preciso
que o docente se torna antes um leitor e produtor de seu próprio conhecimento.
Assim, a pesquisa proporcionou não só um olhar sob as formações e as práticas do docente,
mas aguçou a necessidade de organizar um curso de formação continuada na perspectiva do Método
da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss, para docentes da rede estadual.
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Resumo
Realizar estudo sobre metodologia ou prática de ensino é desafiador, seja para pesquisadores da área da
educação ou para educadores que se encontram em regência, pois envolvem questões e situações que
exigem conhecimento aprofundado da realidade de pesquisa ou ação pedagógica. É pensando sobre
isto que investigamos práticas educativas de professores da rede estadual, a fim de refletir sobre o
processo de formação dos docentes e dos saberes adjacentes que envolvem o exercício efetivo das
ações formativas no ato de ensinar junto a alunos do Médio. Nossa intenção justifica-se pela
necessidade em pensar e discutir concepções teóricas e metodológicas que subsidie a prática docente.
Assim, relacionando com a teoria Estética da Recepção de Hans Robert Jauss, o qual considera a tríade
autor, obra e leitor, realizamos entrevistas semiestruturada com cinco professores da rede estadual que
utilizam em suas práticas pedagógicas histórias em quadrinhos como instrumento de aprendizagem. Em
conformidade com o que fora apresentado por Jauss, a vivência pedagógica dos docentes, quanto ao
uso de História em Quadrinhos, deve proporcionar que os educandos leitores não sejam meros
expectadores do texto, mas leitores ativo, uma vez que imergem para dentro da obra vivendo-a
esteticamente e cujo ápice da história consiste em se distanciar do presente real e refletir sobre si
mesmo e sobre própria condição de vida, exemplo claro presente na obra “o alienista” de Machado de
Assis. É sob esta linha que transcorremos neste artigo, nos entremeios da experiência estético e da
respectiva apropriação da obra-texto via vivência pedagógica dos professores.
Palavras-chave: Estética da Recepção. Prática de Ensino. História em Quadrinhos. Formação
Profissional.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda algumas reflexões sobre a prática docente realizada no decorrer do
Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais, do Curso de Pedagogia, de uma Universidade
da rede privada de ensino, localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS. O referido
Estágio compreendeu vinte horas de observação, para conhecimento da proposta pedagógica, das
rotinas da escola e da turma selecionada para o desenvolvimento da prática docente; vinte horas
para a elaboração do Projeto de Docência e sua aprovação pela Supervisora de Estágio, na
Universidade e pela professora regente da turma selecionada, na escola e por fim a realização de
sessenta horas de Prática Docente, com uma turma de anos iniciais. A prática docente ocorreu em
uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola Estadual no município de Esteio/RS, no
segundo semestre de 2019, o projeto de docência elaborado e desenvolvido com a turma objetivou a
implementação de propostas pedagógicas relacionadas ao processo de alfabetização científica
atreladas ao processo de alfabetização e letramento, na língua materna afim de potencializar a
aquisição do código escrito e a formação de leitores.
O Projeto de Docência intitulou-se: “Alfabetização Científica nos anos iniciais - O corpo
humano e suas possibilidades”. O tema originou-se a partir das observações realizadas na turma,
quando se percebeu o grande interesse e curiosidade dos alunos ao se depararem com uma figura de
um esqueleto humano. Tal interesse e curiosidade promoveram uma sequência de diálogos e
interações, os quais desencadearam o questionamento: “O que você gostaria de aprender sobre o seu
corpo?” Os alunos transcreveram para o papel suas dúvidas, por meio de desenhos. A análise dos
desenhos, produzidos pelas crianças, nos instigaram a utilizar tais registros como balizadores e
indicadores do processo de aprendizagem da turma.
PROJETO DE DOCÊNCIA – A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM PROJETOS
O Projeto de Docência enfatizou diversos temas sobre o corpo humano, tais como os órgãos
e suas funções, os ossos do nosso corpo, peso e altura, os sentidos, dentre outros, partindo sempre
das hipóteses prévias das crianças. Como consta na Base Nacional Comum Curricular (2018, p.58):
A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas
na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização
dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de
relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os
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fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na
construção de conhecimentos. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo
mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas
relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.

Deste modo, considerar as ideias prévias que os alunos trazem consigo, o cotidiano que os
cerca, sua realidade familiar e social, se faz necessário, a fim de que este sujeito possa ter o direito
de opinar, pensar de forma crítica, analisar, construir e ressignificar conceitos, com o propósito de
estar inserido no mundo social do letramento.
Atualmente vivemos um momento que se caracteriza por constantes transformações, nesse
sentido os distintos papeis da escola vêm sendo discutidos cada vez mais, refletir sobre as relações
entre escola e realidade sociocultural é de extrema importância. Sendo assim, a função social da
escola e as experiências que a mesma proporciona para os educandos deve ser repensada a todo
momento a fim de garantir uma educação de qualidade para os mesmos. Refletir sobre as
potencialidades da Pedagogia de Projetos, na perspectiva do educador espanhol Fernando
Hernández, se fez presente no desenvolvimento da prática docente, organizar o currículo por
projetos, em vez das tradicionais disciplinas, constituiu-se como uma profícua possibilidade de
articular os conhecimentos que despertaram

interesse das crianças com as propostas para o

desenvolvimento da alfabetização e letramento. Conforme Hernandez (1998), a Pedagogia de
Projetos tem uma característica que vai além da transmissão de conteúdo e memorização de regras,
esta metodologia visa problematizar situações que estimulem o aluno ao pensamento crítico e
investigativo.
A partir da metodologia de projetos, o processo de aprendizagem torna-se ainda mais rico e
cheio de significados, permeado por atividades práticas que buscam promover o aluno como agente
protagonista de sua aprendizagem tornando o ambiente escolar um espaço de diversas
possibilidades, rico em experiências e repleto de novos conceitos, construídos por todos que
compõem este espaço, alunos, professores, comunidade escolar, entre outros. Nessa perspectiva,
Barbosa e Horn (2008, p.35) afirmam que:
Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para
as crianças e também para os professores. Um currículo não pode ser a repetição
contínua de conteúdos [...]. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os
diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e
não-linear, propiciando às crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao
mesmo tempo em que lhes proporcionam a reconstrução do que já foi aprendido.
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Durante o Projeto de Docência, o qual surgiu a partir da investigação dos alunos sobre o
tema, o planejamento metodológico foi construído a partir de uma atividade desencadeadora, onde
as crianças após breve troca de ideias e levantamento de hipóteses sobre o corpo humano foram
convidadas a fazerem um desenho sobre o que tinham curiosidade em aprender sobre seu corpo.
Sendo assim, as aulas tomaram a direção que as crianças tinham interesse, com uma linguagem
clara que atendesse aos seus questionamentos, utilizando recursos e a tecnologia a favor da
aprendizagem.
É importante destacar que no contexto das práticas realizadas, aqui descritas compreende-se
a alfabetização científica, com base nas argumentações propostas pela Base Nacional Comum
Curricular, ao conceituar o letramento científico, ou seja,
[...] envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e
tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e
processuais das ciências. Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade
última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e
sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2017, p. 319).

Diante do exposto cumpre ressaltar que o objetivo maior, no decorrer do Projeto de
Docência foi promover a alfabetização e letramento na língua materna na perspectiva da
alfabetização científica, proporcionando situações nas quais as crianças pudessem comparar suas
hipóteses prévias com conhecimentos produzidos a partir de suas pesquisas e das reflexões
elaboradas em sala de aula.
DESENVOLVIMENTO GRÁFICO DAS CRIANÇAS
O processo de desenvolvimento gráfico infantil está diretamente ligado ao crescimento
físico, social, intelectual e afetivo-emocional da criança. Conforme os registros históricos sabe-se
que os primeiros desenhos da humanidade foram as representações da figura humana encontrados
nas cavernas. Mèredieu (2006, p. 13) observou que a figura representativa do corpo humano está
relacionada a todas as principais figuras do desenho infantil. Sendo assim, ao decorrer deste projeto
de docência, o registro gráfico, desenho, esteve intimamente ligado as atividades de alfabetização
científica e ainda auxiliando no processo de alfabetização e letramento na língua materna. O
desenho é um recurso a ser utilizado, de extrema importância, durante a infância, uma vez que “[...]
o desenho também é manifestação da inteligência, a criança vive a inventar explicações, hipóteses e
teorias para compreender a realidade” (DERDYK, 1989, p. 54).
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Conforme citado anteriormente, a atividade desencadeadora do Projeto de Docência se deu
a partir de um desenho que as crianças realizaram, tais produções contaram com uma riqueza de
detalhes e significados conforme é possível observar nas imagens em anexo, identificadas como
Figura 1 e Figura 2, as quais foram fundamentais para nortear o planejamento, bem como para
comparação de evolução gráfica.
O desenho é uma das formas humanas de representação, o mesmo pode ser considerado o
primeiro ato de escrita da criança, através do desenho a criança pode apresentar de que forma vê o
mundo, dificuldades de cognição, representação do desenvolvimento da motricidade, além de
auxiliar no acompanhamento de seu desenvolvimento global. Partindo desse pressuposto Wallon
(apud, SINCLAIR, 1987, p.77) afirma que o “desenho aparece espontaneamente; seu
desenvolvimento baseia-se na interpretação que a criança dá as próprias garatujas. A escrita aparece
como uma imitação das atividades do adulto”. Podemos considerar que o processo de aquisição e a
expressão gráfica das crianças não andam separadas, por muitas vezes o desenho e a escrita se
complementam.
De acordo com Vygotsky (1984, p.134) “[...] o desenhar e o brincar deveriam ser estágios
preparatórios ao desenvolvimento da linguagem das crianças”. Para Vygotsky, por ser um meio de
expressão, o desenho é uma linguagem necessária para a aquisição da escrita na alfabetização. Por
isso, as crianças introduzidas naturalmente nesse processo, assimilam com mais facilidade a relação
existente entre o desenho e a escrita.
Para que isso aconteça, o educador deve se comprometer a criar um ambiente que estimule o
desenvolvimento do desenho assim como a aquisição da escrita. Conforme a autora Edith Derdyk, se
o professor reconhecer
o processo de aquisição linguagem gráfica, retomando as descobertas e frustrações
que envolvem o ato de desenhar, revivendo operações mentais e práticas que são
exigidas pelo desenho, surgirá uma forma inédita e pessoal de se relacionar com o
universo infantil: a partir da experimentação e da investigação que nascem novos
significados no encontro entre o adulto e a criança (DERDYK 1993, p. 50)

Durante os anos iniciais do Ensino Fundamental podemos notar uma diminuição
significativa na solicitação de produção de desenhos, no ambiente escolar, o que pode acarretar
dificuldades em ambos os sistemas gráficos, por este motivo durante o Projeto de Docência este
recurso foi utilizado, afim de proporcionar um contato próximo com a questão do letramento e
alfabetização científica, a cada introdução de um novo assunto sobre o corpo humano, as crianças
eram convidadas a desenhar e registrar seus conhecimentos e entendimentos. A partir dos registros
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gráficos das crianças e das discussões sobre suas hipóteses prévias sobre o corpo humano, suas
estruturas e características, as aulas seguintes consistiam em apresentar as características científicas
dos órgãos e partes do corpo, por meio de diversos recurso lúdicos como, contação de histórias,
audiência de vídeos, observação e manuseio do manequim de esqueleto humano e diversas
experiências práticas, tais como medição peso, altura, contagem dos batimentos cardíacos, as
crianças voltavam a desenhar sobre o mesmo assunto, agregando o embasamento científico e
conhecimento apurado.
Os resultados da estratégia de articular a produção de desenhos, com o processo de
letramento e aquisição do código escrito, na perspectiva da alfabetização científica, durante o
estágio docente foi uma experiência muito significativa, as crianças sentiram-se livres para
expressarem suas ideias no papel, e a partir dos desenhos nomearem as partes do corpo. O processo
de evolução gráfica demonstrado nos desenhos evidenciou que as crianças se apropriaram dos
conhecimentos sobre o corpo humano, bem como da questão do letramento e as referências
grafofônicas. No final do estágio as crianças reconheciam as letras e o som correspondente as
mesmas, situação que não acontecia no início da prática docente. Acreditamos que a metodologia
utilizada auxiliou as crianças no processo de alfabetização e letramento juntamente com o processo
de alfabetização científica. Podemos observar os resultados, das produções realizadas pelas crianças
antes das atividades desencadeadas pelo projeto (Figuras 3 e 5) e as produções das mesmas crianças
após as atividades e discussões em sala de aula (Figuras 4 e 6).
Para finalizar, foi proposto para as crianças a construção de um portfólio contendo todas as
atividades desenvolvidas durante o projeto, relacionando as comparações dos desenhos iniciais e os
desenhos finais. O portfólio serviu como uma ferramenta de diálogo com as famílias e a com a
comunidade escolar, sendo assim outras turmas da escola e as famílias das crianças puderam notar a
evolução gráfica e da escrita, no processo de alfabetização científica dos educandos. O portfólio foi
entregue para as crianças e exposto durante a feira de ideias da escola.
CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos durante o projeto, foi possível perceber o quanto o processo
de alfabetização científica, e a aquisição do código escrito desenvolveram-se de forma significativa,
para as crianças. As mesmas, a cada atividade se sentiam parte atuante de sua aprendizagem,
participavam de todas as propostas com entusiasmo, dialogando entre si, questionando uns aos
outros e a professora, contribuindo com o grupo e adquirindo conhecimento de forma pessoal e
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individual. O desenho foi um recurso muito produtivo durante o desenvolvimento do projeto de
docência, o mesmo auxiliou os educandos no processo de letramento, aquisição do código escrito,
socialização com o grupo, expressão de ideias, expressão artística, contextualização dos temas
propostos, bem como instrumento de avaliação a partir da comparação das produções no processo
de aprendizagem dos alunos.
Sendo assim, as reflexões realizadas no decorrer da prática docente, realizada no contexto do
Estágio Curricular nos Anos Iniciais, do curso de Pedagogia, nos possibilitaram reconhecer que o
desenho nos anos iniciais do Ensino Fundamental não é perda de tempo, mas sim, um grande aliado
no processo de aquisição da escrita e da alfabetização científica.
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ANEXOS
Figura 1. O que você gostaria de aprender sobre seu corpo?

Fonte: Autoras
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Figura 2. O que você gostaria de aprender sobre seu corpo?

Fonte: Autoras

Figura 3. Desenho da Figura Humana

Fonte: Autoras
Figura 4: Desenho da Figura Humana

Fonte: Autoras
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Figura 5. Este é o meu coração.

Fonte: Autoras

Figura 6. Este é o meu coração.

Fonte: Autoras
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Resumo
O presente artigo apresenta reflexões sobre a prática docente desenvolvida no decorrer do estágio
obrigatório, intitulado Estágio Curricular nos Anos Iniciais, do curso de Pedagogia de uma universidade
da rede privada de ensino, localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Como foco central
do trabalho trazemos as análises sobre as contribuições do desenho no processo de alfabetização
científica, durante o primeiro ano, do Ensino Fundamental, articulado ao processo de alfabetização e
letramento da língua materna. O Estágio foi realizado em uma turma de primeiro ano do Ensino
Fundamental, da rede pública Estadual/RS, sendo possível verificar que as práticas pedagógicas
alinhadas com a promoção da alfabetização científica, como por exemplo o desenvolvimento da
percepção sobre a importância do registro de hipóteses prévias sobre temas estudados para posterior
comparação, foram fundamentais para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e tiveram por
finalidade mensurar os conhecimentos construídos e reelaborados. As práticas pedagógicas priorizaram
atividades práticas que consideravam as vivências das crianças, estimulando a criticidade e promovendo
o acesso ao mundo letrado facilitando, assim a alfabetização e letramento científico e na língua materna,
de modo a tornar os educandos protagonistas do seu processo de aquisição do código escrito,
tornando-os leitores e escritores competentes. A organização das práticas pedagógicas seguiu duas
etapas, na primeira, organizou-se o projeto de docência que se amparou nos projetos de trabalho, o
qual considera as ideias prévias, as vivências e todo o conhecimento que a criança traz consigo. Na
segunda etapa analisamos a importância do processo de desenvolvimento gráfico das crianças, o qual
constatamos ser um agente central no processo de alfabetização e letramento. Para finalizar,
consideramos que a prática docente desenvolvida, ressaltou o desenho como um recurso muito
produtivo nos processos de letramentos, aquisição do código escrito, socialização com o grupo,
expressão de ideias e expressão artística.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Alfabetização Científica; Desenho infantil.
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INTRODUÇÃO
A universidade caracteriza-se com o trabalho acadêmico embasado no tripé ensino, pesquisa
e extensão. Nestes são ofertados vário tipos de projetos, entre eles a monitoria acadêmica, foco do
trabalho que será discutido.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é discutir sobre um projeto de monitoria acadêmica
voluntária que está sendo realizado no curso de Pedagogia (UNESPAR- Campus União da Vitória),
na disciplina de Fundamentos da Alfabetização, no ano de 2019. Para tanto, utilizou-se como
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica.
Desta forma, o presente trabalho será dividido em dois momentos, primeiramente será
abordada a contextualização da monitoria acadêmica, bem como as funções e responsabilidades dos
monitores. No segundo momento, será abordado alguns conceitos da disciplina de Fundamentos da
Alfabetização sobre o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA
No Ensino Superior, o Programa de Monitoria Acadêmica foi definido com a Lei 5540, de
28 de novembro de 1968, a qual definiu a figura do monitor. O Art. 41 aponta que as universidades
ficarão responsáveis por criarem as funções de monitor para os alunos do curso de graduação, a
partir da realização de uma prova específica, demostrando sua capacidade de desempenho de uma
determinada disciplina. (BRASIL, 1968).
Desta forma, a monitoria acadêmica surge para a valorização e incentivo na formação de
futuros docentes no ensino superior. Deve fazer parte do Projeto Pedagógico de cada curso da
universidade, na qual a realidade da prática educativa faça parte da formação inicial e final do
acadêmico.
Na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Campus de União da Vitória, no curso
de Pedagogia, foi ofertado um programa de monitoria acadêmica na disciplina de Fundamentos de
Alfabetização, no ano 2019, com o intuito de proporcionar aos alunos a complementação nas
temáticas que envolvem a disciplina, bem como contribuir na formação docente do estudante
monitor, aluno do 4º ano vespertino e noturno, que já frequentou esta disciplina.
Para a participação da monitoria são necessários os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Instituição;
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II. Ter sido aprovado na disciplina objeto da Monitoria, ou em disciplina com ementa
equivalente;
III. Ter disponibilidade para dedicar pelo menos 12 horas semanais às atividades de
Monitoria, nos termos deste Edital.
IV. Não receber qualquer outro tipo de bolsa.
V. Não ter pendência no CADIN. (PARANAVAÍ, 2019)

As atividades de responsabilidade do monitor têm como princípio auxiliar os acadêmicos
que cursam a disciplina. Para tanto, o monitor destinará horas para estudos das temáticas abordadas
na disciplina e fichamentos, planejamento e avaliação das atividades a serem desenvolvidas e
elaboração de material para abordagem prática do conteúdo teórico ministrado sob a orientação do
professor-orientador, acompanhamento do professor na disciplina e redação dos relatórios de
atividades desenvolvidas, além do atendimento aos acadêmicos.
Assim, o projeto de monitoria auxilia os discentes a diminuírem as dificuldades
provenientes, bem como contribui para a organização de seus estudos e pesquisas, fortalecendo a
sua caminhada no ensino superior. Outrossim, contribui com o estudante monitor a consistência na
sua formação para a docência, como também sanar a cultura de individualismo a partir da relação
entre monitor e Professor Orientador, “na medida em que o orientador passa a compartilhar suas
ideias, ouvir as perspectivas, dúvidas e indagações do monitor no convívio de sua prática
profissional.” (NUNES, 2007, p. 52).
A disciplina Fundamentos da Alfabetização, na qual foi proposta a monitoria voluntária
acadêmica, tem em sua ementa conteúdos alusivos sobre alfabetização em seus aspectos históricos,
políticos e metodológicos. Uma discussão que engloba estes aspectos é o conceito de alfabetização
e letramento. Este assunto foi amplamente debatido, a fim de que os acadêmicos tivessem
conhecimento dos mesmos e como desenvolver práticas para os alunos de 1º e 2º anos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Esta temática, considerada de grande relevância tanto para a
monitoria, como aos acadêmicos, foi a escolhida para a próxima sessão, que trará uma discussão
sobre a compreensão dos estudos e reflexões em sala de aula.
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA, A CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA
No contexto social atual é fundamental possuir conhecimentos de leitura e escrita, pois é
através destes elementos que os educandos serão inseridos em uma sociedade graforcêntrica.
Entretanto, para adquirir tais conhecimentos se faz necessário que estes passem pelo processo de
alfabetização e letramento. Para Galvão e Leal (2005, p.14), a alfabetização é:
[...] um processo de construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema
alfabético de escrita. Para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa participar de
situações que o desafiem, que coloquem a necessidade da reflexão sobre a língua, que
o leve enfim a transformar informações em conhecimento próprio. [...]

É possível perceber que a alfabetização acontece de forma processual, através de situações
em que o educando entra em conflito consigo mesmo. Para tanto, cabe especialmente à escola
transmitir e possibilitar o acesso aos conhecimentos de leitura e escrita. Neste sentido, o alfabetizar
nada mais é do que o processo de aprendizagem nos quais se desenvolve a habilidade de ler e
escrever de maneira adequada e a utilizar esta habilidade como um código de comunicação com o
seu meio. A alfabetização está diretamente ligada, portanto, com o fato de aprender a tecnologia de
escrita, ou seja, como se escreve, como se lê, as convenções da língua portuguesa, como escrever de
cima para baixo, da esquerda para a direita, respeitar a margem da folha, além é claro de
compreender que letras juntas formam sílabas, que sílabas formam palavras, que palavras formam
frases e que frases formam textos, que podem ser escritos e lidos pelos alunos.
Todavia, para que haja uma aprendizagem significava é necessária à utilização de “Textos
reais para alunos reais que necessitam conhecer e se apropriar desses instrumentos produzidos por
nossa sociedade para conhecer e dar sentido ao mundo. [...]” (GALVÃO e LEAL, 2005, p.16),
colocando o educando em contato direto com o que está presente no meio social em que ele se
encontra, pois a alfabetização se dá por meio do contato com textos. Consequentemente, o letrar
está voltado para o entender o que está escrito, desenvolvendo várias competências para a utilização
da escrita, em práticas sociais, onde o aluno lê e entende o que está escrito relacionando com sua
realidade.
Esta diferença entre alfabetização e letramento é a fase em que o educando aprende, pois a
alfabetização tem seu início e término no Ensino Fundamental, desta forma o aluno vai aprender a
ler e a escrever nesta fase já o letramento inicia-se nos primeiros anos de vida, no qual o sujeito vai
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aprendendo conforme cresce e continua sempre aprendendo, até o final da vida, consistindo nas
práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 1998).
No entanto, não basta apenas entregar textos para os educandos, é de suma importância que
o professor possua um método para alfabetizar, para que assim obtenha resultados positivos. Este
método não pode ser tratado de forma isolada do contexto da criança e da escola, mas deve atender
as suas necessidades enquanto aprendiz. Assim, corroborando com Galvão e Leal (2005, p.17) o
método é:
[...] um caminho que conduz a um fim determinado. O método pode ser compreendido
também como maneira determinada de procedimentos para ordenar a atividade, a fim
de se chegar a um objetivo. [...] No sentido aqui empregado, o método de
alfabetização compreende o caminho (entendido como direção e significado) e um
conjunto de procedimentos sistemáticos que possibilitam o ensino e a aprendizagem
da leitura e da escrita [...].

Nesse contexto, podemos destacar três métodos utilizados para alfabetizar sendo eles:
sintético, analítico e por fim o analítico-sintético.
No método sintético, o processo de aprendizagem da escrita e da leitura tem início com
estruturas simples para posteriormente trabalhar as complexas. Deve ensinar partindo das letras,
depois sílabas e só então as palavras e frases. Para Galvão e Leal (2005, p.18) “propostas de ensino
baseadas nesses métodos partem do pressuposto de que a aprendizagem é mais fácil quando se parte
das unidades mais elementares e simples [...], para, em seguida, apresentar unidades inteiras e
significantes”. Desta maneira esse método constitui-se por partir de unidades menores, para
unidades maiores, a aprendizagem é feita através da memorização e da repetição por parte do aluno.
Já o método analítico ou global caracteriza-se por partir do todo para as partes, ou seja, de
pequenos textos, para palavras e sílabas, assim Galvão e Leal (2005, p.20) destaca que “os métodos
analíticos são aqueles que propõem um ensino que parte das unidades significativas da linguagem,
isto é, palavras, frases ou pequenos textos, para depois conduzir análise das partes menores que as
constituem (letras e sílabas) [...]”. Larocca e Saveli (2001, p.188) destacam que este método
consiste em “[...] partir de estruturas completas, consideradas mais significativas, para chegar, a
posteriori, à discriminação das partes menores [...]”, e este deveria servir de referencial para as
demais escolas.
Por fim, o método analítico-sintético se desenvolve a partir dos dois métodos citados,
anteriormente (sintético e analítico) assim, o processo de aprendizagem inicia-se com palavras e
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frases e em seguida parte para a decomposição das letras. Segundo Mortatti (2000, p.45), “A partir
dos anos de 1930, aproximadamente, as cartilhas passam a se basear em métodos mistos ou
ecléticos (analítico-sintético e vice-versa), [...] visando à maior rapidez e eficiência na alfabetização
[...]” assim esse método parte do todo, (palavras, frases, textos), e depois para a decomposição das
palavras em letras ou sílabas, desta forma utilizando os dois métodos simultaneamente.
Desta forma podemos concluir que o programa de monitoria acadêmica é de suma
importância, pois é um dos meios que contribuir com a aprendizagem da disciplina, sendo também
uma grande oportunidade para quem tem interesse em atuar no ensino superior, visto que coloca os
acadêmicos em contato direto com a docência universitária, assim como visa auxiliar os acadêmicos
em suas dúvidas e questionamentos por meio da procura aos monitores.
CONCLUSÕES
O presente estudo teve o objetivo de evidenciar as reflexões perante a importância da
monitoria acadêmica voluntária, durante a formação dos monitores para o início da carreira docente,
lembrando que é um espaço que está em processo de consolidação, mesmo que já possua uma
história no âmbito universitário.
Outro objetivo do presente estudo foi demonstrar alguns aspectos e conceitos da disciplina
de fundamentos da alfabetização, através da apresentação do que é alfabetização e letramento,
explicando como ocorre o processo da apropriação, lembrando também dos métodos abordados
durante o processo de monitoria, sendo eles sintético, analítico e analítico sintético.
Nos dias atuais, verificamos a monitoria acadêmica enquanto práxis pedagógica nas
instituições de ensino superior com o objetivo de fortalecer a prática de ensino. A monitoria
estabelece uma relação de troca de experiências, na qual os acadêmicos monitores, o professor e os
acadêmicos da disciplina ganham, pois todos evoluem, com as trocas de saberes, conhecimentos,
planejamentos, os trabalhos e as dúvidas, e com isso o monitor se torna mais confiante para
contribuir com o que for necessário para o aprendizado dos acadêmicos.
Enfim, o presente estudo suscitou a importância da monitoria voluntária no espaço
universitário, para as trocas de experiências tanto para o professor como os acadêmicos, e fazer com
que outros acadêmicos tenham o interesse de participarem da monitoria acadêmica.
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Resumo
O presente texto tem como tema principal o Programa de Monitoria Acadêmica Voluntária no espaço
universitário, especificamente, o Programa ofertado na disciplina de Fundamentos de Alfabetização
(2019), do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná (Campus de União da Vitória). Para
tanto, objetivou-se investigar sobre o Programa de Monitoria Voluntária, as atribuições e funções
desenvolvidas pelos monitores dentro e fora de sala de aula, bem como discutir algumas das temáticas
debatidas juntamente com os acadêmicos e que foram preponderantes para a formação dos futuros
docentes: o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e como este processo foi
evoluindo ao longo do contexto histórico, assim como os métodos utilizados para alfabetização
(sintético; analítico; analítico-sintético). Desta forma a tarefa de alfabetizar cabe especialmente a escola,
pois é por meio dela que o aluno terá acesso aos conhecimentos elaborados historicamente. Quanto aos
aspectos metodológicos, a pesquisa foi de caráter qualitativo, realizada por meio de bibliografia
especializada. Pretende-se, com esta pesquisa, apontar a relevância dos programas de monitoria
acadêmica para a formação docente inicial, uma vez que proporciona aos acadêmicos um contato direto
com o ambiente universitário, bem como destacar alguns conceitos relevantes dentro da disciplina de
Fundamentos da Alfabetização.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Formação docente. Monitoria acadêmica.
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Resumo
Nossa proposta pretende contribuir para o debate acerca das ações docentes e da reflexão sobre essas.
Como eixo central, focamos nas práticas de docentes alfabetizadores atuantes em espaços
diversificados. O primeiro estudo remete à compreensão dessas ações de três alfabetizadoras atuantes
em classes regulares dos primeiros anos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, que representa, em nosso país, o ciclo de alfabetização, com uma atenção especial
para os aspectos da progressão do sistema de escrita alfabética. A segunda reflete sobre as práticas de
alfabetizadoras em classes hospitalares da cidade de Recife - Pernambuco e as nuances que configuram
o trabalho docente neste contexto, norteado pelas demandas de tratamento que os discentes
apresentam e o gerenciamento de suas ações educacionais. Por fim, a terceira pesquisa tenta
compreender a aprendizagem da escrita alfabética por crianças e adolescentes de uma comunidade
quilombola da cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte e as estratégias de docentes e gestores da
escola mais próxima à localidade para lidar com a alfabetização desse público. Uma preocupação em
comum guiou este painel, materializada na necessidade de compreensão das práticas docentes
instituídas pelos alfabetizadores e suas reflexões acerca das ações estabelecidas. Tomou-se por norte o
que é feito de fato em sala de aula para traçar diálogos com as abordagens teóricas acerca da
alfabetização e do letramento no Brasil. Convocar atualmente as problemáticas da alfabetização para a
atuação docente nesses diferentes contextos de ensino se mostra de extrema relevância social e
acadêmica. Pretendemos contribuir para ampliar o debate sobre as práticas de alfabetização e
letramento e a relevância dessa discussão no processo de formação docente.
Palavras-chave: Práticas Alfabetizadoras; Reflexão sobre a Ação; Ações Docentes; Contextos de
Alfabetização.
O SABER-FAZER DOCENTE, A PROGRESSÃO DO ENSINO DO SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA E ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA PARA
ALFABETIZAÇÃO
Márcia Vânia Silvério Perfeito – SEEDF
Solange Alves de Oliveira-Mendes – UnB
Vânia Márcia Silvério Perfeito – SEEDF

INTRODUÇÃO
No Brasil, o ensino de Língua Portuguesa encontra-se marcado por severas críticas à
Educação Básica. Um dos problemas detectados no país é o fato de que muitas crianças não
conseguem consolidar o processo de alfabetização nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.
O desempenho, ao final do terceiro ano, não alcança o nível de alfabetização esperado, o que faz
com que muitos estudantes cheguem ao 9º ano, até mesmo no Ensino Médio, sem fazer uso
autônomo da leitura e da escrita.
Historicamente o país vem apresentando baixos índices no campo da alfabetização. Embora
sinalize para superações, os números são considerados inaceitáveis. Os resultados da última edição
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da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)1, realizada em 2016, denunciaram que 54,73% dos
estudantes brasileiros do 3º ano permaneceram em níveis insuficientes de leitura e 33,85% em
escrita. No Distrito Federal, esses índices indicaram 44,49% de escassez em leitura e 23,57% em
escrita. Isto significa que, mesmo com avanço em relação ao país, ainda foram elevados. Este
cenário reflete a necessidade de esforços contínuos e aprimoramento das políticas públicas para
assegurar a progressão das aprendizagens escolares e, consequentemente, a garantia do direito de
aprender a todos os estudantes da Rede Pública de Ensino, bem como a redução das desigualdades
sociais.
O processo de apropriação da leitura e da escrita sofreu alterações no decorrer da história e
trouxe contribuições para o ensino da língua materna. Nesse período, metodologias para o ensino
sistemático da escrita alfabética e da leitura, na perspectiva de alfabetizar letrando (SOARES, 2016;
2008). Nessa mesma direção, Morais (2012) sublinha que o processo de alfabetização é marcado,
também, pela apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e, para que ocorra com êxito,
faz-se necessário o ensino sistemático de suas propriedades, assim como as habilidades da
consciência fonológica.
Com base no pressuposto de que o papel da escola é, também, garantir a apropriação do
conhecimento sistematizado por todos os estudantes, ainda que em ritmos e tempos diferenciados,
algumas alternativas vêm sendo propostas, por meio de políticas de organização da escolaridade em
ciclos. Assim, o Bloco Inicial de Alfabetização (doravante, BIA), instituído pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), gradativamente, a partir de 2005, sendo ampliado
em 2008 para todas as escolas da rede pública que atendiam às classes de alfabetização é
constituído pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental.
Desta forma, nos propomos nesse estudo, a analisar o saber-fazer e a progressão do ensino
do sistema de escrita alfabética no cotidiano de três grupos-classe do BIA de uma Escola da
SEEDF, ou seja, apreender se as docentes adotavam metodologias de alfabetização para ajudar as
crianças a se apropriarem desse objeto de conhecimento.

A primeira versão da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi aplicada em 2013, a segunda em 2014 e a
terceira e, última edição, em 2016, com o propósito de aferir os níveis de alfabetização e letramento em língua
portuguesa e em matemática, bem como, as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Era
censitária, onde todas as escolas e alunos matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental eram avaliados.
1
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AS MUDANÇAS PARA O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA
As mudanças na organização do ensino têm suscitado novas apropriações do funcionamento
da escola e das práticas pedagógicas. No Brasil, até a década de 1980, o debate sobre a apropriação
da leitura e da escrita girava em torno do como ensinar, da prevalência de um método sobre o outro.
A questão dos métodos de alfabetização estava bem polarizada: os sintéticos de um lado e os
analíticos de outro. As críticas aos métodos tradicionais e às cartilhas de alfabetização ganharam
realce, visto que a língua era concebida como um código de transcrição gráfica das unidades
sonoras (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).
Constituindo-se em uma contribuição teórica, a Psicogênese da Língua Escrita, idealizada
por Ferreiro e Teberosky (1999) e colaboradores, desencadeou mudanças significativas no campo
da alfabetização. Colocou em questão os pressupostos até então vigentes, compreendendo que o
sujeito elabora hipóteses e as reconstrói até alcançar uma escrita alfabética e ortográfica. Desta
maneira, o como aprender ganhou destaque.
Entretanto, Soares (2003) e Morais (2012) apontam que as apropriações dos sujeitos, face à
Psicogênese, acarretaram distorções, uma vez que educadores confundiram uma teoria sobre o
aprendizado da escrita alfabética com metodologias de ensino. Para eles, essa interpretação e a
hegemonia do letramento, provocaram conclusão equivocada de que não era preciso ensinar a
escrita alfabética de modo sistemático, visto que as crianças se apropriariam desse objeto, por meio
da participação em práticas letradas.
A esse fenômeno Soares (2003) deu o nome de desinvenção da alfabetização, o que agravou
os índices no país, trazendo prejuízos para o processo inicial de alfabetização. Para a autora (2016),
alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da base alfabética de escrita; letrar significa
levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita. Embora constituam processos distintos,
são indissociáveis e interdependentes. Igualmente, Morais (2012) e Soares (2016; 2008), defendem
o ensino da escrita alfabética e suas convenções em consonância com o letramento.
Por conseguinte, estamos aclamando o que Soares (2003) denominou de a reinvenção da
alfabetização, na tentativa de recuperar a especificidade do processo sem, entretanto, voltar para o
que já foi superado (os antigos métodos). Desse modo, recuperar a particularidade do processo de
alfabetização enuncia favorecer um processo sistemático e progressivo de aprendizagem do sistema
de escrita alfabética (SEA), suas convenções ortográfico-gramaticais e dos gêneros textuais.
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Morais (2012) define a consciência fonológica como um conjunto de habilidades que nos
permite refletir sobre as partes sonoras das palavras. Pode ir desde a percepção da extensão das
palavras e de semelhanças fonológicas entre elas, até a manipulação de sílabas e fonemas. Essa
capacidade de refletir sobre as unidades sonoras de forma consciente é compreendida como
habilidades metafonológicas.
Para Soares (2016, p. 170), há uma hierarquia no desenvolvimento da consciência
fonológica que segue a estrutura das palavras: “a criança revela consciência de rimas e aliterações
antes de alcançar a consciência de sílabas, revela consciência de sílabas antes de alcançar a
consciência de fonemas”, entretanto, esclarece que esses diferentes níveis se fundamentam em uma
sequência previsível, operando com a oralidade.
Concordando com Soares, entendemos que, ao recorrer a alternativas didáticas em sala de
aula para explorar esse objeto de conhecimento, é importante, numa lógica coerente de apropriação,
não abordar a unidade fonema, inicialmente, considerando o grau de complexidade para um
aprendiz que iniciou formalmente seu processo de alfabetização.
As situações lúdicas e jogos com palavras permitem a exploração das dimensões sonora e
gráfica. As crianças brincam com as palavras sem que, para isso, tenham que treinar consciência
fonêmica ou famílias silábicas. Por isso, o autor defende que, para praticarmos um currículo
eficiente, é necessário ter clareza do que oportunizar aos estudantes. Ao defender o trabalho com a
consciência fonológica aos cinco anos de idade, no final da Educação Infantil, assegura que muitas
crianças saem dessa etapa sem ter tido a chance de brincar com textos e palavras. Assim, no lugar
de treinamentos enfadonhos, propõe atividades lúdicas em que as crianças exercitem a curiosidade
sobre as palavras (MORAIS, 2019).
O Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2018), em consonância com Morais
(2019; 2012) e Soares (2016; 2008; 2003), defende o desenvolvimento das práticas de linguagem na
perspectiva do letramento e o aprendizado da leitura e da escrita vinculado à apropriação do sistema
de escrita alfabética.
Contudo, Morais (2012) adverte para o fato de que o desenvolvimento de habilidades de
consciência fonológica, embora necessárias para o domínio do sistema alfabético, não é condição
suficiente, pois o sistema tem outras propriedades que precisam ser compreendidas e reconstruídas
mentalmente. Destaca, ainda, que há gêneros textuais que se prestam a esse trabalho.
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METODOLOGIA
Recorremos à pesquisa de natureza qualitativa, por meio de estudo de caso de tipo
etnográfico, com uso da observação participante (ANDRÉ, 2015; 2005). Para a discussão dos
dados, utilizamos a análise temática de conteúdo (BARDIN, 2016). A escola pesquisada integra a
rede pública do Distrito Federal. Acompanhamos, por meio de doze observações, no primeiro e
segundo semestres de 2018, a prática de três professoras que atuavam no BIA. As docentes foram
nomeadas: P1, P2 e P3.
No concernente à formação, as P1 e P3 cursaram o Magistério, em nível médio. As três
estudaram Pedagogia e possuíam pós-graduação lato sensu. Concursadas em regime de 40 horas
pela SEEDF, sendo 25 horas em docência e 15 horas destinadas à coordenação pedagógica
(formação, planejamento, avaliação e atendimento aos estudantes). No que se refere à experiência
em classes de alfabetização, a P1 tinha, na ocasião da produção dos dados, três anos, a P2 afirmou
possuir seis e a P3 assegurou ter doze anos.
O ENSINO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA NAS TURMAS ACOMPANHADAS
Como vimos defendendo ao longo dessa sistematização, estamos alinhadas com o discurso
de que é crucial alfabetizar numa perspectiva para o letramento. Computamos, de acordo com a
Tabela anexada ao final do texto, a frequência com que as propriedades do SEA foram
desenvolvidas no universo das três turmas.
A maioria das propriedades do sistema foram trabalhadas nas turmas de 1º (48,66%) e 2º
anos (41,00%), enquanto no 3º ano (10,34%) houve menor constância, já que, no último ano do
BIA, espera-se que o alfabetizando já tenha se apropriado da escrita alfabética. Examinando as
práticas das P1 e P2, as atividades incidiram em um ensino sistemático e explícito do SEA e das
correspondências grafemas-fonemas (MORAIS, 2012), a fim de assegurar a construção da escrita
alfabética e suas convenções.
Nas turmas de 1º e 2º anos, as professoras priorizaram momentos sistemáticos de ensino das
propriedades do SEA (127/107). Já a professora do 3º ano, conforme esperado, dedicou menos
tempo para este ensino (27). Nesse caso, a P1 deu ênfase à identificação de letras (13), sílabas (10)
e palavras (8); leitura de letras (24) e palavras (12). A P2 priorizou momentos para a identificação
de sílabas (10), escrita de palavras (12) e exploração de rimas (7). Enquanto a P3, destinou
momentos para a escrita de palavras (3) e partição escrita de palavras em sílabas (3).
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Na turma de 1º ano, a P1, ao desenvolver uma sequência de atividades de apropriação do
SEA, a partir do prenome dos estudantes, conversaram sobre o porquê do nome de cada um,
exploraram a lista de nomes fixada na sala de aula, confeccionaram crachás de mesa e, por último,
cada aluno recebeu uma ficha quadriculada para escrever cada letra de seu nome e, em seguida,
recortar.
Desse modo, a partir de uma brincadeira, ela oportunizou a leitura individual dos nomes
próprios, momento em que os estudantes tinham que identificar o nome de colegas da classe.
Assim, com as fichas em mãos, sentaram-se no chão em volta do cartaz para desenvolverem a
atividade: Quantas letras tem seu nome?
Cada aluno contribuiu na sua vez. Chamou-os pelos nomes em ordem alfabética e deixou
que cada um colasse as letras que formavam seu prenome no espaço indicado, explorando algumas
das propriedades do sistema: contagem de letras, partição escrita dos nomes em letras, comparação
quanto à presença de letras iniciais (iguais ou diferentes) e a extensão (maior ou menor).
Observemos como ocorreu a intervenção em um trecho da aula:
P1:

Que

letra

vem

primeiro?

A1:

A.

P1: E agora, qual é?

(O aluno colava cada letra, respondendo prontamente à

professora,

até

que

terminasse).

A2:

R.

P1:

Quantas

letras

tem

seu

nome?

A3:
P1:

Seis.
Tem

nome

de

colega

que

comece

pela

sua

letra?

A4: Não. (A partir do segundo aluno, pôde acrescentar outras perguntas).
P1: Qual nome tem mais letras? Qual é o maior? Qual o menor? [...].
(P1 - 1º ANO, 1º DIA – 13/03/2018).

As propriedades exploradas convergem com o que Morais (2012) destaca como relevantes
para a apropriação do SEA. Segundo o autor, essas propriedades carecem, nessa etapa da
escolarização, de um ensino sistemático, a fim de assegurar a construção da base alfabética de
escrita e, em seguida, suas convenções.
O pesquisador reitera que o aprendizado da escrita alfabética exige, do estudante, foco nas
palavras e em partes delas. Isto porque partir o signo linguístico exprime focalizar no oral e no
escrito (a palavra escrita como sequência de letras, a sequência de sons pronunciados quando
falamos a palavra), para analisar seus pedaços sonoros e gráficos (MORAIS, 2012).
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Em outra oportunidade, a P1, ao trabalhar o SEA, fez uso sistemático de suas propriedades,
incluindo rimas, uma das habilidades da consciência fonológica. Após leitura coletiva do poema
Diversidade, da autora Tatiana Belinky (19/09/2018), a professora desenvolveu oralmente com os
estudantes a compreensão, explorou algumas características do gênero. A maioria estava lendo bem.
Inicialmente, circularam as palavras que rimavam no texto, em seguida, as escreveram de acordo
com o poema. Deste modo, desenvolveu uma prática voltada para o alfabetizar-letrando (SOARES,
2016), contribuindo para a inserção do estudante no contexto cultural da sociedade, que está
fundamentalmente relacionado à leitura e, sobretudo, à escrita.
Cabe ressaltar que a exploração de rimas não se constituiu numa prioridade, durante as aulas
observadas, somente nessa ocasião, foi explorada. De acordo com Morais (2012), as habilidades de
consciência fonológica auxiliam o estudante a avançar nessa empreitada de apropriação do SEA,
quando articula a escrita à pauta sonora. Entretanto, alerta que “o desenvolvimento de habilidades
fonológicas é uma condição necessária, mas não suficiente, para uma criança atingir uma hipótese
alfabética” (MORAIS 2012, p. 91).
Em uma sequência de atividades, na turma de 2º ano, a P2, leu para os estudantes o conto: O
mundinho azul e, em seguida, propôs as seguintes atividades: identificação de letras (inicial) e
palavras, contagem de letras e sílabas e comparação entre palavras para identificar a maior, a que
tinha mais letras. Deste modo, convidou alguns alunos para irem até o quadro marcar palavras
contidas no texto lido, solicitadas por ela. O primeiro aluno circulou a palavra MUNDINHO e
retornou ao lugar. Nesse momento, a docente perguntou para a turma:
P2:

MUNDINHO

começa

com

que

Todos:

M.

P2:

Quantas

letras

têm?

Todos:
P2:
Todos:

letra?

Oito.
Quantas

vezes

abrimos

a
Três

boca

para

pronunciá-la?
vezes.

P2: Três pedaços? Três sílabas? (alguns alunos responderam que a palavra tinha oito
sílabas e a professora explicou). Oito letras e três sílabas. (Pediu que outro aluno fosse
ao quadro marcar a palavra AZUL. O aluno marcou.). Essa palavra é AZUL?
Todos:
P2:

Sim.
Quantas

Todos:

letras?
Quatro.

P2: Qual é a maior palavra? (Referiu-se às palavras: MUNDINHO e AZUL).
Todos:
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P2:

Quantas

vezes

abro

a

boca

para

pronunciar

a

palavra

AZUL?

Todos: Duas vezes, duas sílabas. (Ela escreveu no quadro: PLANETA e ÁGUA. Pediu
a um aluno para marcar a palavra planeta e disse o L depois do P).
P2:

Igual

ao

Cebolinha

fala:

PLA.

Que

palavra

tem

mais

Todos:

letras?
Planeta.

(P2 - 2º ANO, 1º DIA – 03/04/2018).

Em continuidade, desenvolveu com os estudantes, novas atividades, sempre fazendo
intervenções e mostrando os slides da história. Prosseguiu avançando com atividades, tais como:
exploração de rimas, contagem de letras, sílabas e palavras, identificação de letra inicial, formação
de novas palavras, substituindo apenas a primeira letra e reflexões a partir das sílabas TRA, LHA e
da letra H:
P2:

Pintar

as

A2:
P2:

palavras

que

terminam

CAMINHO,
MARES

termina

com

iguais

a

MUNDINHO.

NINHO,
o

mesmo

som

MARES.

de

MUNDINHO?

Todos:

Não.

A3:
P2:

AZUL?

PASSARINHO.
No

título,

temos

quantas

Todos:

palavras?
Três.

P2: Procurar na história e encaixar na tabelinha palavras com uma, duas, três, quatro
sílabas ou mais. A palavra MUNDINHO tem quantas sílabas? E a palavra AZUL? A
palavra PLANETA? Nessa página da história, tem palavras com duas sílabas?
Todos:

MARES;

VISTO;

COBRIA.

P2: COBRIA tem quantas sílabas (Explicou aos alunos que não se tratava de uma
palavra

com

A4:

Tia!

P2:

apenas

duas

TRABALHAVAM

sílabas).

tem

HOMENZINHOS

têm

quantas?

Todos:
P2:

Quatro.
HOMENZINHO

rima

com

qual

A5:
P2:
Todos:

quatro.

palavra?
MUNDINHO.

Tem

mais

palavras

com

TRABALHAVAM;

quatro

sílabas?
OCEANOS.

P2: Como escrevo TRA? LHA. Eu falo LA ou LHA? (Frisou a letra H. Foi
completando com a ajuda deles. Enquanto isso, as crianças copiavam). A palavra SOL
tem

quantas

sílabas?

Todos: Uma. (A terceira questão era para formar novas palavras a partir de outras,
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trocando

apenas

a

primeira

letra).

P2: Vamos pensar? Quem quiser tirar dúvidas, eu vou às mesas. Só chamar. Só a
primeira

letra

vai

mudar.

As

outras

continuam.

Todos: MAR–BAR; RIO–FIO; GOTA–NOTA. Passou pelas mesas observando cada
um.
P2: Vou ajudar quem não fez, vamos lá! Vou tirar a letra M de MAR e vou colocar
que letra? Todos: B (nesse momento, foi chamando a atenção para algumas letras, tais
como:

C,

P2:

Que

D,

L,

N,

palavra

P).

é

essa?

Todos:

RIO.

A6:

TIO.

A7:

FIO.

P2:

GOTA

começa

com

que

letra?

Dá

para

formar

BOTA?

A8:
P2:

NOTA.
Vocês

irão

recortar

e

colar

no

caderno.

Vou

dar

visto.

(P2 - 2º ANO, 1º DIA – 03/04/2018).

Neste dia, a professora abordou várias propriedades do SEA com a participação expressiva
dos estudantes. Ao propor o trabalho por meio de um gênero textual, subsidiou o alfabetizar e o
letrar, conforme endossa Soares (2008) e o Currículo em Movimento (2018; 2014). Além disso,
para o desenvolvimento da consciência fonológica, a docente permitiu que os estudantes revelassem
consciência de rimas.
Na turma de 3º ano, após trabalho com o poema: O Pato, de Vinícius de Moraes, no LD, a
P3 permitiu aos alunos, refletir sobre as palavras e sobre suas partes orais e escritas. Desta forma, as
atividades possibilitaram aos estudantes a identificação de palavras que rimavam, procedendo
algumas habilidades de consciência fonológica:
P3: Olha só, vocês já tinham contado o número de versos. Não vou poder gritar, não
vou poder falar alto, vocês devem prestar atenção! Esse tem os versos que juntos
formam

a

A1:

estrofe.
Tinha

P3:
A1:

Tinha

versos

verso,
O

Duas

palavras

e

estrofes?

estrofe

e

que
que

São

é

terminam

com

parecidos?
rimas.
rima?

sons

parecidos.

P3: Os dois têm rimas. Não vamos ler o texto todo, apenas as duas últimas estrofes.
A2:

Pode

falar

as

rimas,

tia?

P3: Aguardem que vou escrever no quadro. (Escreveu as duas estrofes finais em letra
cursiva

no

quadro,

em

seguida,

pediu
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A3: PEDAÇO, POÇO e MOÇO. (A professora gostou, mas explicou que iriam
localizar
P3:

O

A3:

as
que

vamos

palavras
fazer

Tia!

agora?
É

na
Pintar

mesma
as

para

rimas

das

estrofe).
duas

achar

estrofes.
quantas?

P3: Pedi para pintar com lápis da mesma cor. Vamos fazer juntos? Estamos
identificando algumas características do texto. JENIPAPO rima com qual palavra?
Todos:

PAPO.

P3: Nem sempre precisam terminar igualzinho. (Apontou ENGASGADO e pediu para
que localizassem a palavra que rimava com essa). Nem sempre termina igualzinho,
com
Todos:

as
TIGELA

mesmas
-

PANELA;

letras
POÇO

não.
-

MOÇO.

(P3 - 3º ANO, 2º DIA – 26/04/2018).

Dominar essas propriedades significa entender que as letras representam/notam sons e como
são organizadas para criar essas representações/notações. Ao desenvolver a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita, a docente atendeu ao prescrito pelo
Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2018), ao explorar os sons finais (rimas) das
palavras. Conforme defende Soares (2008), a alfabetização ocorreu em uma perspectiva de
letramento, favorecendo a ampliação das experiências com o mundo da leitura e da escrita e com as
práticas sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse estudo foi analisar o saber-fazer e a progressão do ensino do sistema de
escrita alfabética (SEA) e algumas contribuições da consciência fonológica no cotidiano do Bloco
Inicial de Alfabetização. As informações revelaram exploração de várias propriedades e maior
frequência nas turmas de 1º e 2º anos, conforme o esperado, já que, um menor investimento foi
observado na turma de 3º ano, momento em que esse objeto está sendo consolidado, alinhando-se
ao que prevê Morais (2012) o que, a nosso ver, aponta para uma progressão nesse eixo de ensino.
Interessante ressaltar que, a P1 se dedicou ao processo de alfabetização inicial, com crianças
que, segundo ela, não passaram pela Educação Infantil; a P2 deu relevo às convenções do sistema,
aprofundando as aprendizagens dos estudantes, ainda que, por vezes, voltasse ao processo inicial
para alcançar alguns estudantes com mais dificuldades; a P3 prestou, sistematicamente, atendimento
individualizado, ao mesmo tempo em que subsidiava a turma para consolidar seus conhecimentos.
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Em uma mesma aula, as professoras articulavam a prática de leitura e as atividades para
apropriação do SEA, com diferentes proporções, conforme o desempenho da turma. Ao propor
atividades voltadas para a apropriação do SEA, com gradações distintas nas três turmas, houve um
trabalho que considerou diferentes propriedades desse objeto de conhecimento (MORAIS, 2012),
ainda que houvesse um tímido investimento em habilidades de consciência fonológica na turma de
1º ano e mesmo que, ao partirem do texto, a ênfase, por vezes, incidia nas propriedades do sistema,
as professoras contribuíram para o domínio dos gêneros textuais, conforme endossa o Currículo em
Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2018; 2014).
Em síntese, as práticas se distanciaram das abordagens ancoradas nos métodos tradicionais
de alfabetização, visto que contemplaram atividades de reflexão sobre o SEA por meio dos
diferentes gêneros textuais.
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Tabela. Frequência de ocorrência de práticas de Análise Linguística: Sistema de Escrita Alfabética nas turmas
acompanhadas
SUBCATEGORIAS

P1

P2

P3

TOTAL

PERCENTUAL

1º ANO

2º ANO

3º ANO

SUBCATEGORIA

SUBCATEGORIA

1

Identificação de letras

13

7

1

21

8,03

2

Identificação de sílabas

4

10

1

15

5,73

3

Identificação de palavras

8

5

-

13

4,97

4

Leitura de letras

24

1

2

27

10,33

5

Leitura de sílabas

5

5

1

11

4,20

6

Leitura de palavras

12

8

2

22

8,41

7

Leitura de frases

3

2

2

7

2,67

8

Escrita de letras

6

1

1

8

3,05

9

Escrita de sílabas

1

6

1

8

3,05

10

Escrita de palavras

7

12

3

22

8,41

11

Escrita de frases

2

1

2

5

1,90

12

Cópia de palavras

2

1

1

5

1,90

13

Cópia de sentenças (cabeçalho)

6

8

-

14

5,35

14

Cópia de textos

-

-

2

2

0,76

15

Ordem alfabética

4

1

1

6

2,28

16

Contagem de letras em palavras

5

2

-

7

2,67

17

Contagem de sílabas em palavras

1

8

2

11

4,20

18

Contagem de palavras em frases

1

1

-

2

0,76

19

Contagem de palavras em textos

-

1

-

1

0,38

20

Comparação de palavras quanto ao número
de letras

2

1

-

3

1,14

21

Partição oral de palavras em letras

5

-

-

5

1,90

22

Partição oral de palavras em sílabas

5

3

-

8

3,05

23

Partição escrita de palavras em letras

5

1

-

6

2,28

24

Partição escrita de palavras em sílabas

2

6

3

11

4,20

25

Partição de frases em palavras

-

4

-

4

1,53

26

Exploração de palavra dentro de palavra

1

2

-

3

1,14

27

Exploração de rimas

1

7

1

9

3,43

28

Exploração de aliterações

-

1

-

1

0,38

29

Segmentação de frases em palavras

2

2

1

5

1,90

TOTAL POR TURMA

127

107

27

261

100

PERCENTUAL POR TURMA

48,66

41,00

10,34

100

P= Professora - Fonte: Autoria própria
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Resumo
Este estudo analisou o saber-fazer e a progressão do ensino do sistema de escrita alfabética e algumas
contribuições da consciência fonológica em práticas docentes no cotidiano de três grupos-classe do
Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental) de uma Escola da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal. A pesquisa está inserida na perspectiva de um estudo de caso,
de tipo etnográfico, conforme realça André (2015; 2005). As docentes foram acompanhadas por meio
de observações participantes durante o ano letivo de 2018. Para o tratamento dos dados, recorremos à
análise de conteúdo temática, de acordo com Bardin (2016). O tema é discutido, tendo como
referências principais as obras de Morais (2019; 2012); Soares (2016; 2008; 2003), Ferreiro; Teberosky
(1999) e Distrito Federal (2018, 2014). Os resultados apontaram para a exploração de várias
propriedades do sistema de escrita alfabética por meio de diferentes encaminhamentos. As professoras
articulavam a prática de leitura e as atividades para apropriação do sistema. A P1 se dedicou ao
processo de alfabetização inicial, com crianças que, segundo ela, não passaram pela Educação Infantil; a
P2 deu relevo às convenções do sistema, aprofundando as aprendizagens dos estudantes, ainda que, por
vezes, voltasse ao processo inicial para alcançar alguns estudantes com mais dificuldades; a P3 prestou,
sistematicamente, atendimento individualizado, ao mesmo tempo em que subsidiava a turma para
consolidar seus conhecimentos. Conforme o esperado, notou-se um menor investimento na turma de
3º ano, momento em que esse objeto está sendo consolidado, o que sinaliza, para a progressão nesse
eixo de ensino. As práticas das professoras se distanciaram das abordagens ancoradas nos métodos
tradicionais de alfabetização, visto que contemplaram atividades de reflexão sobre o SEA por meio dos
diferentes gêneros textuais.
Palavras-chave: Alfabetização. Progressão do ensino. Sistema de Escrita Alfabética. Consciência
fonológica.
ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR: A ROTINA DE UMA CLASSE
Priscila Angelina Silva da Costa Santos – PCR

INTRODUÇÃO
A escola é o espaço onde o processo de (re)construção da aprendizagem se desenvolve,
mediando o complexo processo reflexivo do aprendiz. Contudo, esse processo de construção de
aprendizagem na escola muitas vezes é interrompido por situações inesperadas, como o diagnóstico
de uma doença. Muitas crianças vivenciam um diagnóstico e junto a ele uma mudança de vida, que
altera completamente a sua rotina, afastando-as da escola.
Diante desse contexto, e compreendendo que a educação é um direito público subjetivo, a
diversidade de situações não pode eliminá-la da vida do aprendiz. Garantida na Constituição e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a educação é direito todos e dever do Estado e da
família. Nesse sentido, é meta universalizar a educação básica, conforme a Lei 13.005/2014 que
aprova o Plano Nacional de educação.
É alicerçados nos aparatos legais e compreendendo que a aprendizagem é um processo
construtivo, dialógico, em que o professor é o mediador do conhecimento, que acreditamos na
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continuidade do processo de escolarização dos estudantes, mesmo quando precisam se afastar na
rotina diária para realizar um tratamento de saúde, devido aos mais diversos acometimentos. A Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) reafirma esse direito e recentemente, com a
alteração de abril de 2018, valida a necessidade de garantia de direito em diversas situações e
variados espaços dos estudantes/pacientes:
Art. 1º O Título III da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 7º-A:
Art. 7º-A Fica assegurado atendimento educacional, durante o período de internação,
ao aluno do ensino básico internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou
domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento,
na esfera de sua competência federativa.

É importante salientar também, conforme o documento do Ministério da Educação intitulado
“Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar” de 2002, eu o direito à saúde precisa ser
garantindo tendo em vista a sua integralidade:
Assim, a qualidade do cuidado em saúde está referida diretamente a uma concepção
ampliada, em que o atendimento às necessidades de moradia, trabalho, e educação,
entre outras, assumem relevância para compor a atenção integral. (p.10)

O internamento, devido aos mais variados problemas, não é obstáculo para que a
aprendizagem ocorra, o cognitivo muitas vezes não está afetado. Sabemos das limitações inerentes
ao processo de tratamento de saúde, como também das “expertises” docentes que, como
mediadores, precisam respeitar as particularidades do aprendiz.
Nessa perspectiva, buscamos refletir nesse relato de experiência, a rotina que se consolida na
classe hospitalar semear, considerando o ensino e a aprendizagem, bem como as especificidades dos
estudantes diagnosticados com câncer.
A escolarização hospitalar: um breve histórico
O processo de ensino e aprendizagem nos hospitais, conforme pesquisas, teve seu início
através de iniciativas voluntárias e ligadas aos grupos religiosos. Vasconcelos (2006) afirma que a
catastrófica Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o processo de escolarização no ambiente
hospitalar, visto que muitas crianças com graves ferimentos e problemas respiratórios, não podiam
frequentar a escola e passavam longos períodos no hospital. Esse cenário, fez com os grupos
religiosos realizassem os primeiros atendimentos pedagógicos no hospital. No Brasil, a história da
escolarização hospitalar está conectada à história da educação especial, tendo em vista que muitas
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1727

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

pessoas com deficiência ficavam hospitalizadas na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo,
contando com ações pedagógicas. Barros (2011) esclarece que em 1902, em um Hospício do Rio de
Janeiro, eram realizadas ações pedagógicas para crianças consideradas na época “anormais”. Nesse
sentido, Sousa (2019) afirma que esse pode ser o fator responsável para que politicamente a
escolarização hospitalar tem se ligado à educação especial.
É importante frisar, segundo Sousa (2019), a partir dos estudos de Rosenber-Reiner (2003),
que o primeiro cargo de professor para atuar no contexto hospitalar ocorreu em Lyon, na França, no
ano de 1948. No Brasil, a escolarização hospitalar encontra-se em processo de ampliação e, em
alguns lugares, de consolidação.
Nessa perspectiva, Sousa (2019) expõe que embora não tenhamos uma legislação específica
relacionada à escolarização hospitalar, os aparatos legais que versam sobre a educação de um modo
geral, bem como sobre a educação especial são pertinentes para a garantia desse serviço.
Ressaltamos, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Assim, a educação
como direito público subjetivo, respalda a garantia de escolarização às crianças hospitalizadas, que
se afastam das salas de aulas regulares para tratamento de saúde.
É na década de 1990 que a Política Nacional de Educação Especial inseriu o termo “Classes
Hospitalares” (SOUSA, 2019). A Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, lei de nº
9.394/96, salienta a oferta de formas alternativas a educação escolar, ratificando a necessidade das
redes de ensino em se adequar as especificidades dos estudantes. Ampliando o respaldo, as
Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (2001) ressaltam que as classes
hospitalares devem dar continuidade ao processo de aprendizagem dos alunos matriculados em
escolas da educação básica.
Fica evidente, a partir dos documentos citados e das modificações mais recentes, que a
escolarização hospitalar é um direito do estudante, e que a sua garantia expressa a contínua busca
por uma educação, de fato, para todos, pública, gratuita e de qualidade.
CAMINHO METODOLÓGICO
Para refletirmos sobre a experiência, reunimos materiais e documentos que compõem a
rotina da classe hospitalar, bem como registramos os aspectos principais que caracterizam as
singularidades desse espaço.
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A Classe Hospitalar Semear é a única no município do Recife e no estado de Pernambuco,
garantindo às crianças, internadas na Oncohematologia Pediátrica do Hospital Universitário
Oswaldo Cruz (HUOC/CEONHPE), a continuidade da escolarização. Vale destacar que a classe foi
implantada a partir de Convênio celebrado entre o Hospital, a Prefeitura do Recife e Grupo de
Ajuda à Criança Carente com Câncer Pernambuco (GAC-PE), em setembro de 2014, e instituída na
Rede Municipal de Ensino do Recife, Decreto Nº 28.622, publicado em 06 de março de 2015.
A referida classe hospitalar é composta por duas professoras, sendo uma lotada nos dois
turnos e a outra apenas no turno da tarde, e por uma professora em função técnica pedagógica,
responsável pelo estabelecimento do diálogo com as famílias e as escolas dos estudantes, pela
sistematização dos dados e pala organização de materiais juntos às professoras.
É importante frisar que o diálogo com as famílias das estudantes também compõe esse
relato, nos dando subsídio para refletir sobre a importância do espaço escolar no hospital.
“AQUI TEM MUITA INTELIGÊNCIA!”: A CLASSE HOSPITALAR SEMEAR
A frase de uma estudante da classe intitula essa seção, nos mostrando que se trata de um
ambiente escolar, com ensino formal, em que os estudantes dão continuidade ao processo de
escolarização.
A classe hospitalar semear é uma sala de aula da Prefeitura da cidade do Recife, parte da
Escola Municipal Cidadão Herbert de Souza, atendendo estudantes da educação infantil (grupos 4 e
5) e do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Nesse sentido, é uma sala de aula multisseriada, que
funciona como uma sala de aula meio, ou seja, nela se propicia o diálogo com a escola em que o
estudante se encontra matriculado, na busca de realizar o trabalho com os conteúdos que estão, de
fato, sendo desenvolvidos em sua sala de aula de origem. Para que o trabalho ocorra de modo
sistematizado, a classe apresenta uma rotina em que o diálogo com escolas dos estudantes e com as
famílias se fazem presentes.
Imagem 1. Classe Hospitalar Semear
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Inicialmente, ao ser diagnosticado e iniciar o tratamento, a criança e sua família são
apresentadas a classe, alguns dados são recolhidos e o diálogo com a escola é iniciado. As escolas
recebem via e-mail uma ficha de encaminhamento em que buscamos expor as especificidades do
atendimento escolar hospitalar, como também solicitamos o preenchimento de um quadro com os
conteúdos a serem trabalhados por bimestre. As famílias ficam responsáveis em deixar na classe os
livros didáticos utilizados na escola da criança.
Imagem 2. Quadro para preenchimento dos conteúdos

As crianças são oriundas de diversos municípios de Pernambuco, como também de outros
estados, o que torna o trabalho complexo, tendo em vista a diversidade de conteúdos, projetos, etc.
Buscamos desenvolver o trabalho com cada estudante a partir dos conteúdos enviados por sua
escola, fazendo a articulação com os projetos da rede de ensino do Recife. Também consideramos
os avanços e dificuldades de cada um, realizando ajustes necessários ao longo do processo de
aprendizagem.
É importante destacar que conforme orientações médicas, as crianças podem ter aula durante
uma hora, que pode ser realizada na classe, como também no leito, a depender das condições que
cada uma se encontra no dia. Durante o internamento, as aulas podem acontecer diariamente,
contudo o horário de cada estudante não é fixo, por conta das questões relacionadas ao tratamento e
de suas condições físicas. Salientamos que durante os intervalos do tratamento, os estudantes
costumam ser atendidos no ambulatório, quando vão para as consultas de rotina.
Embora o tempo pedagógico seja reduzido, se compararmos ao ambiente escolar não
hospitalar, vale considerar o aproveitamento desse tempo, em que o ensino se dá muitas vezes de
modo preceptorial, potencializando o processo de aprendizagem significativa.
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A rotina consolidada na classe hospitalar semear se inicia com o levantamento nas
enfermarias, ou seja, as professoras verificam os estudantes que estão internados e a situação de
cada um, a fim de verificar quem será atendido na classe, no leito, e em que turno. Após o
levantamento, as professoras organizam o que será trabalhado com cada estudante, considerando os
conteúdos enviados pela escola de origem, os seus livros didáticos e as especificidades de cada um.
Geralmente, os estudantes com condições de riem até a sala de aula são atendidos pela manhã,
ficando para o turno da tarde o atendimento nos leitos.
Imagem 3. Aula educação infantil

Imagem 4. Aula ensino fundamental

Para que os conteúdos de todas as áreas de conhecimento sejam contemplados ao longo das
aulas, como também para a melhor organização das professoras, dos estudantes e de suas famílias,
um horário foi organizado. Desse modo, as crianças já sabem previamente a disciplina que será
estudada, muitas vezes já se preparando para determinada aula.
A classe hospitalar é o espaço procurado pela maioria dos nossos estudantes ao chegar para
mais um internamento. A sala de aula os aproxima um pouco da rotina que viviam antes do
diagnóstico, e mesmo em meio as dores e sofrimentos, lá o clima da escola impera. As crianças se
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sentem à vontade e demonstram o desejo pela aprendizagem e por manter o processo de
escolarização, que irá possibilitar o retorno às escolas, que se encontram matriculados, sem tantos
danos.
Ao longo do ano de 2019, por exemplo, duas estudantes foram alfabetizadas, sendo um do
1º e a outra do 2º ano. Ambas estudantes se encontravam na hipótese pré-silábica de escrita e se
apropriaram do sistema, concluindo o ano alfabetizadas, em processo de consolidação do sistema de
escrita. Conforme as próprias alunas, a classe foi a responsável por possibilitar a aprendizagem da
leitura e da escrita. Exemplos como esse evidenciam a importância da sala de aula no hospital, que
garante o direito à educação mesmo em condições adversas.
CONCLUSÕES
Destacamos a importância da classe hospitalar que tem proporcionado contribuições
significativas aos estudantes, no que diz respeito ao processo de aprendizagem.
A classe hospitalar apresenta uma rotina sistematizada, tanto nos aspectos burocráticos, que
visam garantir a continuidade da escolarização, quanto nos aspectos pedagógicos, no intuito de
possibilitar o planejamento viável para cada estudante que se encontra hospitalizado.
A não interrupção dos estudos ameniza o quadro de dor e sofrimento causado pelo
diagnóstico do câncer. As crianças demonstram o desejo de adentrar à sala de aula quando chegam
ao hospital, costumam procurar as professoras, muitas vezes ficam ansiosas esperando o horário da
aula. Nesse sentido, a garantia do direito à educação durante o tratamento é necessária e precisa ser
ampliada e consolidada.
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Resumo
O diagnóstico de uma doença, e por ocasião a mudança da rotina e os internamentos frequentes não
são obstáculos para que a aprendizagem ocorra, o cognitivo muitas vezes não está afetado. Sabemos
das limitações inerentes ao processo de tratamento de saúde, como também das “expertises” docentes
que, como mediadores, precisam respeitar as particularidades do aprendiz. Nessa perspectiva, buscamos
refletir nesse relato de experiência, a rotina que se consolida na classe hospitalar semear, considerando
o ensino e a aprendizagem, bem como as especificidades dos estudantes diagnosticados com câncer. A
classe hospitalar semear é uma sala de aula da Prefeitura da cidade do Recife, parte da Escola Municipal
Cidadão Herbert de Souza, atendendo estudantes da educação infantil (grupos 4 e 5) e do ensino
fundamental (1º ao 5º ano). Conforme orientações médicas, as crianças podem ter aula durante uma
hora, que pode ser realizada na classe, como também no leito, a depender das condições físicas de cada
um. Durante o internamento, as aulas podem acontecer diariamente, contudo o horário de cada
estudante não é fixo, por conta das questões relacionadas ao tratamento e de suas condições físicas.
Salientamos que durante os intervalos do tratamento, os estudantes costumam ser atendidos no
ambulatório, quando vão para as consultas de rotina. Nesse sentido, a classe apresenta uma rotina
sistematizada, sendo um espaço procurado pela maioria dos nossos estudantes ao chegar para mais um
internamento. A sala de aula os aproxima um pouco da rotina que viviam antes do diagnóstico, e
mesmo em meio as dores e sofrimentos, lá o clima da escola impera. As crianças se sentem à vontade e
demonstram o desejo pela aprendizagem e por manter o processo de escolarização, que irá possibilitar
o retorno às escolas, que se encontram matriculados, sem tantos danos.
Palavras-chave: Classe hospitalar; Ensino e aprendizagem; Rotina.
REFLEXÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA
COMUNIDADE QUILOMBOLA ARROJADO – RN: ESTRATÉGIAS DE GESTORES E
DOCENTES NO ATENDIMENTO A ESTA DEMANDA
Maria Aurineide da Silva – UFERSA
Ana Gabriela de Souza Seal – UFERSA

INTRODUÇÃO
O referido artigo remete à nossa pesquisa sobre os processos de alfabetização de crianças e
adolescentes da Comunidade Quilombola Arrojado, localizada no município de Portalegre/RN.
Enfocaremos nessa discussão a alfabetização das crianças e adolescentes quilombolas. Pretendemos
explicitar os níveis de escrita identificados, tomando por parâmetro de análise os estudos de Emília
Ferreiro acerca da Psicogênese da escrita alfabética.
Para que seja obtido novos conhecimentos sobre a alfabetização é importante que haja uma
pesquisa específica nesta área, assim estamos aprofundando nossos estudos sobre a referida
Comunidade Quilombola do Arrojado acerca da alfabetização dos sujeitos, quais os níveis que os
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mesmos se encontram, e em que sentido o papel dos docentes pode interferir nessas aprendizagens.
É bem sabido que alfabetização no Brasil ainda se coloca com um longo percurso para sua
consolidação. A maioria das escolas apresentam índices baixos no que tange a este assunto.
Estudar sobre a alfabetização é voltar o olhar para um tema bastante discutido no Brasil,
porém com muito ainda para ser pesquisado. No nosso caso, estamos nos propondo a investigar
sobre a alfabetização de crianças e adolescentes quilombola, para compreendermos, por meio de
uma pesquisa local, o cenário desta temática. Como cita Morais (2012), o fracasso da alfabetização
nas escolas brasileiras tem atingido exclusivamente população de baixa renda. Muitas vezes, isso
impossibilita que essa população garanta que seus filhos se alfabetizem nos primeiros anos
escolares.
O interesse pelo tema partiu da vivência como oriunda desta comunidade quilombola, e
como futura profissional da educação, por ter observado através de diagnósticos que foram
elaborados na disciplina “Alfabetização e Letramento” do Curso Licenciatura Interdisciplinar em
Educação do Campo da UFERSA. Com os resultados em mãos, percebemos que os discentes com
idade regular presentes na escola têm um baixo nível na alfabetização. Os mesmos reclamavam que
não sabiam realizar uma simples leitura. Os resultados do Ideb realizada no ano 2017 referentes à
escola local reforçavam essa informação. Neste, foi obtido a nota dois (2.0), que significa que a
escola tem uma carência nas aprendizagens e que ficou abaixo da nota estipulada do município
(4.4).
Dessa forma o objetivo dessa pesquisa foi mostrar o nível de alfabetização dos discentes
inseridos na escola que atende a comunidade quilombola, para mostrar que por mais que a
alfabetização seja um dos assuntos mais introduzidos, ainda existe comunidades campesinas que
não tem um nível de alfabetização adequado à sua idade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A alfabetização no Brasil é um fator que demanda um aprofundamento nas pesquisas
principalmente quando se refere as comunidades quilombolas que não é visualizada nos encontros
nacionais que discute sobre alfabetização, dessa maneira enfatizarei sobre esse determinado
assunto. Segundo Silva e Seal (2018, p. 4):
Em análise das apresentações aprovadas e/ou dos trabalhos encomendados pela
ANPED, entre os anos de 2006 a 2017 foi possível identificar 192 trabalhos. Desse
total, foram identificados dez trabalhos com a abordagem sobre processos de
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letramento de sujeitos do campo. Destaque-se que foram identificados 48 títulos de
trabalhos que remetiam diretamente a estudos acerca de práticas de alfabetização e
letramento, porém estes todos concentrados em contextos urbanos.

Dessa forma podemos visualizar quando se trata de pesquisas no âmbito campesino os
números são menores do que nos centros urbanos, pois trata-se de um lugar historicamente
esquecido em muitos aspectos principalmente no educacional.
Para que este número de analfabetismo diminua é preciso que a escola tenha mais
participação pois o processo de alfabetização é um momento que os aprendizes precisam de um
acompanhamento mais sistemático. Como aponta Morais (2012), o aprendiz da escrita alfabética
não está com as regras prontas e disponível em sua mente.
Eles não sabem como as letras funcionam e para que eles saibam é preciso de
acompanhamento sistemático que possibilite chegar a uma compreensão de fonema, sílabas e de
palavras como um início desse processo, tendo em conjunto a necessidade de se estabelecer os
processos de letramento.
A alfabetização e o letramento são processos que precisam caminhar juntos para que
tenhamos uma boa educação, como cita Soares (2004):
No conceito de alfabetização nos censos demográficos, ao longo das décadas,
permitem identificar uma progressiva extensão desse conceito. A partir do conceito de
alfabetizado, que vigorou até o Censo de 1940, como aquele que declarasse saber ler e
escrever, o que era interpretado como capacidade de escrever o próprio nome;
passando pelo conceito de alfabetizado.

Como visualizamos, devemos saber que para ser alfabetizado é necessário dominar a leitura
e a escrita, neste caso é saber mais além do que seu próprio nome. Essa alfabetização foi uma forma
inicial de declarar quem era alfabetizado. Porém, diferentemente de hoje, se compreende melhor o
que é preciso considerar para entender o indivíduo como alfabetizado. Sobre o conceito de
alfabetização e letramento no Brasil eles estão sempre interligados como aponta Soares (2004, p. 8):
No Brasil a discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de
alfabetização, o que tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção
acadêmica, a uma inadequada e inconveniente fusão dos processos, com prevalência
do conceito de letramento, por razões que tentarei identificar mais adiante, o que tem
conduzido a um certo apagamento da alfabetização que, talvez com algum exagero,
denomino desinvenção da alfabetização
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Dessa maneira é visto que os dois processos são essenciais para que haja enfoque maior da
educação na vida dos discentes. Mesmo sabendo que o nível de alfabetização do Brasil se encontra
ainda muito baixo em relação aos outros países por mais que tenha ocorrido uma diminuição dos
anos de 1940 para os anos atuais, ainda existe uma boa parte de adultos e crianças que ainda não
estão alfabetizado, e a maioria desses sujeito estão em escolas do campos.
Em relação a este assunto apresentaremos um pouco sobre a educação do campo que
também está inserido neste contexto logo em que a pesquisa foi realizada, para mostrar a realidade
da alfabetização nestes espaços que estão fora das maiores discussões acadêmicas.
A educação do campo é direito dos sujeitos que estão inserido naqueles locais onde muitas
vezes são esquecidos ou até mesmo negados o direito de terem uma educação de qualidade, pelo
simples fato de estarem inserido em um lugar longe da zona urbana assim como cita Fernandes,
Cerioli, e Caldart (2011, p.21):
Há uma tendência dominante em nosso país, marcado por exclusões e desigualdade,
de considerar a maioria da população que vive no campo como a parte atrasada e fora
de lugar no almejado projeto de modernidade. No modelo de desenvolvimento, que vê
o Brasil apenas como mais um mercado emergente, predominante urbano,
camponeses e indígenas são vistos como espécies em extinção.

Com esses índices, podemos observar o quanto a população campesina é vista por muitos
como um lugar de atraso. O fato é que ainda é um espaço no qual a garantia dos direitos mínimos,
como o da educação ainda é precário. O que muitas vezes a esse espaço se destina é uma educação
sem qualidade, em que as situações e as práticas educativas não contribuem para diminuir o
analfabetismo.
A Educação do Campo como bandeira, como causa e como área do conhecimento é de suma
importância para os povos do campo. Ela tem por princípio trabalhar de acordo com a realidade
apresentada naquele determinado local, tendo por norte a pedagogia da alternância. Caldart (2012,
p. 263) aponta que a educação do Campo:
Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à educação (e
não a qualquer educação) feita por eles mesmos e não apenas em seu nome. A
Educação do Campo não é para nem apenas com, mas sim, dos camponeses,
expressão legítima de uma pedagogia do oprimido.

Sendo assim é muito importante sabermos que a educação do e no campo é um direito de
todos que reside naquele determinado lugar, dessa forma é de grande valia valorizar a educação dos
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povos campesinos e quilombolas, na qual é outro assunto que não é muito dialogado na academia
brasileira a educação quilombola.
Partindo do ponto de vista mais amplo sobre a educação quilombola iremos dialogar um
pouco sobre esse tema no Brasil, já que essa pesquisa focaliza na alfabetização das crianças de
comunidade quilombola, como a educação está inserida no interior da escola estudada e como está
refletida no âmbito da educação nacional. Neste caso Soares (2016, p. 1) aponta que:
A educação quilombola é uma modalidade de ensino recente no âmbito da educação
básica, visto que, a resolução de Nº 08 de 20 de novembro de 2012 define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação
Básica, portanto, trata-se de uma política pública em construção, de uma política
pública cujo movimento é de afirmação e valorização de saberes históricos e culturais
secularmente ausentes no currículos escolar.

Esta modalidade de ensino não está presente em todas as escolas como podemos perceber na
fala da autora, porem a mesma poderia acontecer em escolas que recebem sujeitos oriundo de
comunidades quilombolas, para que os discentes tenham novas aprendizagens como disciplinas que
contextualize com sua realidade local.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os caminhos percorridos para a realização desta pesquisa foram por meio de dados obtidos
através de dois diagnósticos realizados com discentes da Comunidade Quilombola Arrojado, e de
uma entrevista que realizei logo após a obtenção do primeiro diagnóstico com a gestora e os
discentes da instituição de ensino, e em seguida apliquei novamente o diagnóstico para um público
mais abrangente de discentes.
O primeiro diagnóstico realizado foi com 07 discentes, no qual estava presente 05 questões
para saber os níveis alfabético das crianças e adolescentes da comunidade, que foi parte de uma
pesquisa da disciplina alfabetização e letramento do curso Licenciatura Interdisciplinar em
Educação do Campo.
As entrevistas realizada na instituição de ensino foram de modelos diferentes sendo um
específico para a gestão da escola , que contou com 05 questões que dialogasse sobre a quantidade
de alunos e a permanência dos mesmos na instituição e outro roteiro de entrevista para os docentes
que também conteve 05 questões, para sabermos as práticas de ensino e os níveis alfabéticos que os
discentes apresentava conforme os dados obtidos pelos docentes.
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Logo após obter os dados da entrevista realizamos o segundo diagnóstico com total de 34
discentes incluindo crianças e adolescentes, o diagnóstico apresenta as mesmas questões do
primeiro, para identificar quais as idades e níveis alfabéticos dos mesmos.
Sendo assim, pudemos observar através dos diagnósticos e entrevistas realizada que essa
pesquisa coletou um grande número de indivíduos, dessa forma selecionamos apenas alguns dados
para que seja exposto no referido trabalho.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Notamos que trabalhar com diagnósticos foi um seguimento que nos mostrou respostas
acerca do níveis alfabéticos das crianças e adolescentes desta comunidade pesquisada, neste caso
apresento os dados obtidos no primeiro diagnóstico que foi realizado em abril de 2019 com 07
discentes, que está presente no gráfico 01, com esse resultado percebemos que naquela comunidade
existia um déficit de aprendizado referente à idade daquelas crianças diagnosticada.
Com esse resultado em mãos partimos para aprofundar esta pesquisa na instituição de ensino
que recebe essas crianças e adolescentes, realizando entrevistas com a gestora na qual tinha como
roteiro de entrevista as seguintes perguntas: quantos alunos estão matriculados atualmente na
escola? Todos esses alunos são alfabetizados? Se não qual o nível de aprendizagem? Existe algum
trabalho diferenciado que envolva mais esse público da comunidade quilombola? Há algum índice
de repetência tomado por base dos últimos 10 anos dessas crianças e adolescentes da referida
escola? Em relação a taxa de evasão escolar nos últimos 10 anos houve evasão escolar por parte dos
discentes dessa comunidade?
Dessa maneira selecionamos algumas das questões para refletimos sobre a entrevista que
realizamos com a gestora e docentes da instituição que recebe os alunos da comunidade quilombola,
esta foi a segunda parte da pesquisa que foi realizada no dia 17 de abril de 2019, na instituição de
ensino, na qual recebe os alunos oriundos da referida comunidade, cujo foco foi saber qual o nível
de alfabetização que os mesmos se encontram e se a escola trabalha atividades diferenciadas a
respeito dessas crianças e adolescentes.
A primeira entrevistada foi a gestora da escola. Neste momento, selecionamos 02 questões
para que possamos refletir. A primeira pergunta foi a seguinte: quantos alunos estão matriculados
atualmente na escola? A Mesma respondeu “recebe cerca de 30 a 35 alunos da comunidade
quilombola Arrojado”.

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

1738

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

A segunda pergunta enfatizada na entrevista foi: todos esses alunos são alfabetizados? Se
não qual o nível de aprendizagem?

“Não, nem todos são alfabetizados, bom assim, na verdade

deste que entrei aqui em 2017, aqui na escola que a gente vem é, a gente tem um reforço e inclusive
lá tem um grande número de alunos, que tem dificuldade de aprendizagem, alguns desses tem até
laudo médico que faz o atendimento no Centro de Recreamento Institucionalizado-CRI na cidade de
Pau dos Ferros, porém a gente tem sim alguns alfabetizados e outros em fase de alfabetização.
(Entrevista realizada com a gestora, em 17 de abril de 2019).
Com base na fala da gestora da escola a mesma vem relatando que alguns alunos não estão
alfabetizados, o que coincidiu com as resposta obtidas na realização do primeiro diagnóstico, porém
houve a necessidade de entrevista com docentes para que assim fosse possível realizar um novo
diagnostico com um número maior de discentes para saber se existia uma grande quantidade de
crianças e adolescentes ainda em processo de alfabetização.
Sendo assim partirmos para entrevistar os docentes para saber como é refletido estes dados
na sala de aula, dessa forma realizamos a entrevista com os docentes da instituição, em que o roteiro
de entrevista contou com as seguintes perguntas: Existe atividades extras para alunos com baixo
nível de alfabetização? Se sim quais? se não, por quê? Todos os alunos da comunidade quilombola
Arrojado são alfabetizados? Se não quais seus níveis de aprendizagem? O desenvolvimento das
atividades realizadas pelos discentes da comunidade quilombola Arrojado apresenta nível de
aprendizagem diferente das demais crianças que não são da mesma? Se sim, qual nível se encontra?
Você tem conhecimento sobre o nível de alfabetização dos pais dos discentes da comunidade
quilombola Arrojado? Se sim, eles se encontram alfabetizado? qual o nível de alfabetização? O
nível escolar que os pais dos discentes se encontram na sua opinião interferem na aprendizagem dos
alunos?
Dessa forma selecionamos a seguinte questão para refletimos que o professor I respondeu:
Todos os alunos da comunidade quilombola que se encontram em suas aulas estão alfabetizados?
“não, não estão alfabetizados., tem algum que estão iniciando o processo de alfabetização e que
estão sendo acompanhado por reforço e eu acredito que a gente vai conseguir alfabetizar até o final
do ano”. (Entrevista realizada com o Professor I, em 17 de abril de 2019).
Escolhemos outra questão para apresentar neste espaço que foi a seguinte: Há algum
planejamento específico para o desenvolvimento das aulas com os discentes de comunidade
quilombola? Se não, por quê? O professor II respondeu: “Não, assim né quando a gente percebe que
o aluno, principalmente, quando a gente percebe essas dificuldades a gente tenta muda a nossa
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metodologia na sala de aula e muitas vezes dá resultado, vai nesse seguimento muda a metodologia,
vamos buscar outras coisas atividades lúdicas, que possa muda o seguimento do aluno.” (Entrevista
realizada com o Professor II, em 17 de abril de 2019).
Esse foram alguns recortes das entrevistas, na qual realizamos na referida instituição, foram
cerca de 07 Professores e a Gestora que se disponibilizaram para a entrevista, na qual basicamente
os professores responderam que existia um número de discentes que ainda não se encontrava
alfabetizado na escola, os demais dados irão estar disponíveis no Trabalho de Conclusão de Curso
que se encontra em andamento.
Dessa maneira, podemos concluir que existe um número de crianças que se encontra ainda
em processo de alfabetização na referida instituição, e para sabermos qual o número de discentes
que ainda não estão alfabetizados, realizamos o segundo

diagnóstico

com os discentes da

instituição, já que a gestão e alguns docentes nos confirmaram que existe esse número de estudantes
que não estavam alfabetizados.
Sendo assim também selecionamos para refletimos os dados dos diagnósticos realizados
com os discentes presentes na referida instituição, que são residentes na Comunidade Quilombola
do Arrojado, para que saibamos quais os níveis alfabéticos que os discentes se encontram.
O diagnóstico foi realizado durante vários dias, pois demandou bastante tempo na
localização dos discentes, disponibilização destes e tempo de realização. Os dias reservados para a
obtenção de todos os dados foram os dias 24, 25, 26, 27, 31 de agosto e 09, 10, 11 de setembro de
2019. O motivo pelo intervalo de tempo foi que não era possível está com as crianças e
adolescentes em um mesmo dia, já que fazia o deslocamento até as suas casas para realizar o
diagnóstico.
Durante a coleta de dados foram no total de 34 discentes pesquisados sendo esses 21
crianças e 13 adolescentes que estudavam na instituição pesquisada, para saber quais as fases
referente às hipóteses de escrita que as mesmas se encontravam, para realizar esses diagnóstico
foram 8 dias para coleta dos dados.
Os dados adquiridos com os diagnósticos foram os seguintes, dentre esses 34 discentes,
foram os seguintes: Silábico alfabético: 06 discentes; Silábico: 02 discentes; Pré-silábico: 13
discentes; Alfabético: 13 discentes, Dessa maneira remetemos ao gráfico 02, para melhor
visualização dos resultados da pesquisa realizada.
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Sendo assim, vemos que o número de discentes que não são alfabetizados ainda se encontra
maior do que os alfabetizados na referida instituição de ensino, mostrando que é preciso que a
escola venha a ter práticas de ensino diferenciadas com esses discentes que se encontram em
hipóteses iniciais da escrita alfabética, e essas respostas conseguimos visualizar dentro dos dois
diagnósticos realizados que a maioria dos discentes estão em hipóteses abaixo do esperado para a
série que os mesmos se encontram.
Entretanto a alfabetização é um processo que deve ser comtemplado por todos os discentes
na idade certa, porém é visto que ainda tem muitas crianças que não se encontram alfabetizada de
acordo com sua idade, este é uma realidade ainda presente nesta comunidade quilombola como
apresentam os resultados.
CONCLUSÕES
Este trabalho se propôs a apresentar as coletas de dados sobre as hipóteses de escrita das
crianças e adolescentes da comunidade quilombola do Arrojado-RN. Por meio das entrevistas e
diagnósticos podemos identificar que a escola apresenta muitas crianças que estão em hipóteses
iniciais de escrita alfabética.
Dessa forma, selecionamos dados da referida pesquisa do trabalho de conclusão de curso,
para transcrever para este trabalho, que é de suma importância para a academia, pois é uma
pesquisa que vem falar sobre a alfabetização de crianças e adolescentes de comunidades
quilombolas. Tema ainda muito pouco explorado em extensão e complexidade.
O importante é sabermos que é de grande pertinência pesquisar sobre as aprendizagens de
comunidades quilombolas, já que se encontram geralmente longe dos grandes centros urbanos, e
que muitas vezes não são lembrados nos grandes encontros que discutir sobre a alfabetização. Para
além de todos os processos excludentes pelos quais já passaram as comunidades quilombolas e,
num sentido mais amplo, os negros no nosso país, a alfabetização das populações afrodescendentes
no Brasil precisa continuar como bandeira de luta. No nosso caso, com o olhar investigativo
especialmente voltado às comunidades quilombolas.
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ANEXOS
Gráfico 01

1º Diagnóstico das crianças e adolescente
da Comunidade Quilombola Arrojado 7
discentes
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Gráfico 02

2º Diagnóstico das crianças e
adolescentes da Comunidade Quilombola
Arrojado 34 discentes
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Resumo
O estudo em questão reflete sobre a alfabetização de crianças e adolescentes da comunidade
quilombola Arrojado localizada no município de Portalegre/RN e as estratégias adotadas por docentes
e gestão escolar local para tratar com essa questão. O objetivo deste estudo foi identificar as hipóteses
acerca da escrita alfabética apresentada por discentes quilombolas que frequentavam a escola local e
compreender – por meio de conversas com a equipe gestora e docentes da escola – as estratégias
traçadas pelo corpo escolar para o acompanhamento da aprendizagem desses discentes. O texto,
portanto, apresenta um recorte de uma pesquisa maior que pretende compreender a referida
comunidade quilombola do Arrojado acerca da alfabetização dos sujeitos, dos níveis de escrita
alfabética, bem como do papel dos docentes e da escola local no atendimento a esta demanda.
Optamos, neste sentido, por duas ferramentas metodológicas neste trabalho que foram os diagnósticos
realizados com 34 discentes oriundos da comunidade quilombola em questão inseridos na instituição de
ensino local e as entrevistas semiestruturadas, realizada junto à gestora e docentes. Em nosso estudo,
identificamos que há uma distorção entre idade escolar e metas de alfabetização no que tange ao
quantitativo de discentes que frequentam a escola local. Não conseguimos identificar uma sistemática
adotada pela escola para o acompanhamento da alfabetização dos discentes como um todo e desses
discentes em especial. Estudar sobre a alfabetização, é propor ter um olhar mais amplo para a
educação, por mais que seja um assunto bastante discutido na academia brasileira por vários autores,
ainda existe muito para ser pesquisado, como a alfabetização em Comunidades Quilombolas que ainda
não é muito divulgada no Brasil.
Palavras-chave: Ações docentes para a Alfabetização; Educação Quilombola; Educação do Campo.
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INTRODUÇÃO
Este artigo integra uma dissertação de mestrado que teve como objetivo analisar a
concepção das professoras1 alfabetizadoras sobre a alfabetização na perspectiva do letramento,
conhecendo de que maneira ocorrem seus processos formativos, e como estes
influenciam e auxiliam a prática pedagógica. A pesquisa de abordagem qualitativa
aconteceu durante os anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove, junto a trinta professoras
alfabetizadoras de 1º e/ou 2º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de educação de
Lages/SC. Inicialmente aplicamos um questionário com as trinta professoras para a identificação de
dez professoras para a entrevista semiestruturada. Partindo da seguinte pergunta: como as
professoras da rede municipal de educação de Lages/SC entendem o processo de alfabetização e
letramento a partir da formação continuada ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de
Lages (SMEL)?
A alfabetização é um tema recorrente no contexto educacional brasileiro, pois faz parte do
dia a dia de todas as escolas com Anos Iniciais do Ensino Fundamental2, e uma das diretrizes do
Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 é a “erradicação do analfabetismo” meta esta,
presente desde a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 214 (BRASIL,
1988). Levando em consideração tais encaminhamentos, ocorre a formação das professoras que
atuam ou irão atuar com as turmas de alfabetização, seguindo essas recomendações, relacionadas à
sua prática pedagógica e o entendimento que têm do processo de alfabetização.
A formação continuada pode se constituir em importante espaço de diálogo entre as
professoras que estão iniciando sua carreira, tanto na troca de saberes pedagógicos quanto na
renovação de práticas daquelas que já têm experiência, tentando assim, solucionar entraves e
alcançar os objetivos educacionais.

Para esse trabalho foi utilizado a palavra professora, no gênero feminino, quando se trata de docentes que atuam em
turmas de alfabetização, pois todas as participantes da pesquisa fazem parte desse gênero, bem como a maioria das
professoras alfabetizadoras da rede municipal de educação de Lages.
1

A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio (BRASIL, 1996). Sendo
que o Ensino Fundamental é dividido em Anos Iniciais, do primeiro ao quinto ano e Anos Finais, do sexto ao nono ano
(BRASIL, 2005).
2
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Desde sua criação a carreira docente é vista mais como uma opção possível de cursar uma
graduação e ter uma profissão que oferece relativa segurança no mundo do trabalho, do que
efetivamente como uma profissão almejada, pois ainda falta muito para ser valorizada. De acordo
com pesquisa de Gatti e Barreto (2009), o padrão dos estudantes que optam por serem professores
segue algumas referências, a carreira docente ainda é escolhida como opção pelo valor da
mensalidade dos cursos de graduação, possui um alto padrão de feminização e um histórico familiar
de baixa escolarização. As autoras constataram após esse estudo que a formação inicial de
professores ainda é fragmentada, com predomínio de teorias, falta de didática e relação mais
aprofundada dos conteúdos específicos das turmas de início de escolarização, algo que resulta em
uma defasagem desde a base formativa dos professores em relacionar a teoria aos aspectos práticos
da profissão.
Uma formação continuada condizente com a realidade, relaciona os processos intelectuais à
prática docente, e proporciona a auto avaliação do trabalho realizado, os métodos utilizados e os
resultados alcançados. Segundo Imbernón (2009), para que a formação permanente dos professores
proporcione a mudança de conceito que se tem desse processo como maneira de renovar práticas,
faz-se necessário também uma mudança maior na maneira como esses momentos são organizados,
visualizando os docentes como sujeitos ativos desses processos formativos.
Concomitante a isto, o papel da escola como formadora de cidadãos, necessita ser valorizado
e visto como a possibilidade de ultrapassar as barreiras sociais e econômicas que visualizamos na
constituição dos seres pelos quais a educação passou, mas não transformou.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORAS
Proporcionar alfabetização na idade correta pode ser uma das maneiras de solucionar
problemas de repetência e evasão escolar. Porém como afirma Soares (2017), antes de tentar fazer
com que a criança entenda esse complexo processo da alfabetização, é preciso que, primeiramente,
as professoras o entendam, tendo conhecimento dos diferentes aspectos envolvidos nessa ação,
além de compreender a alfabetização na perspectiva do letramento, porém respeitando a
especificidade de cada um, tendo um olhar fundamentado em conhecimentos apreendidos para
traduzi-los na sua prática pedagógica. Nesse ponto, torna-se adequado que alfabetizadoras realizem
sua formação continuada em encontros que são pensados para essa etapa da educação.
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A formação continuada das professoras é uma das necessidades pontuais em políticas
públicas relacionadas à educação, sendo assim, é indispensável que os órgãos competentes e
responsáveis por essa formação, oportunizem e avaliem suas práticas, de modo a avançar em
questões relacionadas à aprendizagem e compreensão das professoras. As políticas públicas de
formação de alfabetizadoras precisam envolver mais aspectos inerentes a essa fase da educação
escolar, processos formativos e/ou encaminhamentos que levem em conta os aspectos inerentes a
cada unidade escolar, além da valorização dos saberes prévios das professoras, como atuantes e
pensantes desses processos que fazem parte de sua constituição profissional.
Consideramos essencial a valorização daqueles que constituem seus saberes nas vivências
diárias, que são um campo profícuo de verificação de teorias e relações entre diferentes saberes.
Ressaltamos, a necessidade dessa valorização, também no espaço da escola, local mais adequado
para que a troca de aprendizados gere resultados positivos. Garcia (2015) defende, que as
professoras alfabetizadoras se tornem pesquisadoras de sua própria prática e propõe uma
metodologia de formação, baseada nas ações cotidianas, diferente do modelo transmissor,
relacionando a teoria às situações práticas, levando em consideração, que a alfabetização e o
letramento são situações que permeiam as vivências das pessoas que vivem em sociedade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi de abordagem qualitativa, utilizando como instrumento para a coleta dos
dados, o questionário e a entrevista semiestruturada. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de
Ética em Pesquisas (CEP) da UNIPLAC, com data de dois de novembro de dois mil e dezoito e sob
o parecer 2.997440, iniciamos o trabalho de campo, para primeiramente estabelecer um primeiro
contato com as participantes.
O questionário foi aplicado com trinta professoras alfabetizadoras com experiência em
turmas de 1º e/ou 2º ano da rede municipal de educação de Lages. Após a análise desse material,
foram identificadas dez professoras, de acordo com os critérios de inclusão, para a segunda etapa da
pesquisa de campo, as entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas, transcritas,
categorizadas e analisadas. Para a manutenção do sigilo e confidencialidade, as professoras foram
nomeadas pela letra P seguida de números de 1 a 30, sem nenhuma relação.
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ANÁLISE DOS DADOS
A formação continuada é a possibilidade da busca por estratégias pelas professoras, à
medida em que as necessidades podem ser compartilhadas podendo permitir, também, que a função
de educar não se estabilize na reprodução das mesmas práticas. Diante das defasagens que apresenta
a formação inicial de professoras, é ela, a formação continuada, em seus variados formatos e
possibilidades, que poderá auxiliar as professoras alfabetizadoras e todos os profissionais da
educação no desempenho de sua função pedagógica.
Quando questionadas sobre o que entendem por formação continuada, as professoras
participantes da pesquisa relatam:
É estar sempre buscando melhorar aquilo que você já sabe, aprimorar aquilo que não
deu certo, buscar o porquê que não deu certo, é importante por isso. É a mesma da
prática, assim de sempre estar no mesmo ano, a formação também auxilia nesse
sentido. (P07)
A formação continuada é auxiliar o professor nesse processo, é trazer informações,
inovações, contribuir também para socializar a prática de cada um, ter outras
perspectivas, aprender realmente, trocar experiências. (P21)

A professora P25 ainda ressalta a necessidade às professoras de encararem esse processo
como um crescimento interno, independente das cobranças e dos cursos oferecidos.
[...] a leitura que você tem, que você faz, o que você busca também te ajuda mais, mas
tem outros meios também, porque às vezes a troca com outro mais experiente que
você tem, também é importante, a troca com pessoas e com formadores que são
especialistas nisso também é importante, a tua leitura, então não só o curso da
secretaria mais outros meios também. A continuação tem que estar em você[...]. (P25)

Percebemos que as professoras têm clareza de que a formação continuada é essencial na
prática pedagógica, que se trata de um processo contínuo e de aperfeiçoamento da profissão. Porém
defendem que essa formação tenha estreita relação com a prática pedagógica.
Quando perguntadas sobre as características positivas da formação continuada, as
professoras nos dizem que:
[...] na formação a gente recorda, a gente relembra e vai melhorando naquilo que é
possível [...]. Com certeza, a gente vem mais com aquela certeza de que vai dar certo,
porque de início sempre a gente fica em dúvida, não sabe até que ponto, e não tem,
não existe uma receita pronta assim também, então através dessa troca de experiências
que a gente tem também, vê que não é só com a gente que acontece, que é um
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processo mesmo, que a alfabetização é, para uns é difícil, para outros nem tanto, então
depende de cada aluno também, de cada realidade deles, e é através dessa troca de
experiências que ajuda bastante, a gente vem mais motivada. (P07)

Outro ponto que as professoras alfabetizadoras defendem como essencial para fortalecer os
processos formativos, é a permanência das professoras nessa fase da educação escolar, de modo a
manter uma formação que não necessita anualmente iniciar do zero e fortalece o grupo de
alfabetizadoras da rede municipal, além da edificação de saberes necessários que são adquiridos a
partir da experiência, mediante conquista e promoção dos saberes acumulados com relação à
realidade vivenciada. “Isto implica não só um conhecimento da experiência de cada professor, de
sua memória e de seu saber prático, seu ciclo de vida profissional, mas uma referência com a forma
de pensamento e ações próprias do cotidiano e do contexto social em que está inserido” (GROSCH,
2018, p. 80). Sobre o processo de formação as professoras relataram:
Eu sempre uso dizer que quando eu comecei na rede, nós tínhamos um grupo de
alfabetizadores, você ia na formação e você encontrava sempre as mesmas pessoas,
que eram as professoras alfabetizadoras, e nós tínhamos na época uma supervisão
mais de perto do pessoal da secretaria, nós tínhamos a formação na secretaria de
educação e depois essa formadora passava nas nossas salas de aula para acompanhar
como é que estava, como é que o trabalho ia acontecendo em sala de aula. (P06)

Ao longo das análises podemos perceber com base no diálogo com as professoras, que as
mesmas valorizam e reconhecem o papel fundamental da formação continuada, porém
desconsideram ações que não têm como foco a aprendizagem efetiva dos estudantes e nem as
dificuldades que se fazem presentes no cotidiano escolar. Percebem que podem ser protagonistas e
valorizadas nesses processos de formação, respeitam o trabalho que é realizado pelas equipes
formativas, porém têm necessidades ainda pouco reconhecidas.
CONCLUSÕES
Após a realização dessa pesquisa foi possível identificar que as professoras entendem a
importância da fase de alfabetização dos Anos Iniciais, e o quanto se faz necessária uma abertura de
diferentes possibilidades aos estudantes. Corroboramos com suas colocações, à medida em que
ressaltam a importância de aprender a ler e escrever com sentido e em relação ao cotidiano, e que
esses processos sejam a ligação dos estudantes com o mundo que os cerca fora do ambiente escolar.
Foi possível perceber, também, que as professoras identificam a premência de um processo de
alfabetização e letramento exitoso, assim, assumem essa responsabilidade, porém devido à
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amplitude desse processo identificam que há lacunas que necessitam de maior empenho e atenção
por parte tanto da SMEL como também de políticas públicas que deem suporte ao trabalho
desenvolvido em sala de aula, oportunizando às professoras um maior conhecimento das questões
que permeiam a prática escolar.
Evidenciamos, também, nas falas das professoras que, algo que não determina, mas auxilia,
é a experiência que se adquire no trabalho com diferentes turmas de uma mesma faixa etária, pois
estratégias podem ser testadas e avaliadas, conhecimentos aprofundados e clareza em algumas
questões propiciadas. Desse modo, uma política pública que tenha como intuito contribuir na
superação das dificuldades encontradas pelas professoras alfabetizadoras, precisa considerar, na
escolha de vagas no início do ano letivo, a permanência dessas professoras nas turmas de
alfabetização, além de proporcionar condições para que o trabalho desenvolvido em sala de aula
tenha os subsídios que se fazem necessários.
Percebeu-se, também, neste estudo, a necessidade das equipes responsáveis pela formação
continuada de maior inserção no espaço escolar, sendo este um local propício e valoroso para o
desenvolvimento dos momentos de formação em grupo, ainda pouco valorizados nas escolas do
município de Lages, pois os encontros dentro da escola são escassos, e na maioria das vezes de
pouca reflexão e busca por estratégias coletivas na superação das dificuldades que se fazem
presentes na comunidade em que a escola está inserida.
Os estudos sobre os processos de formação continuada de alfabetizadoras, tema dessa
pesquisa, apontam para a necessidade de consideração dos índices de analfabetismo em nosso país,
bem como dos condicionantes que permeiam a prática pedagógica das professoras, de modo que, as
políticas públicas relacionadas à alfabetização primem pela valorização dessas turmas de iniciação
escolar, no sentido de, oportunizar às professoras condições e subsídios que se fazem necessários na
aprendizagem, compreensão e domínio da alfabetização e letramento, mediante processos
formativos que valorizem e auxiliem a construção e sustentação da carreira docente.
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Resumo
Este estudo trata da formação continuada de professoras alfabetizadoras de uma rede municipal de
ensino, na região do planalto catarinense. A formação continuada é um processo constante, sendo
importante que a mesma promova a autonomia e criticidade das professoras alfabetizadoras, além de
oportunizar a busca de instrumentos necessários no processo de alfabetização e letramento dos
estudantes. Ler e escrever proporcionam aos seres humanos a capacidade de ação segundo suas normas
e conceitos e geram as condições necessárias para alcançar níveis mais elevados de aprendizagem. A
pesquisa teve como objetivo geral analisar a concepção das professoras alfabetizadoras sobre a
alfabetização na perspectiva do letramento. Pressupõe-se que ainda há lacunas na formação continuada
das professoras que trabalham com turmas de alfabetização nas escolas municipais de Lages, com
diferentes concepções do processo de alfabetização e letramento. Com abordagem qualitativa, os dados
foram coletados por meio de questionário, contendo nove perguntas fechadas, junto a trinta
professoras efetivas com experiência em turmas de 1º e/ou 2°ano da rede municipal de educação de
Lages/SC. Na segunda etapa da pesquisa empírica, foram selecionadas as professoras, de acordo com
os critérios de inclusão, para a realização da entrevista semiestruturada. Após a pesquisa, foi possível
verificar, de acordo com a percepção das professoras, que as turmas de 1º e 2º ano necessitam de um
enfoque diferenciado, levando em consideração a importância da alfabetização e letramento para os
estudantes. Entendem que a formação continuada é uma das maneiras de auxílio, mas reconhecem que
ainda lhes faltam subsídios para tratar das dificuldades de aprendizagem. Desse modo, torna-se
imprescindível que a formação continuada de alfabetizadoras oportunize às professoras aprofundarem
questões inerentes a esse processo e que leve em consideração as práticas e exigências educacionais, no
desenvolvimento dos conteúdos curriculares da Educação Básica.
Palavras-chave: Formação Continuada. Professoras Alfabetizadoras. Alfabetização e Letramento.
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INTRODUÇÃO
Sabemos que a leitura é fonte de prazer e acesso à informação. Paulo Freire (2003) aponta
que a leitura é bem mais do que decodificar a palavra: é ler o mundo. Portanto, é um bem
indispensável para o bom desempenho dos alunos nas diversas áreas do conhecimento, como em
suas vivências cotidianas. Um dos principais problemas da educação na atualidade é a dificuldade
que os educandos têm de ler, interpretar, criar e produzir textos, sejam eles verbais (oral ou escrito)
ou não verbais...
Este trabalho apresenta discussões e resultados de uma pesquisa que foi aplicada em uma
sala de aula com quarenta e sete alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais em uma
escola municipal do interior da Bahia. Foram utilizadas, como suporte, as estratégias de leitura de
Isabel Solé (1998) para a análise de uma crônica do escrito valenciano, Moacir Saraiva. Partimos de
uma abordagem qualitativa com enfoque dialético crítico, a partir de uma análise abrangente.
Minayo (2004) afirma que a metodologia inclui a teoria e técnicas para que o profissional oriente o
aluno a construir seu aprendizado. Ambas caminham juntas e são inseparáveis, os métodos têm que
ser coesos para que a prática aconteça de forma eficiente.
Os principais teóricos que serviram como base para o desenvolvimento do trabalho com as
crônicas foram Isabel Solé (1998), Marcuschi (2002) e Paulo Freire (2003). A partir desses aportes
teóricos, a metodologia foi desenvolvida tendo como técnica a pesquisa-ação, proposta por
Penteado (2010), que é compreendida por possibilitar a aproximação do pesquisador com o campo
de pesquisa. A pesquisa-ensino possibilita ao docente ser professor e pesquisador dentro da sua sala
de aula, pois a mesma e realizada durante o processo de ensino e aprendizagem na qual o docente é
responsável.
Esperamos que essas reflexões possam contribuir para o fortalecimento e a formação do
aluno leitor de forma autônoma para que eles possam ser motivados a compreenderem os propósitos
implícitos e explícitos da leitura de forma inteligente de diversos textos, e sobretudo do gênero
textual crônica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A escola colabora para tornar o aluno um leitor reflexivo, agregando novas informações,
tornando-o mais autônomo diante das questões sociais. Nesse contexto, a leitura tem um papel
fundamental, pois é no espaço escolar que o sujeito tem acesso ao conhecimento formal,
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aprendendo a articular o conhecimento teórico e prático. Portanto, a leitura é uma prática social que
deve transcender as práticas escolarizadas, pois seu exercício vai além da escola (BRASIL, PCNs,
1998, p. 269).
Dessa maneira, o professor assume um papel importante como mediador das práticas
leitoras. Conforme Solé (1998) aponta, o ato de ler é algo complexo, que precisa ultrapassar os
muros da escola, levar o aluno a participar ativamente das decisões que podem mudar o rumo da
sociedade por meio de ações inovadoras. Ressalta-se que ainda na escola a compreensão entre
gênero e tipologia textual é complexa, tanto para os professores como para os alunos. Sendo assim,
é relevante que o professor estabeleça a diferença entre o gênero textual e a tipologia textual para
melhor direcionar o trabalho com a leitura e a produção escrita na sala de aula.
De acordo com o pensamento Marcuschiano, a estrutura e a forma composicional do gênero
servem para dar sustentação e/ou conta à comunicação. Logo, sua estrutura composicional nos faz
compreender não somente de qual gênero se trata, mas sobretudo, as condições e as finalidades na
perspectiva da atividade humana. Bakhtin (2003), por seu turno, apresenta o argumento de que se os
gêneros textuais não existissem, a comunicação seria impossível. Portanto, atividade discursiva é
uma atividade da prática social, cognitiva e histórica. Assim, todos os gêneros têm uma forma
composicional/planificação e uma função, um estilo, um conteúdo. No entanto, sua determinação
está na função e na forma/planificação.
Portanto, os estudos sobre os gêneros textuais têm muita relevância social e na sua
funcionalidade são um como importante recurso nos fazeres pedagógicos. A inserção dos diversos
gêneros textuais constitui de grande relevância, pois levam os sujeitos a compreender o
funcionamento dinâmico da língua materna e consolidam as habilidades sociocomunicativas nos
contextos orais e escritos. Dada à diversidade de textos que existem no mundo, vamos nos ater ao
gênero crônicas e sua aplicabilidade na sala de aula.
Crônica: conceito e aplicabilidade na sala de aula
A crônica constitui em um gênero textual que apresenta uma linguagem e temas simples. É
um gênero textual onde a questão temporal é fundamental, e que nos faz perceber coisas belas e
grandiosas em pequenos detalhes que estão relacionados aos fatos do dia a dia. Esse gênero textual
é relevante para os alunos, pois possibilita o contato com diferentes textos. Além disso, as crônicas
promovem ensinamentos e reflexões sobre os fatos do cotidiano. As narrativas das crônicas podem
refletir sobre as virtudes humanas, ao mesmo tempo que possibilita uma análise de transformação
pessoal. Portanto, é relevante trabalhar o gênero crônica na sala de aula, notadamente nas aulas de
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Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, pelo fato dos alunos estarem mais próximo de
iniciar os estudos e análises das obras literárias no Ensino Médio. Quanto à metodologia, é preciso
adotar práticas que levem em conta o contexto significativo, possibilitando que os alunos
desenvolvam a leitura desse gênero.
Ao escolher trabalhar com crônicas de Moacir Saraiva, pensamos em levar para a sala de
aula narrativas do contexto de vida dos estudantes. Histórias que estão próximas ou se relacionam
ao modo vida deles e da comunidade onde vive. Além disso, buscamos valorizar a produção
literária local, dando visibilidade a autores do Baixo Sul Baiano.
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DE LEITURA APLICADA EM SALA DE AULA: ANÁLISE E
DISCUSSÃO
O desenvolvimento das estratégias de leitura aconteceu em uma Escola Municipal do
município de Laje-Bahia, que recebe aproximadamente novecentos (900) alunos oriundos da zona
rural do município e das cidades circunvizinhas. A escola possui três turmas de 9º ano (A, B e C). A
escolhida para aplicação da pesquisa foi a sala do 9º ano A, que funciona no turno matutino. A
seguir, apresentaremos os resultados e discussões da análise dos dados, a partir das estratégias de
leitura proposta por Solé (1998), que são: antes da leitura, durante e depois da leitura.
Antes da Leitura
A estratégia antes da leitura permite situar o leitor diante do texto, instigando-o a assumir
papel ativo no processo de construção do conhecimento. Desta forma, o professor realiza
questionamentos sobre o título, mostra ilustrações com o objetivo de ativar o conhecimento prévio
dos alunos e estimula a elaboração de hipóteses.
A primeira pergunta feita aos alunos foi sobre a compreensão do título do texto “A alegria
dos pássaros”. Para Solé (1998), essa estratégia possibilita o leitor tecer previsões acerca da
temática proposta pelo texto. O questionamento foi realizado a partir da seguinte pergunta: O que
você entende do título do texto “A alegria dos pássaros”? Os alunos responderam:
[...]acontece algo que deixa os pássaros felizes.
Os pássaros estão alegres por algum motivo especial.
[...] que os pássaros têm alegria para cantar e que eles têm liberdade.
Retrata sobre os pássaros porque eles tiveram tristes e depois ficaram muito felizes.
Os pássaros estavam presos e foram soltos por muito tempo.
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Que o autor tem algum conhecimento sobre os pássaros.
Que os pássaros se sentiam livres para expressar sua alegria fora das gaiolas.
Refere-se a alegria talvez de um certo acontecimento dos pássaros.
A liberdade, livre das prisões do ser humano, a alegria de viver e cantar feliz.
(ALUNOS, 9º ANO A).

A partir do questionamento sobre o entendimento do título, na turma com quarenta (40)
alunos, apenas nove (22,5%) responderam com clareza o que de fato o título do texto tratava e
77.5% dos alunos não conseguiram responder. Ressaltamos que foi a partir do conhecimento e
experiências prévios do aluno, que a minoria conseguiu responder o primeiro questionamento. A
primeira estratégia proposta por Solé (1998) vem auxiliar o aluno no desenvolvimento de suas
habilidades para o processo da leitura. Assim, ela propõe que o professor incentive o aluno,
desafiando-o com a leitura desconhecida.
Na segunda pergunta antecipamos o conteúdo do texto com levantamento de hipóteses,
possibilitando ao aluno prever o que o texto vai abordar. Assim questionamos aos alunos da turma
de 9º ano de como seria essa “A alegria dos pássaros” que o autor iria discorrer no texto. E assim
responderam que:
Os pássaros soltos voando em grupo.
Seria uma situação que acontece que os deixam felizes.
Um dia de sol onde os pássaros voam e cantam felizes.
É porque eles viviam presos e não tinha predadores atrás deles.
Para mim seria voar livremente sem ter nada para os impedir de expressar sua alegria.
Seria os pássaros viverem livre bem longe de quem os persegue, a raça humana.
Que os pássaros estavam livres e eles poderia fazer o que quisessem.
Seria vários pássaros soltos muito felizes e viviam cantando sem parar.
Está livre poder voar sem colocar ele (pássaro) em uma gaiola e senti o ar e o vento
vindo em sua direção.
Os pássaros cantando e voando livre ao seu habitat natural. (ALUNOS, 9° ANO A).

Na pergunta dois, após o questionamento dos quarenta alunos (40) da classe apenas dez
alunos (25%) conseguiram levantar hipóteses e prever o que seria discutido no texto e 75% dos
alunos sentiram dificuldades em responder esta questão.
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Durante a leitura
A estratégia desenvolvida nesta etapa permite traçar objetivos para que o leitor saiba os
motivos que o levaram a ler aquele determinado texto. Segundo Solé (2008), a leitura pode visar:
obter uma informação precisa, seguir instruções, obter uma informação de um conteúdo geral, para
revisar um escrito próprio, por prazer, verificar o que compreendeu dentre outros. Assim, durante a
leitura, as atividades desenvolvidas são para a construção de sentidos, compreensão, interpretação
do texto e verificação das hipóteses. Questionamos aos alunos sobre: o que você definiu sobre o
texto no início antes da leitura se confirma após? As respostas que destacamos foram as seguintes:
Sim. O que escrevi antes da leitura não ficou diferente porque falei sobre a liberdade e
um ocorrido que poderia ser um sofrimento e uma felicidade logo após a sua
liberdade.
Não. Porque antes da leitura do texto eu pensava que os pássaros viviam livres e
soltos, mas após a leitura percebi que depois de um bom tempo preso, sofrendo e
infeliz foi que ele conseguiu a sua liberdade.
Não, porque pensei que os pássaros estariam livres na natureza e não presos.
Não, porque pensei que eles viviam felizes e livre na natureza, mas após a leitura pude
perceber que alguns pássaros sofrem com a prisão e as vezes mal tratos.
Não, porque eu imaginava que os pássaros eram livres, felizes na natureza e não
mantido em cativeiros, ou seja, presos sem direito a liberdade.
Não, porque imaginei pássaros felizes do início ao fim do texto, não imaginei que eles
viviam presos. (ALUNOS, 9º ANO A).

Em relação ao terceiro questionamento apenas 0,4 % dos alunos teve suas hipóteses
confirmada e 99,6 %, não conseguiu confirmar suas previsões sobre o texto antes da leitura. Nessa
etapa da estratégia de leitura, buscamos saber dos alunos como eles definem o texto “A alegria dos
pássaros” depois que leram:
É um texto reflexivo que mostra atos ilegais por conta do dinheiro.
Que devemos tomar cuidado com os pássaros porque assim como nós não gostaríamos
de ficar presos [...]
Um texto reflexivo porque nos faz refletir sobre atos causados por prazer e dinheiro e
pode causar danos a animais que só querem ser feliz e terem a liberdade e os animais
têm sentimentos também sofrem quando sua liberdade é tirada deles. (ALUNOS, 9º
ANO A).
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Diante das repostas dos alunos percebemos que apenas três (3), 7,5% conseguiram fazer
uma compreensão reflexiva do texto de uma forma geral, sendo que trinta e sete (92,5%) não
compreenderam a mensagem do texto, trazendo uma reflexão para a vida.
Depois da leitura
Nesta etapa é importante retomar e sintetizar a discussão apreciando criticamente o texto
buscando realizar registro de atividades. Conforme Solé (1998), as estratégias utilizadas depois da
leitura têm por objetivo refletir sobre as relações estabelecidas entre o leitor e o texto.
Como observamos a seguir, solicitamos que o aluno escrevesse a ideia principal apresentada
no texto, que segundo Solé (1998) “exige a identificação das ideias principais e das relações que o
leitor estabelece entre elas, de acordo com seus objetivos de leitura e conhecimento prévio” (SOLÉ,
1998, p. 147). A seguir apresentaremos o que os alunos conseguiram escrever sobre a ideia
principal do texto por meio de um período:
Apresenta a ideia de que qualquer ser vivo não gostaria de ficar preso e a alegria do
ser vivo é ficar livre.
Que devemos lutar pela nossa liberdade e também deveremos dar liberdade aos
animais porque ninguém nasceu para ser preso.
É lembrar o quanto a prisão é dolorosa para os animais e nos passa a mensagem de
quanto a liberdade é importante para todos.
É mostrar para a gente que a prisão é ruim para qualquer indivíduo e que a liberdade
é algo bom para os animais e para o ser humano também.
É que os pássaros e outros animais sofre com a prisão e a liberdade faz a diferença não
só em nossas vidas, mas dos animais também, e é direto de todos. (ALUNOS, 9º ANO
A)

Como podemos perceber apenas cinco (12,5%) alunos conseguiram identificar a ideia
central do texto construindo uma síntese (período), após a finalização do texto. Porém, trinta e cinco
alunos (87,5%) não conseguiram elaborar por escrito a ideia central do texto. Desta forma,
compreendemos a relevância para o desenvolvimento das estratégias de leitura com o intuito de
estudar um texto a partir de um gênero textual. Assim, finalizamos essa discussão mostrando que
pode ser apresentado ao aluno algumas formas de contribuir com a formação de leitores críticos
para que possa ajudar na compreensão, interpretação de ações de leitura para a construção do
conhecimento de forma significativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho mostrou que quando os alunos são motivados, facilita na construção do
conhecimento de forma significativa, principalmente no que concerne à formação crítica e reflexiva
do aluno/leitor. Sendo assim, o docente tem um papel relevante para o desenvolvimento das
atividades para o sujeito leitor, é uma tarefa árdua e exige do professor todo um planejamento para
sua aula, bem como uma proposta de leitura que alcance seus objetivos.
É importante perceber que o texto trabalhado dialoga com a realidade dos alunos, são histórias
que fazem parte da leitura de mundo deles, tal como afirma Freire (2003, p. 40): “a leitura do mundo
precede à leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Diante do que
expomos, acreditamos que o desenvolvimento das estratégias de leitura que Solé (1998) propõe constitui
de suma relevância para motivar/incentivar os alunos a lerem e compreenderem as crônicas Para tanto, a
leitura concerne em aquisição do conhecimento que possibilita contribuir de maneira significativa para a
formação do aluno/leitor críticos e reflexivos para atuar na sociedade.
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Resumo
Este artigo apresenta um trabalho de pesquisa-ação baseado em estratégias de leitura com o gênero
textual crônica, a partir da produção textual de Moacir Saraiva, escritor da cidade de Valença - Bahia. O
presente trabalho tem como objetivo desenvolver ações de leitura e produção textual, visando
contribuir com a formação de alunos/leitores críticos e reflexivos por meio das estratégias de leitura
sugeridas por Isabel Solé (1998). entre os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais de
uma escola municipal do interior da Bahia. tendo em vista as dificuldades na compreensão e produção
de textos percebidas no contato com esses estudantes. Optamos por trabalhar o gênero crônica,
porque os alunos estavam inscritos nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, concurso promovido pelo
Ministério da Educação nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio do país. Para realizar essa
tarefa, foi proposta uma análise de uma crônica do escritor valenciano. O trabalho se fundamenta em
referências teóricas direcionadas à leitura, gênero textual, e estratégias de leitura, e é apoiado pelos
trabalhos de Solé (1998), Marcuschi (2003), Freire (2003) e Penteado (2010). O método desenvolvido
foi a pesquisa-ação, que consiste no processo de investigação do tema em sala de aula e no
desenvolvimento de ações que visem melhorar a prática pedagógica, a partir dos resultados da pesquisa.
Os resultados obtidos revelam a importância de desenvolver estratégias de leituras para
motivar/incentivar os alunos a lerem e compreenderem estudos diversos tipos de textos, suas ideias
principais e o contexto em que foi escrito, contribuindo para construção do conhecimento no processo
de uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Crônicas; Leitura; Didática; Gênero Textual.
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INTRODUÇÃO
Com o intuito de compreender sobre as práticas leitoras dos alunos de duas turmas de 5º
ano, fez-se necessário compreender esta temática reportando às pesquisas já existentes onde
estabelece relação com o assunto em questão. Sendo assim, utilizou-se dos dados da última edição
da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, de 2016 realizada pelo Instituto Pró-Livro. Para a
pesquisa, é leitor quem leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses. Já o não
leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses. Diante dos dados da
pesquisa, faz-se necessário destacar os seguintes dados: para 67% da população entrevistada, não
houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória, mas dos 33% que tiveram alguma
influência, a mãe, ou representante do sexo feminino, foi a principal responsável (11%), seguida
pelo professor (7%). Entre as principais motivações para ler um livro, entre os que se consideram
leitores, estão gosto (25%). A leitura ficou em 10° lugar quando o assunto é o que gosta de fazer no
tempo livre, perdendo para assistir televisão. Outra pesquisa como o Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (Pisa), prova feita em 70 países com estudantes entre 15 e 16 anos, tem como
resultado da última avaliação que 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura, que é
considerado o patamar básico.
Ao pensarmos sobre as influências leitoras na vida do cidadão brasileiro, é necessário
pontuar que o hábito da leitura começa em casa, por meio dos pais ou responsáveis e, em segundo
lugar, o professor. Por isso a relevância de o docente estabelecer estratégias de leitura que leve o
discente a compreensão do que está lendo.
Para Solé (1998), estratégias de leitura são mecanismos necessários para que se desenvolva
a leitura proficiente.
Assim, a partir desses dados, pôde-se pensar em algumas questões que nortearam o trabalho:
Em quais medidas devem ser tomadas para que efetivamente o professor se torne um sujeito-leitor
para logo após tornar-se formador de leitores? E ainda, qual a relação da formação continuada do
professor e sua prática em sala de aula? Qual o estímulo que o aluno poderá receber para gostar de
ler e assim contribuir para mudar os índices de não leitor?
Questionamentos como estes orientaram a reflexão proposta neste trabalho, e a partir de um
estudo de caso, determinou-se a ampliação das habilidades de leitura entre os alunos dos anos
iniciais. Também a relação entre a formação continuada de professores que ocorre na escola, como
um projeto já consolidado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso, cujo um dos temas, foi
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sobre a formação de leitores e a intervenção pedagógica realizada em sala de aula denominada,
“Leitura em uma turma dos anos iniciais”.
Neste viés, a formação se apresenta como uma mola propulsora para que os professores em
exercício reflitam sobre sua prática e atualizem suas metodologias para acompanhar os avanços da
sociedade, as mudanças no ensino e principalmente as dificuldades no processo do ensino
aprendizagem dos alunos.
Nesse aspecto, Freire, (1996, p.43) afirma que: “É pensando criticamente a prática de hoje
ou de ontem é que pode melhorar a próxima prática”. Dessa forma, há uma necessidade de o
educador estar em constante processo de formação, tornando-se um instrumento fundamental que
propicia, aos professores, condições para acompanhar mudanças, atualizar seus conhecimentos,
situar-se na profissão e transformar sua prática. Para Garcia (1995, p.137), a formação continuada
refere-se ao “desenvolvimento profissional dos professores”, que valoriza “o caráter contextual,
organizacional e orientado para a mudança”.
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES: NOVAS PERSPECTIVAS
Em se tratando das discussões sobre a importância da formação continuada, Nóvoa (1999),
ressalva como sendo um processo longo, arraigada de muitas e novas aprendizagens. Neste
contexto, a formação continuada constitui requisito inerente às funções do professor da rede
estadual de Mato Grosso, entendida por Mato Grosso (2010), como um continuum de
desenvolvimento ao longo de toda a vida, que tem início com uma sólida formação inicial.
Enquanto política pública de educação, a formação se estabelece como responsabilidade, de
compromisso e valorização do profissional, entendendo que o papel da escola vai além do
pedagógico, mas também social.
Partindo desta ideia, a formação como lócus de discussões teóricas e práticas, pode
contribuir significativamente para prática do docente uma vez inserido no contexto da escola e no
contexto social, levando ao professor buscar e aprimorar seu conhecimento.
Neste sentido, corrobora-se com o pensamento de Nóvoa (2002) ao escrever que:
A formação contínua deve contribuir para a mudança educacional e para a
redefinição da profissão docente. Neste sentido, o espaço pertinente da formação
contínua já não é o professor isolado, mas sim o professor inserido num corpo
profissional e numa organização escolar. Por isso, é importante ultrapassar a
―lógica dos catálogos (ofertas diversificadas de cursos e acções de formação
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pelos professores) e construir dispositivos de partenariado entre todos os actores
implicados no processo da formação contínua. (NÒVOA, 2002, p. 38).

Nessa perspectiva, a formação continuada associa-se ao processo de melhoria das práticas
pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho e no cotidiano escolar. Além
disso, a formação relaciona-se também à ideia de aprendizagem constante no sentido de provocar
inovação na construção de novos conhecimentos que darão suporte teórico ao trabalho docente.
De acordo com as DCN (BRASIL, 2015), no Art. 16,
a formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e
valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida
ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade
a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico,
pedagógico, ético e político do profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 13).

Em Mato Grosso, a formação continuada tem se consolidado há alguns anos e é
acompanhada pelo Centro de Formação e atualização dos Profissionais de Educação do Estado de
Mato Grosso (CEFAPRO), no qual se consolida com estudos, leituras, seminários e outras ações
promovidas pelo centro.
PERCURSOS METODOLÓGICOS NAS PRÁTICAS INTERVENTIVAS
Partindo da investigação sobre os hábitos e práticas de leitura dos alunos de uma escola
pública estadual no município de Primavera do Leste-MT, iniciou-se esta pesquisa em 2019, no
primeiro semestre para diagnosticar as práticas literárias dentro e fora da sala de aula, realizando a
observação por parte dos professores com objetivo de levantar dados concretos sobre a prática da
leitura. Participaram 54 alunos de duas turmas de 5º ano.

Partiu-se então dos seguintes

questionamentos você gosta de ler? Quais os tipos de textos que você gosta de ler? Quem mais
incentiva você a ler?
Durante a roda de conversa, houve mais de 60% que responderam que não gostam de ler e
40% que gostam. Para o segundo questionamento as respostas foram gibis e contos entre os
favoritos. A resposta que mais se destacou para a terceira pergunta foi o papel do professor como
incentivador no hábito de ler. Partindo desse pressuposto o professor é concebido como mediador
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da leitura e necessita desenvolver práticas leitores que sirvam de exemplo para os educandos, a fim
de contribuir com o desenvolvimento destes.
Por ser uma pesquisa informal, os alunos puderam dialogar entre si sobre os
questionamentos e pontuaram motivos por não gostarem de ler, entre eles se destacam o uso dos
aparelhos eletrônicos como os mais estimulantes, outros alunos pontuaram que em casa não havia
livros. Quanto à terceira pergunta, eles responderam que o professor é aquele que insiste
diariamente na necessidade de praticar a leitura, sendo a pessoa que mais tempo se dedica a eles no
processo de ensinar.
Após o levantamento dos dados foi feita uma análise para iniciar o planejamento das
intervenções necessárias, buscando elevar o nível da turma com relação às práticas de leitura. Ao
observar as respostas destes estudantes foi percebido que necessitam de serem motivados para a
leitura, bem como ter contato com um maior repertório literário, introduzir leituras a partir dos
meios tecnológicos.
Há então uma necessidade de que o professor seja capaz de refletir sobre a sua prática e
direcioná-la segundo a realidade em que atua, voltada aos interesses e às necessidades dos alunos.
Nesse aspecto, Freire, (1996, p.43) afirma que: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem é que pode melhorar a próxima prática”. Dessa forma, é preciso que o docente adeque o
conteúdo ao nível cognitivo e as experiências das crianças para que os mesmos possam ser
compreendidos.
Sendo assim, foi por meio do diagnóstico apresentado pela turma que os professores
buscaram repensar práticas existentes e elaborar as intervenções futuras, baseadas nas formações
continuadas promovidas pelo Cefapro e também em EaD, foram preparadas as seguintes práticas
literárias interventivas para as turmas de 5ºano:
➢ Maleta viajante (projeto para que cada aluno leve um livro de contos para ser lido
com a família, possui uma ficha para descrição da obra literária, pequeno resumo da
obra e ilustração). A maleta viaja duas vezes na semana com um aluno diferente, até
que todos a levem.
➢ Cantinho da Leitura projeto “curtindo a leitura”, em sala de aula possui um espaço
com diferentes obras literárias (contos, gibis, poemas, literatura infantil e juvenil e
outros), dentro do planejamento diário são destinados 20 a 30 minutos de leitura
podendo flexibilizar em início ou fim de aula.
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➢ Leitor do dia (uma vez na semana é escolhido um aluno para fazer leitura de um
livro em voz alta para toda a turma). Os próprios alunos escolhem um ao outro,
buscando com que todos possam participar.
➢ Biblioteca vai à sala de aula (o professor seleciona diferentes obras literárias e leva
para sala de aula, oportunizando assim um maior repertório literário para a turma).
➢ Professor leitor, dentro do planejamento e dos conteúdos das diferentes disciplinas
destacou se a leitura em voz alta pela professora.
➢ Leitura digital (leitura de livros em pdf), com recursos digitais em sala de aula.
Desta forma, os alunos tiveram contato com a linguagem escrita, por meio de variados
textos que lhes oportunizaram o gosto e o prazer de ler e mediante as práticas interventivas
introduzidas em sala de aula, foi possível trabalhar vários estilos literários, comprovando assim, que
o professor deve buscar constantemente refletir sobre suas práticas pedagógicas enquanto mediador
no processo ensino aprendizagem.
CONCLUSÃO
Este trabalho realizado por meio da intervenção pedagógica, demonstrou que a formação
continuada e as leituras que os professores realizaram foram relevantes para que tanto o professor
buscasse novas estratégias para o ensino da leitura como também colaborou para que os alunos
pudessem participar de práticas de leituras que os fizessem interagir dentro e fora da escola, com os
colegas e com a família. Nesta perspectiva vislumbramos novas possibilidades de formações que
estejam em consonância com as necessidades dos docentes, como esta sobre mediação de leitura em
sala de aula, práticas leitoras nos anos iniciais do ensino fundamental.
Também pode-se observar que a formação continuada foi relevante para que os docentes
pudessem estudar, trocar experiências e repensar suas práticas pedagógicas.
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Resumo
O presente trabalho consiste em apresentar a intervenção pedagógica com estratégias de leitura com
turmas do 5º ano do ensino fundamental em uma instituição pública da rede estadual de ensino do
estado de Mato Grosso, mediante a formação continuada que ocorreu no ano letivo de 2019. Neste
contexto, este trabalho se pautou na abordagem qualitativa e utilizou-se referenciais bibliográficos:
Freire (1996), Garcia (1995), Nóvoa (2002) Solé (1998), que tratam de temáticas em questão: formação
continuada, intervenção pedagógica, professor reflexivo e práticas leitoras. Estes autores colaboraram
para a compreensão da importância da formação continuada e do papel mediador do professor em sala
de aula. A formação referida, tem o objetivo de proporcionar momentos de leituras, estudos e
discussões de diversos temas, bem como o papel e o compromisso que o docente tem perante às
turmas que lecionam com a prática de leituras. Para tanto, este trabalho com a intervenção pedagógica
visou contribuir na melhoria dos hábitos leitores dos alunos e a construção de
aprendizagem/experiências significativas que possibilitaram mudanças nos hábitos de leitura no
ambiente escolar e externamente. Evidenciou-se então, que diante dos trabalhos e observações
realizadas, os discentes neste processo repensaram os trabalhos como mediadores da leitura e também
pôde-se compreender que a formação continuada realizada na escola contribuiu para os estudos,
discussões entre seus pares e a compreensão de como realizar a intervenção pedagógica. Ao mesmo
tempo que houve esta reflexão sobre a importância de melhorar a prática em sala de aula, buscou-se
também ampliar os conhecimentos para a realização das intervenções necessárias ao longo do ano
letivo.
Palavras-chave: formação continuada; intervenção pedagógica, práticas leitoras; professor reflexivo.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A investigação sobre a importância e contribuição da contação de história, sobretudo para
crianças, iniciou a partir das ideias concatenadas das professoras responsáveis por este projeto,
levando em conta a experiência vivenciada nas turmas da Educação infantil, além da atuação como
professoras nos cursos de licenciatura, tendo em vista compreender a importância da contação de
histórias no processo de formação docente, visando ampliar o conhecimento deste futuro
profissional sob uma perspectiva literária e pedagógica, bem como a fusão entre teoria e prática
com discussões e esclarecimentos acerca do tema proposto. No projeto, os acadêmicos tiveram a
possibilidade de confeccionar materiais variados, favorecendo o uso da contação de histórias como
recurso pedagógico.
Tal intenção norteou a busca pelas seguintes capacidades: Ambientar a contação de histórias
no contexto histórico, apresentando dados a respeito do processo de “contar” desde os primórdios
da humanidade; Desenvolver habilidades referentes às maneiras de contar histórias como oralidade,
gestos, comunicação corporal entre outros, através das experiências apresentadas oralmente e
bibliograficamente; Construir seus próprios materiais concretos que auxiliarão no processo de
contação de histórias; Reconhecer a necessidade da inserção das histórias no contexto infantil com
vistas ao desenvolvimento cognitivo e psíquico da criança em formação.
A escolha do tema se deu pela importância da reflexão e busca de meios que favoreçam a
qualidade no fazer pedagógico relacionados à literatura, em especial a infantil, que segundo
COELHO (2009, p.15) tem uma tarefa fundamental a cumprir nessa sociedade em transformação:
servir como agente de transformação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo
leitor/texto estimulado pela escola. A ação se caracteriza e justifica-se pela necessidade de
fortalecer a formação de docentes, reconhecendo que “o contar histórias é a mais antiga das artes.
Nos velhos tempos, o povo assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar, conversar, contar
casos. Pessoas que vinham de longe de suas pátrias contavam e repetiam histórias para guardar suas
tradições e sua língua.” (ABRAMOVICH, 1995, p.17)
Neste contexto, acredita-se ser fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a
escuta em todas as suas possibilidades, numa dinâmica em que ela se socialize e se manifeste de
forma ativa, cri(ativa), (particip)ativa em qualquer situação, não apenas “recebendo” passivamente,
mas produzindo e (re)produzindo cultura (JORGE, 2003, p.97). Nesta perspectiva, serão abordados
aspectos referentes a ação do professor no contexto escolar, analisando que é primordial que “o
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professor goste de literatura infantil, que ele se encante com o que lê, pois somente assim poderá
transmitir a história com entusiasmo e vibração” (OLIVEIRA, 2009, p.15). Por esta razão, além da
análise textual foram realizadas oficinas, de modo que os acadêmicos aprenderam a preparar
diferentes materiais que puderam enriquecer o momento na contação de história, preservando aí, a
qualidade do ensino e da aprendizagem, além de favorecer a fusão entre criatividade e
intencionalidade no fazer pedagógico.
Para tanto, foi utilizada como literatura básica a obra “Literatura Infantil: gostosuras e
bobices da autora Fanny Abramovich”, pois reúne as contribuições teóricas e práticas necessárias
ao desenvolvimento deste projeto.
METODOLOGIA
Este é um relato de experiência onde apresentaremos as etapas que se propuseram realizar
com professoras de Educação Infantil - EI, graduandas do curso de Pedagogia e alunos de uma
escola municipal na cidade de Manaus. O presente relato é produto de um projeto de extensão
realizado por professoras da Universidade Federal do Amazonas em conjunto com alunas
participantes do curso de Pedagogia.
Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados os seguintes recursos: inicialmente
foram realizados dois encontros semanais presenciais, contabilizando 32 horas onde foram
apresentados os objetivos, os horários de encontros, leitura e análise de textos tidos como
bibliografia básica e complementar. Foram realizadas observações in loco (12h), onde os discentes
estiveram em contato direto com os alunos da educação infantil da referida escola interagindo e
participando das atividades da professora responsável da turma.
As próximas 12 horas seguintes foram divididas em oficinas onde os alunos confeccionaram
os materiais utilizados na culminância do projeto realizado no Centro Municipal de Educação
Infantil – CMEI com carga horária de 4h. O projeto foi composto por alunos que já realizavam
pesquisa referente ao tema supracitado. A avaliação se deu de forma contínua no processo.
Envolvimento, participação, habilidade para com a confecção dos materiais, e a exposição no dia da
culminância foram alguns critérios avaliados ao término do projeto.
Todas as atividades foram registradas com recurso audiovisual e fotográfico com prévia
autorização dos participantes envolvidos, além de ser solicitado um breve relatório de todo o
processo de trabalho e aprendizado. Neste sentido utilizou-se também como estratégia de controle
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de participação a lista de frequência em todos os encontros, observando que para o aproveitamento
efetivo do projeto o acadêmico deveria ter no mínimo 75% de frequência. A seguir podem ser
identificados os resultados e algumas discussões suscitadas por eles.
REFERENCIAL TEÓRICO
A formação de professores vem sendo discutida ao longo do tempo por diversos autores e a
cada época em que se discutem aspectos inerentes ao processo educativo docente outras questões
vão se coadunando, conferindo assim a este tema um verdadeiro celeiro de discussões necessárias e
pertinentes.
A formação do professor para atuar na educação infantil é uma formação específica, haja
vista a peculiaridade da etapa de ensino em questão. Diante da pressão cotidiana em busca de altos
níveis de aprovação e, cada vez mais, as famílias preocuparem-se com a competição e o quanto
mais seus filhos aprendem em detrimento do como é o resultado dessa aprendizagem em suas
mentes, é que percebemos a necessidade de desenvolver as habilidades e competências necessárias
a uma efetiva aprendizagem ao longo da vida escolar das crianças.
A partir das reflexões de Guarnieri, podemos verificar que em muitas outras pesquisas
impressas na literatura, a formação de professores para a educação básica, especificamente, os anos
iniciais é uma etapa permeada de problemas e fragilidades. Muitos professores não recebem a
formação adequada à prática diária com as crianças, recebem em alguns casos as turmas mais
difíceis, não possuem os conhecimentos necessários aos problemas a enfrentar, e a formação inicial
deste docente é um ponto a ser analisado. (GUARNIERI, 2018)
O estágio é a fase essencial da formação docente. Nesse sentido, também entende-se que
esta etapa em alguns casos não proporciona os saberes necessários ao professor em formação. Por
essa e outras razões é que a aproximação, cada vez mais precoce com o dia a dia escolar se faz
necessária. Participar de projetos de extensão, iniciação docente são alguns dos exemplos em que
este futuro professor possa engajar-se e apreender um maior números de saberes e principalmente,
experiências.
Além de aproximar-se de situações práticas, o professor em formação deve conhecer o
assunto a ser ensinado, além disso desenvolver uma atitude diferente frente ao seu alunado que
diante de tantas transformações na sociedade, também se transforma, transformando sua realidade.
(LIBÂNEO, 2000).
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Segundo Libâneo, o professor necessita desenvolver comportamentos e atitudes diferentes
diante de situações também diversas,
1. Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a ajuda
pedagógica do professor; 2 Modificar a idéia de uma escola e de uma prática
pluridisciplinares para uma escola e uma prática interdisciplinares; 3. Conhecer
estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender (p. 15).

Nesse sentido é importante e necessário que a realidade seja o ponto de partida deste jovem
profissional, e não o ponto de chegada como vemos na maioria das vezes. Trazer para discussão
acadêmica a realidade disposta, os anseios, as limitações e também as soluções criadas no contexto
escolar, faz toda a diferença nesta formação. Em que se pese o domínio de habilidades docentes, o
profissional em formação deve se munir de estratégias diferenciadas, pesquisar, explorar,
experimentar formas de fazer e aprender para que os alunos recebam também uma formação de
qualidade.
Referente ainda a este ponto, dominar estratégias de ensino perfaz um ponto chave para sua
formação. Piletti; Rossato nos afirmam que […] “o educador, durante as atividades de sala de aula,
de mediação, provoque a curiosidade e a atenção do aluno para conhecer e aprender” […] (2015, p.
164). Na educação infantil, não é diferente. Uma vez que a curiosidade se faz inerente à
personalidade infantil, o professor que traga aspectos lúdicos, curiosos e diferenciados pode gerar
conteúdos significativos ao aluno.
Desenvolver a habilidade da leitura é um aspecto essencial ao mundo moderno. Porém,
aprender pode se tornar mais prazeroso e motivante a partir das estratégias criadas e sugeridas pelo
docente. Nesse aspecto, há a necessidade como dito anteriormente de conhecer diversas estratégias,
uma delas é a forma de contar histórias. Pois, um bom leitor pode ser formado a partir de boas
escutas, das mais diferentes histórias.
Contar uma história para uma pessoa, ou uma criança em específico, pode trazer inúmeros
benefícios e para tanto há a necessidade de dominar algumas técnicas. E a aproximação com a
realidade de sala de aula, possibilita isso à formação inicial.
A literatura infantil, temática adjacente deste relato é uma área onde muitas dessas nuances
estratégicas podem ser incorporadas e experimentadas pelo docente. Pois, há um espaço rico para se
desenvolver projetos, saraus, rodas de conversas e outras modalidades de atividades em que as
competências de leitura serão desenvolvidas. Fanny Abramovich, nos contempla com este rico
pensamento, “O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o
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teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo ( a mesma história ou
outra). Afinal, tudo pode nascer dum texto!”. (2008, p. 23).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados de todo o planejamento construídos
pelas professoras e parceria com as alunas do curso de Pedagogia. É nessa etapa que expomos os
sentimentos, a preparação, o processo de aprender a contar histórias e de encantar-se com a
experiência vivida.
Este projeto PAREC, como denomina-se na universidade é uma das iniciativas da instituição
que visa fomentar o processo de exteriorização dos conhecimentos adquiridos na academia,
viabilizando esta aproximação com a realidade do local/objeto de estudo delineado por seus
coordenadores. No projeto, como já foi dito na seção dos procedimentos metodológicos,
incorporamos uma ação necessária à formação do docente em pedagogia, especificamente na
disciplina de Literatura infantil que é desenvolver metodologias adequadas e eficientes para orientar
seus futuros alunos a desenvolver a habilidade de leitura.
As alunas receberam inicialmente, uma formação teórica a respeito da literatura existente
que trata sobre a Contação de Histórias, esse momento foi uma das etapas em que elas puderam
ampliar seu repertório, iniciado na disciplina realizada em período regular. E na ocasião, dividindose em grupos de estudos aprofundar seus conhecimentos sobre as técnicas. Conhecer obras que
tratam deste tema, fundamentar o trabalho prático é essencial a uma ação pedagógica eficaz.
Conhecer a origem das histórias, de como se contavam, com que objetivo fez parte de todo
repertório utilizado nesta etapa. Nas palavras de Dohme (2003, p. 28), “ a história não é um relato,
não é só uma mera criação sem consequências, mas fruto de um conjunto de saberes que faz com
que ela seja bem aceita, se perpetue, funcione como um veículo de comunicação entre a criança e o
adulto” [...].
Além de conhecer tais origens e refletir sobre o papel da prática da contação de histórias, foi
possível observar as alunas se abrindo para um novo tipo de conhecimento artístico e estético, tão
necessário à sua concepção e formação de sujeito atuante e formador de futuras opiniões. Quando
elas se dispuseram a desenvolver seus materiais didáticos, a partir da orientação das coordenadoras,
introduzindo em seu fazer estratégias da dramatização foi muito rico.
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“Nos primeiros anos de vida a função de representar é uma manifestação espontânea,
importante para a compreensão do mundo e o desenvolvimento da criança” (DOHME, 2003, p.
101). Representa-se por uma forma de expressão e a criança ao desenvolver esta habilidade, poderá
desenvolver a desinibição e fortalecer sua auto-estima.
Em outras etapas as alunas, finalizaram seu produto. Um livro sanfonado que deveria conter
uma história já existente ou uma releitura de obra. Este processo foi em suma de natureza prática, a
partir de coleta de materiais e mão na massa, literalmente.
Toda essa ação teve por objetivo, além das observações iniciais in loco, a culminância com
seus produtos em contato com as crianças. Nesse sentido, a promoção de momentos de leitura
foram essenciais para uma despertar, na escola envolvida, para uma prática até bem pouco
realizada. Deste modo,
a literatura pode permitir, ao sujeito, atuar sobre a realidade de forma criativa,
inventiva e emancipatória. Isso porque, no texto literário, a linguagem, signo por meio
do qual o sujeito por excelência constitui sua subjetividade, se apresenta de forma
outra daquela que assume na vida cotidiana: revestida de beleza, e de inventividade.
(MICARELLO; BATISTA, 2018, p. 171).

No dia da culminância do projeto de leitura, as alunas estavam muito atentas, eufóricas, pois
era a finalização de uma experiência que para todas nós, representava o início de uma proposta de
continuidade às professoras da escola. Pois, nossa intenção foi deixar todo o planejamento da
metodologia empregada para que as professoras ao longo do tempo fossem incorporando a
Contação de história para seus alunos.
“Foi uma manhã bastante mágica e de bastante satisfação pelo dever cumprido, a
escola foi bastante receptiva e acolhedora, os alunos interagiram de acordo com as
historinhas contadas, ao término da contação, presenteamos as professoras com os
materiais confeccionados para que elas dessem continuidade”. (Aluna A)
“Observando a sala de aula na qual eu contaria uma história, fato esse fundamental
para o bom desenvolvimento da atividade restante para a conclusão do projeto, tive o
benefício de gerar o domínio do ambiente da sala de aula, da atenção das crianças, foi
muito fascinante estar dentro de uma sala onde as crianças eram bastante interativas,
criativas, motivadas, prestavam bastante atenção” (Aluna B).
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CONSIDERAÇÕES
Vivenciar esses momentos de aprendizado, formação e prática para nós é algo muito
relevante. Elaborar ações que possibilitem cada vez mais aos futuros docentes a oportunidade de
criar, rever teorias, conhecer a realidade da sala de aula permitem a este futuro profissional uma
gama de competências necessárias a sua prática pedagógica. As alunas passaram por três
momentos, pesquisa dos temas e obras, reflexão, produção de materiais e elaboração da prática
interventiva, por meio da contação de histórias aos alunos do CMEI. ´Configura-se para nós um
ponto de partida, de outras experiências em que a leitura possa ser integrada de forma agradável e
lúdica, proporcionando conhecimento e encantamento.
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Resumo
Este projeto teve como intenção principal contribuir na formação de futuros docentes com a
abordagem do universo literário infantil e sua colaboração no processo de formação de leitores, tendo
em vista o trabalho realizado com crianças da Educação Infantil. O trabalho realizado com os
acadêmicos esteve organizado na fusão entre a teoria e prática, além de discussões e esclarecimentos
acerca do tema proposto. A ideia foi de trazer aspectos da literatura infantil para a experiência de
formação inicial. Aliar a ludicidade ao desenvolvimento cognitivo das crianças. A metodologia utilizada
neste projeto foi desenvolvida por meio de etapas, onde alinhou-se os momentos que deveriam ser
seguidos de modo a alcançar os objetivos propostos. Inicialmente escolha das obras, leitura, discussão e
reflexão dos textos, observação das aulas e identificação do problema, após a produção dos recursos
didáticos (livro sanfonado) e por fim a contação em forma dramatizada na escola, culminância. No
projeto deste modo, ocorreram oficinas onde os que os envolvidos aprenderam a confeccionar
materiais variados, favorecendo o uso da contação de histórias como recurso pedagógico. Criaram suas
fantasias e outros recursos como aventais de histórias. Compreendeu-se que a experiência pôde
proporcionar aos docentes em formação, a oportunidade de entrar em contato com a realidade de sala
de aula, desenvolver materiais didáticos como recursos à sua prática e manifestar-se como ser
autônomo e proativo em seu processo formativo.
Palavras-chave: Literatura infantil; Formação docente; Oficinas criativas; Material didático.
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INTRODUÇÃO
Este artigo trata-se um relato da prática alfabetizadora por meio da literatura infantil, a partir
das experiências e reflexões vivenciadas pelos acadêmicos do Curso de Pedagogia/ICSEZ-UFAM
no

2º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública da Rede Estadual de Ensino do

Município de Parintins/Am no segundo semestre de 2019.Expomos neste texto, os resultados
parciais das atividades do Programa de Residência Pedagógica do Curso de Pedagogia/ICSEZUFAM articuladas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
A literatura infantil se constitui em um campo potencializador para aquisição da leitura e da
escrita por levar a criança a experiências de aprendizagem prazerosas por meio dos contos, fábulas,
lendas, poemas e outros gêneros da literatura infantil que reúnem em seu bojo o mágico, o
fantástico, o maravilhoso, o encantatório, um mundo de fantasias que são próprios da imaginação da
criança. Na busca de proporcionar uma aprendizagem significativa para as crianças no processo de
alfabetização e letramento realizou-se a o oficina pedagógica intitulada “Aprendendo com a
Chapeuzinho Amarelo.
Para Soares (2017, p. 28), o ato de alfabetizar e letrar é um “processo complexo que envolve
vários componentes ou facetas e demanda diferentes competências.” Por ser um momento de
descobertas, de leitura do mundo, deve ser prazeroso, significativo e possibilitar à criança a
oportunidade de expressar seu contexto de vivências, curiosidades e fantasias.
Na perspectiva de proporcionar a inserção das crianças no mundo da escrita de forma
prazerosa realizou-se a oficina temática “Aprendendo com a Chapeuzinho Amarelo, com o objetivo
de analisar o potencial pedagógico da literatura infantil no desenvolvimento das habilidades de
leitura e escrita das crianças do 2ºano do Ensino Fundamental.
LITERATURA INFANTIL NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UM
CAMINHO POSSÍVEL
No ato de alfabetizar e letrar está integrado três facetas de inserção da escrita. Portanto, as
práticas alfabetizadoras tem por objeto de ensino não só a faceta linguística, mas ao mesmo tempo,
a faceta interativa, que envolve a compreensão e produção de textos e a faceta sociocultural que
envolve usos, funções e valores atribuídos à escrita em práticas da cultura letrada (SOARES, 2017).
Ao longo desse processo, a literatura infantil constitui-se como um dos campos para
potencializar a inserção das crianças no mundo da escrita, por meio dela é possível alfabetizar e
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letrar, contribuindo para a formação de leitores ativos, capazes de fazerem usos das funções da
leitura e escrita nas práticas sociais. Se opondo à supremacia do livro didático no contexto escolar,
Souza (2010, p. 100), destaca a literatura infantil como um possível caminho para superação do
ensino na escola baseado no livro didático, visto que muitas vezes é somente na escola que as
crianças das classes sociais menos favorecidas têm a oportunidade de ler. “Afinal, por que caminho
mais vai a criança formar o seu espírito na infância, reconhecer-se humana, senão pela literatura”?
Santos e Morais (2013, p. 106) consideram que práticas de letramento literário no processo
de alfabetização e letramento são “ações políticas, coletivas e estéticas que viabilizam
transformações, mudanças, fugas, reivindicações, emancipações, liberdades, solidariedades,
afecções. Práticas de letramento com livros que ajudem a transformar”.
Nas práticas alfabetizadoras por meio dos textos literários será trabalhado de forma
prazerosa o desenvolvimento das habilidades de uso social da linguagem, proporcionando aos
alfabetizandos a expressão, compreensão, produção textual, usos, funções e valores atribuídos a
escrita em contextos socioculturais.
A literatura infantil é um campo potencializador do desenvolvimento das facetas de inserção
no mundo da escrita, uma vez que “a literatura infantil dialoga com uma enorme quantidade de
textos da tradição oral (mitos, parlendas, contos, lendas, anedotas, cantigas, etc.) (SANTOS E
MORAIS,2013, p.142). O uso dos textos literários nas práticas de alfabetização e letramento,
proporciona aos alunos “[...] interesse e prazer, bem como compreenderão a utilidade da escrita e de
sua circulação social, de suas finalidades e formas” (ROJO Apud SANTOS; MORAES, 2013, p.
26). A partir dos textos literários trabalha-se o uso da língua – faceta linguística, as práticas de
linguagem – faceta interativa, e a capacidade de compreender essas práticas e utilizá-las no contexto
social – faceta sociocultural.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o planejamento das oficinas pedagógicas foram selecionados pelos residentes e
professores orientadores textos literários, como unidades articuladoras das facetas linguística,
sociocultural e interativa. Um dos textos selecionados foi Chapeuzinho Amarelo de autoria de
Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo.
A partir do conto foi desenvolvida a oficina temática “Aprendendo com a Chapeuzinho
Amarelo, com uma carga horária de 12h para a turma do 2º ano do Ensino Fundamental, formada
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por 33 crianças na faixa etária de 06 (seis) anos e 01 (uma) professora. As crianças são oriundas de
localidades diferentes, na sua maioria de bairros da zona periférica da cidade de Parintins-Am.
A escolha do conto como eixo articulador das facetas de inserção das crianças no mundo da
escrita se deu por compreender que “o conto é a mais antiga forma de narração, em seu sentido
mítico, natural, de narrativa tradicional, de “contar e ouvir” [...]. O conto é a forma primitiva da arte
de dizer, que é a literatura. [...] Ele está presente em todas as formas ou gêneros literários
(CARVALHO, 1982, p. 54). Para Souza (2010, p.64), “o principal gênero que abriga a literatura
infantil é o conto. A origem da palavra conto está na forma latina commentu, que significa
invenção, ficção”. Os contos pertencem ao gênero maravilhoso, são histórias encantadas, povoadas
de seres sobrenaturais, de elementos mágicos e encantamentos.
Para a leitura do conto, os residentes organizaram as crianças em um semicírculo e iniciouse a oficina com a música “A história vai começar”. A linguagem musical despertou o interesse das
crianças para a leitura do texto. Em seguida foi feita a apresentação da obra Chapeuzinho Amarelo:
título, autor, ilustração da capa do livro e questionado as crianças se elas já conheciam a história.
Depois da leitura, realizou-se um diálogo com as crianças a partir de indagações relacionadas ao
conto e solicitou-se que elas recontassem a história por meio de desenho, permitindo-as
expressarem a compreensão do texto e utilizar a literatura infantil como meio de compreensão do
mundo, de si mesmo, e de exercitar a imaginação e reflexão a partir dos temas: medo e coragem
abordados na obra Chapeuzinho Amarelo.
Para trabalhar a faceta linguística foi apresentado às crianças um cartaz de palavras com o
uso do R e do RR, as quais foram retiradas do conto. Esta atividade tinha por finalidade trabalhar as
relações entre letra e som na leitura e na escrita. Na história Chapeuzinho Amarelo, a personagem
principal, supera seus medos por meio da brincadeira ela trocava as sílabas das palavras, por
exemplo, LOBO-BOLO e assim fez com todos os seus medos para superá-los. Para o ensino da
normatização ortográfica as crianças leram as palavras escritas no cartaz e identificaram nas
palavras o uso do R e do RR, considerando o texto como fonte de reflexão sobre a leitura e a
escrita. Após o diálogo com as crianças sobre regras do uso do R e do RR nas palavras foi entregue
para elas folhas de papel A 4 para efetuarem o reconto escrito da história com ilustrações, cujas
atividades foram instrumentos de análise linguística.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O texto literário como potencializador das facetas de inserção no mundo da escrita
Neste tópico apresenta-se os resultados da oficina temática “Aprendendo com a
Chapeuzinho Amarelo”. Para Vieira e Volquind (2002, p. 11), a oficina se caracteriza como sendo
“um sistema de ensino-aprendizagem que abre novas possibilidades quanto a troca de relações,
funções, papéis entre educadores e educandos”.
A literatura infantil tem o poder de encantar as crianças, por meio de suas fantasias cria e
recria situações de aprendizagem a partir de leituras de contos de fadas, fábulas, lendas, filmes e
etc. A “[...] literatura é linguagem, e, à medida que o ser humano exercita sua linguagem por meio
da leitura, que nada mais é do que interagir com o autor do livro, eleva-se seu nível de consciência”
(SOUZA, 2010, p.68).
Iniciou-se a oficina com a chegada de uma das residentes vestida de Chapeuzinho Amarelo,
a sua entrada em sala de aula causou surpresa para as crianças. Neste momento elas expressaram
um olhar de admiração e sussurraram em tom de espanto e curiosidade ao verem-na vestida de
acordo com a personagem.
Filho (2012, p. 51), reafirma o valor da literatura infantil na vida da criança que lê ou que
ouve histórias infantis, pois “[...] o texto literário [...] permite viagens insuspeitadas. Pode
proporcionar deleite ou estranhamento, mas dificilmente deixará que o leitor se mantenha
indiferente, estimulando a reflexão crítica, o crescimento pessoal”.
Em seguida, para motivar às crianças para o ato de ler, os residentes cantaram a música “A
história vai começar”, que chamou a atenção para o momento da leitura do conto, o qual não era
conhecido pelas crianças, todavia fizeram relação com a história de Chapeuzinho Vermelho. As
crianças fizeram a leitura do conto Chapeuzinho Amarelo, o qual estava exposto em um painel,
dando mais visibilidade para as crianças contexto da história, dos personagens, e os motivou para a
leitura. Carvalho (1982, p. 194), descreve que a leitura é o meio mais eficiente de enriquecimento e
desenvolvimento da personalidade: é um passaporte para a vida e para a sociedade.
Após a leitura, as crianças fizeram interpretação oral do texto por meio de questionamentos
dirigidos a elas: Qual o título do conto? Qual o autor do conto? Quem eram as personagens da
história? Por que Chapeuzinho era amarela? De que a Chapeuzinho Amarelo tinha medo e como o
superou? E vocês têm medo de alguma coisa? Quais são os seus medos?

Elas fizeram os

comentários sobre o texto expressando suas interpretações e descreveram em detalhes os medos de
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Chapeuzinho Amarelo, como ela os superou e também relataram suas vivências, seus medos,
emoções e desejos. As respostas das crianças acerca de seus medos foram expressas por meio de
desenhos e frases. Quando concluíram os desenhos as crianças realizaram uma atividade de caça
palavras para identificarem as personagens do texto e seus respectivos medos. Nesta atividade foi
possível perceber que algumas crianças tinham dificuldades em encontrar as palavras, enquanto
outras concluíram rapidamente. Percebeu-se que elas estavam com níveis de alfabetização bem
diferenciados, algumas se encontravam no nível silábico, outras no nível silábico-alfabético e a
maioria no nível alfabético.
A partir de palavras retiradas da história Chapeuzinho Amarelo os residentes construíram
um cartaz que enfatizava sobre as regras para o uso do R e do RR nos vocábulos com exemplos de
palavras retiradas do texto. Após a explicação das regras ortográficas pelos residentes as crianças
participaram de uma atividade lúdica para trabalhar ortografia do R e do RR, por meio de um
chapéu amarelo confeccionado em papelão. Elas participaram da atividade “O que é o que é?”
enfatizando o uso do R inicial, R entre vogais e RR no meio das palavras e também formaram
palavras. O entusiasmo das crianças foi notório e todas participaram da atividade.
As atividades propostas por meio da literatura infantil contribuíram para as crianças
desenvolverem a criatividade, a coordenação motora, a linguagem, aprender regras ortográficas e
formar palavras com o uso do R e do RR, bem como o conhecimento de si e do mundo. Desse
modo, a literatura infantil potencializa a inserção das crianças no mundo da escrita, uma vez que
contribui no desenvolvimento linguístico como também dialoga com práticas de leitura e escrita da
vida social.
A última atividade proposta para as crianças foi o relato escrito sobre o que elas aprenderam
por meio do conto com o objetivo analisar os impactos e contribuições da literatura infantil nas
práticas alfabetizadoras. Para isso, os residentes fizeram o questionamento para as crianças: O que
vocês aprenderam por meio do conto Chapeuzinho Amarelo? E em seguida os residentes pediram
para as crianças relatar a pergunta por escrito. Os relatos orais e escritos das crianças expressaram o
que elas aprenderam a respeito da história e falaram de suas vivências, seus medos e como superálos.
Por meio da literatura infantil as crianças aprendem valores sociais e culturais que estão
imbricadas na trama da história e também desconstroem valores ultrapassados. “Se a literatura for
bem explorada “por dentro” [...], a criança, sem perceber, vai formando seu conjunto de valores e
compreendendo o caráter temporal e transitório desses valores” (SOUZA, 2010, p. 59). O texto
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literário é uma fonte para as crianças usarem a linguagem para expressar suas opiniões e leitura de
mundo ao mesmo tempo contribuir no desenvolvimento linguístico, bem como para a inserção no
mundo da escrita.
CONCLUSÕES
No processo de alfabetizar e letrar, a literatura infantil, patrimônio cultural da humanidade,
proporciona as crianças um campo vasto de experiências que envolvem uma viagem pelo mundo da
fantasia, da magia, da criatividade, das emoções e contribui para pronunciar a leitura de mundo,
assim como favorece o desenvolvimento linguístico.
As atividades realizadas na oficina com as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental
evidenciaram que o texto literário pode potencializar a aquisição da linguagem oral e escrita nas
práticas de alfabetização e letramento, porque a literatura infantil para as crianças é uma fonte
prazerosa de experiências, a qual amplia as possibilidades de desenvolvimento das facetas de
inserção no mundo da escrita.
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Resumo
Este trabalho objetiva socializar ações preliminares do Programa de Residência Pedagógica do Curso de
Pedagogia/ICSEZ-UFAM articuladas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC), desenvolvidas com crianças de uma escola pública da rede Estadual de Ensino do Município
de Parintins/AM no segundo semestre de 2019. Neste texto apresentamos o relato das experiências da
oficina pedagógica intitulada “Aprendendo com a Chapeuzinho Amarelo”, com o objetivo de analisar o
potencial pedagógico da literatura infantil no desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita das
crianças do 2º ano do Ensino Fundamental. A oficina temática, pautada nas facetas de inserção no
mundo da escrita, proporcionou às crianças o exercício da criatividade, leitura, escrita e o conhecimento
de regras ortográficas, bem como o conhecimento de si e do mundo. A literatura infantil potencializa o
processo de alfabetização e letramento, uma vez que auxilia no desenvolvimento de habilidades
linguísticas como também dialoga com práticas de leitura e escrita da vida social. A literatura infantil
possibilita às crianças exercitarem sua imaginação e criatividade, pois por meio de suas fantasias criam e
recriam situações de aprendizagem a partir de suas experiências com a linguagem literária. As atividades
realizadas com as crianças na oficina evidenciam que o texto literário é uma fonte para as crianças
pronunciarem suas opiniões, leitura de mundo, curiosidades e ao mesmo tempo contribui no
desenvolvimento da linguagem e na inserção no mundo da escrita. Portanto, é fundamental que a
literatura infantil se faça visível na escola e na vida dos alunos, pois as práticas de letramento literário
são fontes para as crianças compreenderem o mundo e desenvolverem suas habilidades linguísticas.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Inserção no mundo da escrita; Práticas alfabetizadoras.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, ao olharmos para os modelos pedagógicos e educacionais, percebemos
que temos passado por momentos desafiadores, ao considerarmos as mudanças na sociedade. Dessa
forma, o professor tem sido desafiado a refletir sobre as novas demandas e repensar práticas em sala
de aula. Mas, quais conhecimentos os professores precisam ter para proporcionar experiências de
aprendizagem significativas e equitativas aos alunos?
Desde a década de 80, inúmeras pesquisas científicas têm buscado conhecer os saberes
profissionais docentes. Gatti et al (2019, p. 186) explicam que foi no contexto de redefinição do
papel e da prática do professor que se passou a valorizar os diferentes aspectos da história
individual e profissional docente e a reconhecer que a sua formação se dá em um continuum, que
“alguns consensos, subjacentes a aprendizagem da docência, passaram a ter forte inserção na
literatura brasileira, influenciando, sobretudo, as pesquisas e práticas de formação inicial de
professores”. As autoras destacam que o ensino é concebido como uma atividade profissional que
se apoia num sólido repertório de conhecimento e muitos são os estudos que objetivam
compreender o “como os conhecimentos profissionais são integrados concretamente nas tarefas dos
profissionais e como esses os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam, em função
dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho” (p. 190).
Tendo em vista a importância de compreender o que os professores sabem e fazem, esta
pesquisa investiga os elementos constituintes do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) de
professores de Língua Portuguesa para o trabalho com o gênero Crônicas no ensino médio e
também explicita os conhecimentos e as práticas profissionais mobilizadas por duas professores de
Língua Portuguesa, considerando as potencialidades do desenvolvimento das habilidades de leitura,
escrita e domínio da língua que favoreçam a aprendizagem de alunos do ensino médio.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Shulman é um dos autores que tem investigado os conhecimentos que estão na base da
docência. Para ele, as práticas de formação devem superar o agrupamento de habilidades,
conhecimentos disciplinares e pedagógicos necessários à realização das atividades docentes no
contexto de ensino. Dentre as categorias propostas por Shulman (2014), o Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo, (PCK) ganha destaque, uma vez que é a categoria que favorece a
intersecção do conteúdo e da pedagogia. Nesse estudo, o autor coloca em evidência, principalmente,
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a necessidade de compreender o professor como sujeito do conhecimento e produtor de saberes.
Dessa forma, a ideia é reconhecer que a base da formação docente se encontra, principalmente, no
repertório de conhecimentos que os professores possuem e mobilizam. Shulman (2014) afirma que
o PCK é um conhecimento que vai além do conhecimento da matéria em si e que chega à dimensão
do conhecimento da matéria para o ensino.
Por isso, mediante as novas demandas, faz-se necessário, segundo Shulman (2014), o olhar
para outras práticas, o estudo de caso, o abandono de nossa individualidade e o estudo do PCK de
professores, pois não cabe a eles apenas conhecer o conteúdo a ser ensinado, mas também, conhecer
as necessidades pedagógicas e o contexto em que se ensina, a fim de reavaliar sua prática em sala,
para atingir os alunos.
Considerando os desafios da modernidade, trouxemos em destaque o ensino da Língua
Portuguesa, uma vez que o professor se depara, em sala de aula, com um aluno com pouco ou
nenhum interesse em desenvolver habilidade de leitura e muito menos de escrita, já que o aluno
busca algo que lhe faça sentido, que o aproxime de seu contexto.
Para autores como Geraldi (1993) e Bakhtin (2003), por fazerem parte do nosso cotidiano,
os gêneros textuais são ferramentas fundamentais e essenciais para que o ensino da língua
portuguesa se torne cada vez mais acessível, mais próximo, significativo e reflexivo. Muitos
gêneros textuais podem e devem ser usados em sala de aula, porém, levando em conta o objetivo de
usar textos que valorizem a vida pessoal do aluno, o seu cotidiano, fazendo-o ser reflexivo e
despertando o gosto pela leitura e escrita a partir da própria vivência, o gênero crônica tem
potencial para despertar interesse pela leitura e escrita dos alunos, além de desenvolver
conhecimentos gramaticais e atitudes reflexivas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada neste trabalho é classificada como de natureza qualitativa, uma vez que
o objetivo foi analisar os aspectos subjetivos do conhecimento pedagógico do conteúdo que
professores de Língua Portuguesa possuem para trabalhar com crônicas no ensino médio, tratando
das particularidades do desenvolvimento da leitura, escrita e domínio da língua para alunos desse
segmento de ensino.
Participaram da pesquisa duas professoras de Língua Portuguesa, de uma escola
confessional da capital de São Paulo, que realizam um projeto com o gênero crônica. Esse projeto
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foi implementado em 2016, com objetivo de envolver os alunos em um cenário de leitura e escrita e
tem duração de um ano escolar, sendo realizado com alunos de segundo ano do ensino médio,
ocasião em que o gênero crônica é um conteúdo exigido. Entre as etapas do projeto, os alunos
desenvolvem atividades de leitura, escrita e domínio da língua e produzem, ao final, um livro de
crônicas.
Os dados foram coletados a partir de entrevista coletiva com as professoras de Língua
Portuguesa, gravada em áudio e posteriormente transcrita para análise. A intenção foi apreender os
conhecimentos e práticas mobilizados por elas no desenvolvimento do projeto, os conhecimentos
prévios necessários para o uso de crônica no ensino médio e os procedimentos usados quanto às
potencialidades da crônica e estimulo à leitura, escrita e domínio da língua.
As professoras preencheram, ainda, o instrumento de Representação de Conteúdo – CoRe,
construído por Loughran et. al. (2004), que tem a finalidade de acessar o conhecimento pedagógico
do conteúdo do professor e criar um modo de registrar e tornar explícito o conhecimento que tem
sobre o trabalho com crônicas.
A análise de todo o material obtido nas transcrições da entrevista e no CoRe foi realizado na
perspectiva da análise de conteúdo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Tanto na entrevista como no preenchimento do CoRe fica evidente que as professoras
possuem muita clareza sobre as potencialidades do gênero crônica, pois deixam claro as
intencionalidades educativas ao optarem por trabalhar esse gênero no ensino médio. Grossman
(2019), ao falar sobre o PCK dos professores, defende que conhecer o conteúdo é deveras
fundamental, mas conhecer a compreensão dos alunos sobre determinado conteúdo é muito mais
significativo para o ensino e aprendizagem.
Dentre os pontos de destaque levantados, através do CoRe, as professoras afirmam que a
maioria dos adolescentes não aprecia ler e escrever, muitos não veem ligação entre as atividades da
escola e a própria vida e não se sentem motivados. Assim, elas buscam despertar o gosto pela
leitura e escrita, uma vez que a crônica se mostra um gênero atrativo, pois leva os alunos a
expressarem seus sentimentos e exporem suas emoções, ao tratar de temas e acontecimentos do
cotidiano, aproximando, dessa forma, o aprendizado da própria vivência. Observemos as
declarações seguintes:
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Quando trabalho o gênero crônica, quero mostrar aos alunos que a literatura também
representa a vida real, os acontecimentos simples, a rotina. (Profa. Gel)
O adolescente precisa ter oportunidade de desabafar, de expor suas ideias e sentimentos, o
que é possível por meio da crônica. (Profa. Maria)
Outro ponto que destacamos, analisando o CoRe, tem ligação com o conhecimento do
conteúdo e, mais especificamente, do conhecimento pedagógico do conteúdo. Ao descreverem suas
práticas, podemos entender que, primeiramente, há um esforço em despertar o interesse do aluno
para o gênero e suas potencialidades. Para Marcelo (2009, p.19) “o conhecimento que os
formadores possuem do conteúdo a ensinar também influencia o quê e como o ensinam”, como
vemos na fala da Profa. Gel:
Primeiro eu apresento o gênero, mostrando o seu lado divertido, irônico e destaco a
sensibilidade do autor ao apresentar o cotidiano. Relaciono os temas abordados à própria rotina dos
alunos e peço para que relatem acontecimentos semelhantes aos dos textos.
As professoras, ao relatarem como trabalham o gênero crônica, colocam em destaque: (i) os
procedimentos didáticos elaborados e utilizados no desenvolvimento do projeto; (ii) a gestão da sala
de aula, especialmente no que diz respeito à relação com os alunos e às estratégias utilizadas para
favorecer o envolvimento de todos e promover o gosto pelo gênero crônica; (iii) o processo de
avaliação e feedback das produções dos alunos.
Essas três dimensões estão inter-relacionas e, no texto que segue, as verbalizações das
professoras colocam em evidência, dentre outros aspectos, o domínio do conteúdo, do
conhecimento pedagógico do conteúdo e da compreensão dos estudantes como conhecimentos que
estão na base do trabalho com crônicas.
Estrategicamente as professoras iniciam o trabalho com o gênero crônica sem fazer menção
ao gênero, ação que tem por objetivo chamar a atenção dos alunos, fazendo-os perceber a
proximidade do gênero com a própria vida, despertando o interesse e o prazer pela leitura. A esse
respeito a Profa. Maria diz:
O primeiro passo é leitura das crônicas sem falar muita coisa. Eu falo: “Pessoal, trouxe um
texto para vocês”. Não falo que é crônica. “Vamos ler juntos?” Então, para ele curtir o texto sem se
preocupar com a questão teórica.
Tardif (2000, p. 17), ao se referir ao processo de aprendizagem, destaca que, por tratar-se de
uma interação humana, “motivar os alunos é uma atividade emocional e social que exige mediações
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complexas da interação humana: a sedução, a persuasão [...]”. Para as professoras é importante o
professor saber ler a crônica em sala de aula, a fim de proporcionar motivação. Nas palavras da
Profa. Gel:
[...] o professor, quando começa a trabalhar crônica, tem que ser o primeiro a dramatizar a
crônica. A maneira como você lê o primeiro texto na sala de aula é fundamental para despertar a
atenção do aluno. Eu escolho um texto bem irônico e leio de uma maneira debochada. E eles riem.
Eu falo, “A Literatura também pode ser divertida”.
Essa fala da profa. Gel reforça o que defende Shulman (2014) ao referir-se ao PCK como a
compreensão docente do que facilita ou dificulta a aprendizagem discente. As professoras destacam
ainda que é essencial ter um olhar atento ao contexto em que vivem os alunos, assim, é possível
selecionar crônicas que realmente despertam a atenção, fazendo-os refletir sobre sua vida e
desenvolvendo o sendo crítico de cidadão e ser humano. Quanto a isso, a Profa. Gel diz:
Eu acho importante o texto que eu pré-seleciono já imaginando que a turma vai se divertir
com aquela leitura que faz parte da rotina deles. Eles acham divertido e ao mesmo tempo são textos
que levam à reflexão. Então, no final da aula eu percebo que aquele texto teve um significado para
eles.
Grossman (2019) reforça a importância de os professores terem conhecimento sobre o
contexto dos alunos e usarem estratégias adequadas, respeitando perfil, idade e suas características.
Qualquer que seja sua idade, os alunos não entram em nossas salas de aula como uma
folha em branco ou recipientes vazios. Assim, é essencial que os professores
determinem que tipos de compreensão da disciplina seus alunos já têm e que criem
práticas de ensino que sejam apropriadas para o nível de conhecimento e
desenvolvimento dos alunos (GROSSMAN, 2019, p. 182).

As professoras iniciam, então, as atividades mais teóricas, de escrita e domínio da língua.
Elas incluem explicação do gênero, dicas de produção e gramática.
Possenti (1996, p. 39) diz que "as informações técnicas, linguísticas ou não, são importantes
como fonte de reflexão, mas a disposição para refletir sobre elas é ainda mais importante, e a
disposição para aprender é pré-condição para ensinar". Assim, notamos um trabalho minucioso das
professoras, estimulando os alunos a tirarem as dúvidas, participando do desenvolvimento de suas
habilidades linguísticas. Nesse processo, as professoras avaliam e dão feedback das produções aos
alunos.
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Existe o processo de revisão dos textos que vai acontecendo simultaneamente [...]. Nesse
processo, não tem o momento de recolher as crônicas e corrigir as crônicas, é simultaneamente.
Eles vão produzindo, a gente vai observando e acompanhando o processo e vai dizendo, “Ó, aqui
precisa rever”. (Profa Maria)
O objetivo final do projeto é a produção de um livro de crônica, com um texto de cada
aluno, fortalecendo a função social da escrita e a valorização de sua produção, bem como as
produções dos colegas. Smolka (2012), ao tratar sobre o ensino da Língua Portuguesa nas escolas,
defende que o essencial, que daria sentido ao aprendizado, seria usar textos da vida, do cotidiano,
estimulando os alunos a produzirem e utilizarem o que sabem, valorizando o saber internalizado.
Nesse sentido, a Profa. Gel diz:
[...] quando o aluno leva o livro pronto, ali não tem só o texto dele. É o texto de todo mundo
e eu acho que é uma grande satisfação porque ele fala, “Poxa, esse é o meu livro! Mas, aqui,
também tem textos dos meus colegas. Ele se sente capaz de ser um autor.
Durante a fala das professoras, pudemos perceber a clareza que possuem sobre os propósitos
e valores incutidos em um trabalho com crônica. Percebemos também, nas palavras finais, que o
professor, ao se comprometer com o gênero, inevitavelmente, influenciará seus alunos,
desenvolvendo, assim, as competências almejadas. Observemos a fala da Profa Maria:
Sempre que vem um pai de alunos na reunião de pais me perguntar, não importa a idade, “O
que eu faço para o meu filho gostar de ler?” Eu sempre falo, “Crônica. Crônica. Compra um livro
de crônicas”. (Profa Maria)
CONCLUSÕES
Diante da base teórica sobre o PCK, esperamos ter conseguido explicitar sua importância, a
fim de compreender o desenvolvimento profissional docente, considerando ser ele um arcabouço
teórico que contribui para compreender os conhecimentos que estão na base da docência. Sendo
assim, investigar o conhecimento pedagógico do conteúdo de professores de Língua Portuguesa que
trabalham com o gênero crônica, bem como explicitar as práticas profissionais mobilizadas por elas,
visa a trazer subsídios para professores, iniciantes ou não, quanto às potencialidades do
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e domínio da língua, favorecendo, assim, a
aprendizagem dos alunos do ensino médio.

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

1791

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
GATTI, B. A.; BARRETO, E. S.; ANDRÉ, M. E. D. A.; ALMEIDA, P. C. A. Professores do Brasil: novos cenários de
formação. Brasília: UNESCO, 2019.
GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
GROSSMAN, P.L. O ensino do conteúdo da disciplina. In: DARLING-HAMMOND, L. et al. Preparando os
professores para um mundo em transformação: o que devem aprender e estar aptos a fazer. Porto Alegre: Penso, 2019.
LOUGHRAN, J.J.; MULHALL, P.; BERRY, A. Search of Pedagogical Content Knowledge in Science: Developing
Ways of Articulating and Documenting Professional Practice. Journal of Research in Science Teaching, v.41, n. 4, p.
370-391, 2004.
MARCELO, C. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. Sísifo. Revista de Ciências da Educação. N.
8, jan/abr., 2009.
POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, SP: ALB: Mercado de Letras, 1996.
SHULMAN, L. S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova reforma. Cadernos Cenpec. São Paulo, v.4, n.2,
p.196-229, dez., 2014.
SMOLKA, A. L. B. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 13. Ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia
da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. Revista
Brasileira de Educação, n. 13, p. 5-24, jan/abr 2000.

Resumo
Este trabalho se insere na temática formação docente e tem como objetivo investigar o Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo (PCK) de professoras de Língua Portuguesa para o trabalho com o gênero
Crônica no ensino médio. O referencial teórico tem por base o PCK, uma categoria teórica proposta
por Shulman e colaboradores, acerca da base de conhecimento para o ensino. A intenção é explicitar os
conhecimentos docentes que estão diretamente envolvidos no trabalho com o gênero crônica no
ensino médio, tendo em vista o desenvolvimento pelos alunos das habilidades de leitura, escrita e uso
da língua. A coleta e o tratamento dos dados se inserem numa pesquisa qualitativa. Foram usados dois
instrumentos de coleta de dados: uma entrevista coletiva com duas professoras de Língua Portuguesa
que vem desenvolvendo um projeto com o gênero crônica no ensino médio; e o preenchimento, pelas
mesmas professoras, do instrumento CoRe, próprio para acessar o conhecimento pedagógico do
conteúdo, a fim de torná-lo explícito. A análise dos dados foi realizada pela metodologia da análise de
conteúdo, considerando os conhecimentos que estão na base da docência. As professoras, ao relatarem
como trabalham o gênero crônica, colocam em destaque: (i) os procedimentos didáticos elaborados e
utilizados no desenvolvimento do projeto; (ii) a gestão da sala de aula, especialmente no que diz
respeito à relação com os alunos e às estratégias utilizadas para favorecer o envolvimento de todos e
promover o gosto pelo gênero crônica; (iii) o processo de avaliação e feedback das produções dos alunos.
Essas três dimensões estão inter-relacionas e as verbalizações das professoras colocam em evidência,
dentre outros aspectos, o domínio do conteúdo, do conhecimento pedagógico do conteúdo e da
compreensão dos estudantes como conhecimentos que estão na base do trabalho com crônicas.
Palavras-chave: Conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK); Formação de professores; Língua
Portuguesa; Crônica.
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O FRACASSO ESCOLAR E A ALFABETIZAÇÃO NO
CONTEXTO BRASILEIRO: IMPASSES E PROPOSTAS
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Lara Esteves Lopes – UNESP FCLAR
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INTRODUÇÃO
A educação no Brasil é marcada por uma série de discussões que buscam compreender e
identificar teorias e métodos adequados para o aprimoramento da qualidade de ensino nas
instituições públicas. A partir da década de 1980, sob influência do contexto histórico e político,
diversos pesquisadores começaram a debater sobre os rumos que escolas e professores deveriam
seguir quanto ao processo de alfabetização, respaldados por questões políticas, econômicas e
sociais.
Apesar das inúmeras políticas e medidas implementadas visando a melhoria dos índices
leitura e escrita dos alunos do ensino fundamental, os dados obtidos pelo Programme for
International Student Assessment (PISA) no ano de 2015, revelam que cerca de 51% dos brasileiros
encontram-se no nível 1 de leitura, ou seja, conseguem apenas identificar informações simples em
um texto, sem conseguir interpretá-lo por completo. Além disso, os estudos de Morais (2014)
apontam que as políticas educacionais brasileiras que atuam no campo da alfabetização parecem
caminhar em um sentido de perpetuação de uma população com baixa literacia e com lacunas
preocupantes na alfabetização.
Ademais, os estudos empreendidos por Prioste (2016) elucidam a questão da manutenção do
fracasso escolar nas escolas públicas. Respaldando-se em autores como Patto (1988) e Souza (2010)
a autora discorre sobre suas experiências em Unidades Básicas de Saúde (UBS), evidenciando
questões que contribuem para a discussão do fracasso escolar, bem como os principais pontos
identificados em encaminhamentos de alunos com dificuldades na aprendizagem os quais, em sua
maioria, apresentavam defasagem quanto ao processo de alfabetização.
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar os conceitos de fracasso
escolar e alfabetização no cenário brasileiro, buscando estabelecer conexões entre estes, além de
buscar alternativas que possam trazer contribuições para a formação docente no campo da
alfabetização.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir das leituras e análises realizadas nas obras de Morais (2012) e Prioste (2016),
pretende-se contextualizar o contexto da alfabetização e fracasso escolar nas escolas públicas. Além
disso, é interessante ressaltar os fatores históricos, políticos e sociais que contribuem para este
cenário que, apesar dos inúmeros avanços no campo educacional, mantêm-se evidentes as
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desigualdades quanto à qualidade na educação. Sendo assim, é necessário compreender a questão da
alfabetização e as principais discussões que permeiam esta temática no Brasil.
Os estudos empreendidos por Morais (2012), baseados nos dados de pesquisas do PISA e
IBGE, revelam que apenas 26% da população brasileira está qualificada a ler e interpretar textos de
forma adequada. Ademais, tal público encontra-se, em sua maioria, nas instituições de ensino
privado, ou seja, entende-se que grande parte dos estudantes oriundos de escolas públicas conclui
seus estudos sem possuírem as habilidades necessárias para ler e escrever. O autor evidencia este
cenário ao afirmar que,
O PISA analisa as diferenças individuais, isto é, entre os alunos, segundo 7 níveis de
desempenho. Do nível 6, o mais elevado, só fazem parte menos de 0,1% dos alunos
brasileiros, uma porcentagem 50 vezes menor do que a alcançada pelo país melhor
representado, Cingapura. Considerando-se superior, tal leitura caracteriza um em cada
quatro chineses (de Xangai) e pouco mais de 5% dos alunos portugueses, mas menos
de 1% dos brasileiros. O nível 4, que exige uma leitura suscetível de permitir a
compreensão ampla e integrativa do texto, incluindo o reconhecimento conceitual e
abstrato do tema, é alcançado por mais de 60% dos alunos chineses (Xangai) e por
cerca de 25% dos portugueses, mas por menos de 5% dos brasileiros. (MORAIS,
2012, p. 53)

A despeito das políticas educacionais, Morais (2012) aponta que o Brasil vem utilizando o
caminho errado no campo da alfabetização, tanto na concepção teórica quanto metodológica.
Primeiramente, o autor critica a ideia de uma “idade certa” para se alfabetizar uma criança, uma vez
que esta se diferencia nas escolas públicas e particulares. Enquanto que, nas instituições públicas, a
meta de alfabetização é até a terceira série do ensino fundamental, no âmbito privado isso ocorre até
o final da primeira série. Tal discrepância é criticada pelo autor, pois mostra uma aparente
manutenção das desigualdades sociais vigentes, uma vez que os alunos de escolas particulares são
alfabetizados em menor tempo e, geralmente, com qualidade superior em relação às escolas
públicas.
Ademais, o autor evidencia que as concepções teórico-metodológicas utilizadas na
alfabetização há pelo menos quinze anos utilizam o construtivismo como vertente para a elaboração
de políticas públicas. Tal teoria caminha no caminho contrário às pesquisas e investigações
realizadas neste campo. De acordo com Morais (2012), os Parâmentros Curriculares Nacionais
(PCNs) adotaram esta perspectiva em sua concepção de aprendizagem e ensino da língua escrita.
Todavia, há três pontos essenciais nessa abordagem que autor coloca em discussão.
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A primeira ideia consiste em que o ato de ler é algo natural, a qual autor refuta e explica que,
apesar de utilizarmos capacidades de origem biológica, o ato de ler é cultural, ocorrendo em
ambiente de ensino sistemático. O segundo ponto afirma que a criança aprende a ler fazendo
hipóteses sobre a escrita. Morais critica a afirmação expondo que para que esta possa se
desenvolver em um ambiente letrado, é necessário que seja alfabetizada. Além disso, o autor
destaca que “o alfabeto não foi descoberto pela humanidade; foi inventado, é o resultado de um
longo processo histórico de transformação dos sistemas de escrita” (p.59). Por fim, a terceira ideia
aponta que a criança deve aprender a ler lendo. Tal proposta é negada por Morais, ao propor que,
A ideia de que as crianças devem aprender a ler lendo é paradoxal e errada.
Obviamente, aprender a ler é um longo processo, que inclui muita prática. Contudo,
não é possível ler um texto, por mais simples que seja, no verdadeiro sentido de ler, se
não se souber identificar nenhuma ou mesmo poucas palavras do texto. Hoje sabemos
que a habilidade de identificação das palavras escritas ( no estágio inicial da
aprendizagem, a identificação ainda se baseia em grande parte na decodificação) deve
atingir um nível que já permita decodificar, identificar (portanto ler) a maioria das
palavras de um texto para se poder lê-lo com suficiente compreensão. É crucial que,
antes mesmo de aprender a ler e em fase de aprendizagem, a criança seja exposta à
escrita e à linguagem típica da escrita, incluindo a sua sonoridade, entonação, sintaxe
e semântica, mas não se aprende a ler lendo. Se queremos que a criança leia realmente
e não se limite a reconhecer palavras como reconhece uma forma ou o desenho de um
objeto, temos de alfabetizá-la. (MORAIS, 2012, p.59)

Por fim, os estudos de Esquinsani (2016), revelam que as políticas públicas de alfabetização,
como é o caso do Pacto de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), respaldadas pela perspectiva
construtivista, deixam o professor sem um direcionamento metodológico quanto à alfabetização,
desde que siga a teoria proposta. Além disso, os saberes dos docentes são desconsiderados na
discussão das diretrizes de tais políticas, o que mostra um descaso quanto aos conhecimentos e
vivências que o professor possui sobre o contexto social no qual atua.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica. De acordo com Gil (2002), a
vantagem de uma pesquisa bibliográfica consiste na ampla possibilidade de investigar a
problemática sob os mais diversos campos. Além disso, a análise com base em livros e artigos
permite ao pesquisador uma maior segurança na questão do estudo histórico da temática.
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Para a elaboração do artigo em questão, foi realizada uma revisão de literatura sobre o
fracasso escolar e a alfabetização no contexto brasileiro, a partir de indicações e discussões
realizadas durante a disciplina “Alfabetização: Concepções teórico-práticas”, oferecida pela
Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campus de Araraquara, com o intuito de estabelecer
possíveis relações às temáticas apresentadas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma questão relevante para a discussão dessa temática consiste nos métodos de
alfabetização propostos pelas diretrizes educacionais, como é o caso dos PCNs e as políticas de
alfabetização, como o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Entretanto, a
escolha do construtivismo como filosofia de aprendizagem não sugere nenhum método ou técnica.
Tal decisão deixa o professor à mercê de suas próprias experiências e formação, mas suas decisões
devem basear-se na perspectiva construtivista. Morais (2012) explica que,
Métodos não são necessários quando todo o processo de aquisição da linguagem
escrita é visto como sujeito à singularidade das capacidades e das experiências
individuais e orientado para objetivos de inserção social não menos indefinidos.
(MORAIS, 2012, p.60)

Em

relação

aos

métodos

utilizados

nas

escolas

públicas,

Prioste

(

2017) evidencia a presença da chamada “pedagogia zap”, que consiste em uma prática de aplicar
atividades aleatórias, sem o respaldo de uma sequência didática que permita que o docente planeje o
processo como um todo. Tal questão se assemelha com o movimento de “zapear” que os jovens
realizam diante de aparatos tecnológicos, onde buscam sempre conteúdos que os estimulem, por
fim, a autora reforça que outra característica da pedagogia em questão é a preocupação de que o
aluno não sofra nenhum tipo de frustração. Para poupá-lo, o professor acaba oferecendo atividades
mais simples para substituir à escrita, como um desenho, por exemplo. Prioste revela, com base em
suas pesquisas, que,
Os professores, embora tenham atribuído as dificuldades de aprendizagem das
crianças principalmente aos fatores familiares, ressaltaram que as concepções teóricometodológicas adotadas pelo sistema público de ensino não favoreciam a
alfabetização para aquele público específico. Assim, uma grande parte das crianças
chegava ao terceiro ano sem estar alfabetizada e, mesmo assim, precisava completar as
atividades do livro didático como se soubessem ler e escrever. Concluímos que essa
dinâmica era desmotivadora às crianças favorecendo o comportamento de “copistas”.
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As crianças que apresentavam dificuldades se acomodavam em copiar respostas
prontas sem compreender o que estavam escrevendo, ou seja, desenvolviam
estratégias para fazer de conta que sabiam escrever. (PRIOSTE,2017, p.86)

Ademais, é necessário evidenciar a questão do fracasso escolar que se mantêm vigente no
cenário das escolas públicas, sobretudo aquelas que estão localizadas nas zonas periféricas. Em seu
artigo “Fracasso escolar e dificuldades na alfabetização: relato de experiência de atendimento
psicológico e novas intervenções”, Prioste (2016) discute esta questão atrelando suas experiências
de atendimento em Unidade Básica de Saúde (UBS) e discutindo sobre o papel do psicólogo em
relação às queixas escolares. De acordo com a autora, os encaminhamentos por ela recebidos não
permitiam um contato prévio com a criança e o professor, apenas com um responsável. Além disso,
grande parte deste público não estava alfabetizada. Outro fator interessante é que a maioria desses
alunos eram meninos de 8 a 11 anos de idades, oriundos de escolas públicas, corroborando com os
estudos de Souza (2010).
Com isso, Prioste (2016) propõe uma nova forma de psicodiagnótico para os
encaminhamentos decorrentes de queixas escolares. Tal proposta consiste no envolvimento dos
professores e profissionais da escola, bem como uma análise sobre os hábitos televisuais dos
alunos. Com base em suas experiências, a autora constatou que grande parte das crianças despendia
horas diante das telas sem um acompanhamento familiar, o que facilitaria o acesso a conteúdos
inadequados. Além disso, após uma análise do material didático, observou-se que este não era
adequado à fase de alfabetização. Por fim, a autora realizou entrevistas com os familiares, onde
observou que “as famílias reproduziam o discurso da hereditariedade, de uma suposta incapacidade
genética para aprender na escola” (PRIOSTE, 2016, p.2438)
CONCLUSÕES
A partir da análise bibliográfica realizada é possível tecer algumas considerações sobre o
cenário educacional brasileiro e o campo da alfabetização. Além disso, compreende-se que
problemáticas históricas, como o fracasso escolar, permanece vigente nas escolas públicas,
influenciado por fatores externos, como políticas públicas, quanto internos, como determinadas
medidas no ambiente escolar, propiciam a perpetuação deste nos dias atuais.
No que concerne o contexto da alfabetização, pode-se observar que as políticas públicas
pautadas em uma filosofia que deslegitima a formação docente e as pesquisas que comprovam a
necessidade do método e do papel no professor neste processo contribuem para a manutenção dos
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índices de leitura e escrita, que comprovam que mais da metade da população apenas consegue
identificar informações em frases simples. Ademais, a ideia de uma “idade certa” que diferencia o
processo de alfabetização nas escolas públicas e privadas parece ser um instrumento que contribui
para a continuidade das desigualdades sociais vigentes na sociedade.
Quanto ao fracasso escolar, os estudos de Prioste (2016) discorrem sobre essa temática a
partir dos estudos de Patto (2000), elucidando que este continua presente no ambiente escolar,
apesar de inúmeras implementações de medidas que visam a melhoria do ensino. Além disso, a
autora propõe uma nova abordagem quanto aos diagnósticos e avaliações referentes à queixa
escolar, com o intuito de promovem uma análise mais aprofundada dos encaminhamentos que são
direcionados a psicólogos e UBS.
Por fim, entende-se que é necessário repensar as referências teórico-metodológicas no
cenário da alfabetização, levando em consideração as pesquisas recentes quanto à importância do
método e da forma como se pensa este processo para que seja possível contribuir para a diminuição
nos índices de baixa literacia e, consequentemente seja possível constituir uma sociedade
verdadeiramente democrática e alfabetizada.
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Resumo
O presente artigo originou-se a partir de discussões e investigações realizadas durante a disciplina
“Alfabetização: Contribuições teórico-práticas”, oferecida pela Faculdade de Ciências e Letras da
Unesp, Campus de Araraquara. A discussão sobre a alfabetização no contexto brasileiro enfrenta, desde
a década de 1980, divergências quanto às causas e alternativas para a melhoria da realidade nas escolas
públicas. Segundo Patto (2000), tais instituições encontram-se imersas em um cenário de fracasso
escolar, onde professores e alunos sofrem com influências advindas do campo econômico, social e
político. Através de uma análise bibliográfica, o presente artigo buscou investigar as possíveis relações
entre os fatores supracitados, buscando identificar pontos que contribuem para a perpetuação de uma
educação que enfrentam o fracasso e os baixos índices de leitura e alfabetização, impossibilitando a
formação de alunos que possam se tornar leitores e, consequentemente, de desenvolverem o
pensamento crítico. Os resultados obtidos revelam que políticas neoliberais atingem fortemente o
campo educacional, com leis e medidas que desqualificam os saberes docentes e o conhecimento como
um todo. De acordo com Morais (2014), a questão da “idade certa” para se alfabetizar é equivocada e,
além do mais, pode contribuir para a desigualdade entre os alunos de escola pública, uma vez que estes
demoram três anos para aprenderem a ler e escrever, enquanto aqueles de escolas particulares o fazem
em apenas um ano. Ademais, os reflexos da chamada “pedagogia zap”, apresentada por Prioste (2017),
dificultam o processo de alfabetização, uma vez que os professores não utilizam procedimentos
metodológicos e pautam-se em atividades aleatórias desconexas que dificultam o desenvolvimento da
leitura e escrita.
Palavras-chave: Alfabetização; Fracasso Escolar; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO
Este texto procura compor o conjunto de pesquisas sobre a problemática do exercício da
pesquisa previsto em documentos oficiais nas licenciaturas (SOUZA; BASSETO, 2014), debate que
se torna ferramenta essencial na construção da concepção de professor pesquisador. Portanto,
visando abordar aspectos formativos, buscou-se ter como pilar a compreensão da realidade, para
que assim haja meios de repensar os moldes da educação na atualidade.
Uma das razões para as dificuldades enfrentadas por professores da educação básica na
leitura e na produção de textos acadêmicos voltados à escola é o distanciamento entre as práticas
letradas escolares e as práticas letradas universitárias: “Enquanto estes exigem processos complexos
de elaboração do conhecimento, aqueles pouco mais implicam do que a sua mera reprodução”
(CARVALHO, 2014, p. 14). Professores universitários consideram, muitas vezes, haver autonomia
dos estudantes de licenciatura nas práticas de ler e escrever textos acadêmicos, seja na tomada de
notas das aulas, seja na elaboração de reflexões acerca dos conteúdos apresentados, dialogando-os
com a atualidade e com outros autores. No entanto, essa prática mais autônoma não é comum na
educação básica.
Justifica-se esta pesquisa com a necessidade do contato, ainda nos anos de escolaridade
regulares anteriores ao ensino superior, com práticas de leitura e escrita de textos acadêmicos,
considerando-se possível e importante a elaboração do conhecimento, de forma mais crítica e
autônoma, nesses níveis de ensino. O presente trabalho busca, portanto, apresentar práticas letradas
acadêmicas desenvolvidas em uma escola de educação básica, Curso Normal, no município de
Niterói, RJ, com o intuito de refletir sobre a formação docente e sobre a importância do letramento
acadêmico no exercício profissional do educador. Objetiva, ainda, compreender como os estudantes
participantes da pesquisa se relacionam com as produções acadêmicas e, consequentemente, como
essa proposta pode auxiliá-los no processo da formação do docente crítico.
REFERENCIAL TEÓRICO
Kleiman (2016) enfatiza que a vivência e o domínio de um letramento específico perpassam
por interações sociais e construções subjetivas geradas a partir do texto escrito, quando capazes de
promover a inserção dos sujeitos nesse processo, mediante relações sociais estabelecidas com os
pares nas práticas letradas situadas. Para ela,
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Vale, por fim, relembrar que o letramento acadêmico não se relaciona de forma
dicotômica com o letramento do professor, mas aquele só será relevante para este se
for contemplado numa perspectiva culturalmente sensível (Erickson 1987), isto é,
focando não no que falta aos docentes em formação, mas tomando por base as práticas
que já fazem parte do seu letramento, para que se apropriem das novas práticas
acadêmicas que lhes sejam exigidas nos contextos de formação (KLEIMAN, 2016, p.
53).

Para tanto, Rodrigues e Rangel (2013) fundamentam essa discussão no aporte teórico de que
as práticas de letramento constituem o trabalho do educador, mas devem ser entendidas não apenas
como ferramentas, mas como processo formativo. Essa formação ocorre, portanto por intermédio
das práticas sociais letradas, que se distanciam de uma concepção engessada de língua, exercendo o
professor um papel compromissado com a formação de um educando capaz de realizar uma leitura
crítica do mundo e, como afirma Freire (1989), a leitura crítica da palavra. Ademais, Kleiman
(2016) reafirma a necessidade de os docentes da educação básica fazerem uso dos gêneros que
circulam na esfera acadêmica, inserindo tais práticas na formação regular, com o intuito de lhes
propiciar autonomia de ensino e pesquisa e, por isso mesmo, a formação como
professor/pesquisador.
A obra de Freire (1989) nos ajuda a pensar esse debate, sobretudo o livro A importância do
ato de ler, ao considerar uma abordagem pedagógica que busca promover a autonomia do educador
no ato de estudar sua prática. Desse modo, o autor destaca a importância de escutar o educando, de
não supor sua ingenuidade, mas de aceitar que todos têm o direito a dizer sua palavra e que, como
educadores, é necessário saber dialogar.
Em concordância, Rodrigues e Rangel (2013, p. 130) afirmam que:
[...] uma gradação possível, não linear, ao desenvolvimento crítico da consciência ‒ da
intransitividade da consciência à transitividade ingênua e da transitividade ingênua à
transitividade crítica ‒ ponto ápice a que só se chegaria com uma educação dialogal e
ativa a partir de uma interpretação demasiado crítica de problemas.

Nesse sentido, com fundamentação em textos acadêmicos, o diálogo com os estudantes é
fundamental, orientando-os a se basearem não só em suas experiências, mas também na leitura de
textos teóricos. Assim sendo, para Kleiman (2016, p. 50), “Daí a importância de, nas práticas de
letramento acadêmico, seja em contexto de formação inicial ou continuada, trabalhar para o
professor construir essa autonomia, para ele encontrar sua própria voz e se constituir como agente
de letramento”. E então seria possível, de acordo com Freire (1989), a transição processual e não
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linear de uma consciência ingênua para a consciência crítica, através da leitura, do estudo e da
reflexão sobre gêneros discursivos presentes na academia.
Sendo assim, segundo Adorno (apud PAVIANI, 2009), o gênero ensaio constitui:
“[...] uma forma aberta de expor o pensamento. Afinal, o ensaio, mesmo quando expõe
uma teoria, nunca o faz de maneira doutrinária e dogmática. Ele não tem a pretensão
de oferecer conteúdos acabados. Limita-se a coordenar ideias, pontos de vistas” (p. 3).
Esse gênero, em razão de suas características textuais e discursivas, incluindo sua
circulação no universo acadêmico, pareceu adequado para o trabalho com os anos
finais da educação básica.

METODOLOGIA
Este trabalho é fruto de um projeto de ensino e pesquisa vinculado ao Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBID), ação da Política Nacional de Formação de Professores do
Ministério da Educação (MEC), que visa proporcionar aos discentes, na primeira metade do curso
de licenciatura, uma aproximação teórico-prática com o cotidiano das escolas públicas de educação
básica. O projeto foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal
Fluminense (UFF), orientados por docentes dessa instituição, e realizado no Instituto de Educação
Professor Ismael Coutinho (IEPIC), havendo dois docentes supervisores da educação básica.
Possuindo uma vertente de cunho investigativo e sendo uma pesquisa participante “em que
os “sujeitos pesquisados” são também essencialmente co-autores e co-atores de todo o seu
acontecer, sendo também os seus destinatários únicos ou prioritário” (BRANDÃO; 2006, p. 5), tal
experiência de ensino e pesquisa contou, no ano de 2019, com a elaboração e o desenvolvimento de
oito oficinas de escrita para a produção final de ensaios acadêmicos com um grupo de doze alunos
pertencentes ao segundo e terceiro ano do ensino médio (Curso Normal) do IEPIC.
Após a palestra de uma das coordenadoras do projeto sobre letramentos acadêmicos nessa
instituição, que objetivava apresentar e esclarecer as demandas de escrita presentes na academia e a
necessidade de uma formação crítica na educação básica, um grupo de estudantes da Pedagogia da
UFF realizou entrevistas de seleção para ingresso dos interessados em um ciclo de oficinas de
escrita acadêmica. Para tal, o único elemento utilizado como requisito para a seleção foi o interesse
do estudante em cursar alguma licenciatura posteriormente a sua formação atual, o Curso Normal, e
ter disponibilidade no horário da atividade. Assim sendo, foram selecionados doze estudantes, que
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se disponibilizaram uma vez por semana a participar das oficinas de escrita, visando à produção
posterior de um texto, o gênero ensaio, sob orientação dos graduandos de Pedagogia do PIBID.
Anteriormente a execução das oito oficinas, uma das coordenadoras realizava encontros de
formação com as bolsistas para fazer orientações, recomendações para leitura e conversação quanto
ao projeto para sua execução. Após esses encontros, o projeto, que utilizando como instrumentos
entrevistas, textos acadêmicos, leituras de textos em sala, redes sociais para orientações e o caderno
de campo, teve as oficinas de escrita iniciadas, que a priori, buscavam introduzir aos alunos o que é
a Universidade e o letramento acadêmico, levantando discussões com eles a partir de suas
concepções prévias sobre esse espaço, assim como a leitura de textos acadêmicos. Desse modo,
deu-se prosseguimento com a escolha dos temas e a designação de orientadoras para cada aluno.
Posteriormente, a partir de uma aula expositiva sobre o gênero fichamento foi proposto aos alunos
que produzissem um fichamento a partir de um artigo que elegessem com base nos respectivos
temas.
Sendo o gênero ensaio a produção final do projeto, segundo Paviani (2009), o mesmo se
caracteriza por apresentar uma estrutura que permite mais liberdade na escrita, entretanto exige de
quem o escreve conhecimentos acerca do tema produzido mediante estudo, assim como a utilização
de referenciais teóricos em discurso direto e indireto, a produção de fichamentos etc., sendo,
portanto, um gênero capaz de aproximar a perspectiva de letramento acadêmico à produção de
gêneros argumentativos já produzidos no ensino médio.
As temáticas de escrita eram de livre escolha. Entre os temas escolhidos pelos estudantes do
IEPIC, podemos citar a pedagogia hospitalar, a alfabetização e o letramento, a disciplina e a
indisciplina, as questões raciais e a literatura infantil, podendo ser modificados durante o projeto. É
importante destacar o papel central da escolha do tema, assim como ocorre com as escolhas dos
temas dos trabalhos de conclusão de curso de licenciatura: o contexto da docência.
Portanto, buscou-se trabalhar de modo mais individual com cada aluno: sugerindo textos e
acompanhando o desenvolvimento dos ensaios. Também foram promovidos debates sobre o gênero,
leitura em grupo de ensaios e discussões sobre os temas e os autores escolhidos. Assim, a produção
dos ensaios aconteceu progressivamente no decorrer das oficinas com constante orientação e
diálogo. Freire (1989) pontua a importância do diálogo na educação, de não pressupor a
ingenuidade do educando, estando sempre disposto a exercer a escuta. As oficinas foram
encaminhadas dentro deste contexto, em uma contínua tentativa de promover este diálogo.
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RESULTADOS
Na interlocução de saberes entre o ensino superior e a educação básica, os alunos e as alunas
do terceiro ano do ensino médio do IEPIC, por meio dos encontros com as graduandas e com a
coordenadora do projeto, promoveram debates sobre as práticas letradas existentes na universidade
e sobre os temas inerentes à formação do docente na educação básica. Para a produção dos ensaios,
os estudantes entraram em contato com o tema por meio da leitura de textos acadêmicos,
conhecendo suas especificidades textuais e discursivas, sob orientação dos estudantes de Pedagogia.
A partir das experiências vivenciadas pelas bolsistas do PIBID na orientação da escrita do
gênero ensaio, a fim de compreender as relações estabelecidas com os gêneros discursivos pelos
estudantes, foi possível analisar que a mediação neste processo de escrita e reescrita vivenciada
pelas estudantes participantes do projeto em conjunto com os alunos do ensino secundário,
possibilitou observar mais profundamente o distanciamento exposto na fala de uma aluna que
aborda que os gêneros trabalhados no ensino médio, no Curso Normal, não dialogam com a
universidade. Após entregar um texto a um docente do ensino médio, a aluna explicou que recebeu
a seguinte resposta: “o texto era acadêmico demais”, demonstrando que a comunidade discursiva
em questão se difere das demais em sua estrutura, em seus gêneros e em suas concepções
pedagógicas de aprendizado de leitura e escrita.
O presente trabalho resultou na produção de uma compreensão maior por partes dos alunos
do IEPIC sobre o que é a universidade, sobre as práticas acadêmicas e a escrita nesse espaço,
principalmente do gênero ensaio. Kleiman (2016) pontua a dificuldade dos alunos de graduação se
adaptarem à escrita acadêmica, processo que dificulta a percepção da autoria de seus textos,
reforçando a importância de práticas sociais de produção e leitura de texto na educação básica.
Desse modo, as oficinas sobre leitura e escrita acadêmica contribuíram para que os alunos possam
ingressar na universidade com uma familiaridade maior com esses gêneros, facilitando seu
desenvolvimento acadêmico e docente.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, o letramento acadêmico torna-se ferramenta fundamental para o
desenvolvimento da identidade docente do professor da educação básica dos anos iniciais,
assumindo a posição de professor investigador, responsável pela produção do conhecimento,
tomando como prática a reflexão sobre suas ações pedagógicas e sobre a importância da leitura e da
escrita na emancipação do professor crítico e reflexivo do contexto em que está inserido.
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A inserção de práticas letradas na formação dos estudantes, como a utilização do gênero
acadêmico ensaio na formação dos docentes, viabilizou pensar o significado que atribuem à escrita
e à leitura e seu uso, atribuindo autonomia e responsabilização pelas ações letradas, assim como
permitindo a inserção prévia dos normalistas nas práticas de pesquisa, escrita e reescrita da
academia. O projeto promoveu a construção conjunta de conhecimento científico entre graduandos
de Pedagogia e os estudantes do ensino médio, assim como Kleiman (2006) define os “agentes de
letramento”, compreendendo que a leitura e a escrita fazem parte de um processo de construção da
identidade. No caso, é a comunidade discursiva a responsável pela democratização dessas práticas
sociais letradas e, consequentemente, pelo letramento do professor progressista no seu ato de
ensinar.
A relação entre universidade e escola pública desenvolvida por meio da utilização dos
gêneros acadêmicos através do PIBID enfatizou a importância dessas relações para o
desenvolvimento da reflexividade do docente e sua familiaridade com gêneros discursivos,
integrando novas metodologias por meio da colaboração dos diferentes profissionais e instituições
no seus mais diferentes contextos educativos de maneira a democratizar o ensino e a educação.
Nesse contexto, a mobilização das práticas democráticas para o desígnio
transformador, a luta pela democratização da escola e da sociedade, só será possível
pela conjunção de uma linguagem de crítica acerca dos ditames do capital com uma
linguagem de possibilidade acerca da utopia viável (RODRIGUES; RANGEL, 2013,
p.140).

Dessa forma, a introdução de gêneros acadêmicos na formação de estudantes de um Curso
Normal diminui o distanciamento entre professores da educação básica em processo formativo e a
prática da pesquisa, considerando que há dificuldades na leitura e na escrita de textos acadêmicos,
mesmo por parte dos estudantes da graduação, esta inserção possibilitou o desenvolvimento da
leitura e escrita de textos acadêmicos e uma aproximação com os escritos academicistas, o que os
torna imprescindíveis para a formação de sujeitos críticos. Assim como afirma Marinho (2010), o
aluno que assume a autoria de um determinado gênero, além da escrita da obra, também marca sua
função social, com trocas e debates sobre os temas gerados, com posicionamento crítico
fundamentado, criando uma relação direta com a escrita e leitura.
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Resumo
Este artigo pretende investigar como as vivências de textos acadêmicos por estudantes do curso normal
corroboram para a formação crítica/reflexiva. O presente trabalho tem como objetivo problematizar
esta inserção prévia de gêneros textuais próprios de uma comunidade discursiva que busca através da
pesquisa, se distanciar do senso comum e promover escritas críticas/reflexivas com base teórica. Foram
utilizados como pressuposto teórico nesta pesquisa os estudos de letramento acadêmico e do gênero
ensaio. Esse estudo é de natureza qualitativa e resulta de uma pesquisa pelo Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, realizada no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho
com estudantes do curso de formação de professores. Para análise foram realizadas oito oficinas de
escrita acadêmica com estudantes do ensino médio normal, no qual foram orientados por graduandas
do curso de pedagogia da Universidade Federal Fluminense, culminando na produção final do gênero
ensaio por cada estudante. Busca-se, através da interação das graduandas de pedagogia e alunos do
curso normal participantes das oficinas, promover o aprendizado dos alunos que irão ingressar no nível
superior, familiarizados com os textos da academia e o entendimento crítico do „ser
professor/pesquisador". Ademais, analisar e avaliar de que forma os alunos se relacionam com o texto
acadêmico na sua formação docente e destacar a relevância das práticas letradas da universidade no
processo da formação de um docente crítico e reflexivo quanto a realidade que está inserido.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história da educação no Brasil, as práticas de alfabetização estiveram em
constante transformação desde que houve a necessidade de ensinar alguém a ler e escrever. Nesse
cenário de contínuas mudanças, cada momento histórico é marcado pela tensão entre rupturas e
permanências. Como afirma Morais (2012), a partir da década de 1980 surge um momento de novas
perspectivas teórico-metodológicas que questionavam os antigos métodos de alfabetização. Nesse
cenário, é crucial ressaltar o papel exercido pela teoria da psicogênese da língua escrita elaborada
por Emília Ferreiro, Ana Teberosky e colaboradores (1985), já que mudanças estruturais nas formas
de conceber a aprendizagem foram enfatizadas e, com isso, o processo de ensino sofreu impactos
significativos.
Essa mudança no processo de ensino, deslocando a pergunta do como se ensina a ler
escrever para o como a criança aprende a ler e escrever, fez com que a teoria da psicogênese
ganhasse espaço no cenário educacional brasileiro, assumindo um caráter de metodologia de ensino.
Como descreve Morais (2012), houve uma intensa divulgação dos estágios da psicogênese, sem que
isso resultasse em uma didática da alfabetização. É nesse contexto que se instala o que alguns
autores, a exemplo de Soares (2016), denominaram de desinvenção da alfabetização, ou seja, a
perda da especificidade desse campo nos processos de ensino. Era preciso um retorno urgente
daquele campo, já que as crianças não estavam sendo alfabetizadas em período oportuno.
Conforme Mortatti (2010), estudiosos defensores do método fônico buscaram convencer
seus contemporâneos que possuíam a definitiva solução para os problemas da alfabetização no
Brasil. Este movimento de remetodização da alfabetização tratou de dar uma nova roupagem ao
velho discurso do método fônico, por meio de novas teorias e materiais didáticos.
Atualmente é grande o número de adeptos que foram atraídos pela repercussão midiática e
do mercado editorial de materiais e programas de ensino pautados na abordagem fônica para a
alfabetização. Considerando esta problemática, sabemos que nenhuma prática é politicamente
neutra e totalmente estruturada, por isso, entendemos ser fundamental conhecer os modos como a
escola transpõe didaticamente os conteúdos de língua portuguesa, dando vez e voz ao professor
alfabetizador para que este pense sobre as suas práticas pedagógicas, uma vez que ele reelabora,
recria e reinventa o seu trabalho cotidiano, conforme sublinha Chartier (2007). Considerando esse
aspecto e a presença de programas que apresentam epistemológica e didaticamente pressupostos
antagônicos é que indagamos: quais as especificidades do saber-fazer de duas professoras atuantes
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no primeiro ano do Ensino Fundamental, cujas orientações para uma é o Programa Alfa e Beto e,
para a outra, o PNAIC?
O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: SINGULARIDADES E
DESAFIOS
A oferta de cursos e programas de formação continuada recebeu ainda mais destaque quando
o Ministro da Educação Fernando Haddad institui, em 23 de setembro de 2011, a Rede Nacional de
Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, sob a Portaria
nº.1.328. O projeto de expansão da formação docente continuada convergia com as diretrizes
expressas no parágrafo 1º do Plano Nacional de Educação (2014-2024) sobre a erradicação do
analfabetismo, coadunando com a meta 5 que instituía a alfabetização de todas as crianças até o
final do 3º ano do Ensino Fundamental como, também, reafirmava o que propõe o plano de metas
Compromisso Todos pela Educação previsto no Decreto 6.094/2007.
Assim, foi instituído pelo MEC e o governo federal, em parceria com a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), por
meio da portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), um programa, tendo como eixo principal a formação continuada para os professores
alfabetizadores.
É importante salientar que o PNAIC foi implantado numa conjuntura intelectual em que
avançamos muito na compreensão das facetas presentes no processo de alfabetização, bem como na
complexidade dos processos formativos dos professores. No primeiro ano de implantação do
programa, a formação teórica e metodológica foi direcionada para área de Linguagem e, no ano
seguinte, para Matemática. Nesse caso, as propostas de estudos e as atividades eram ministradas
pelos orientadores de estudos, que participavam de um curso de formação com carga horária de
duzentas horas por ano, promovido pelas Universidades Públicas parceiras.
Em sua gênese, o PNAIC mobilizou diferentes entes da federação e suas respectivas
instituições em regime de cooperação e colaboração, procurando transpor qualquer divergência
político-partidária e ideológica, buscando democratizar o conhecimento nas áreas da língua
portuguesa e matemática. No que concerne ao conjunto de desafios que o Brasil possui como nação
em garantir uma educação de qualidade para todos, e considerando os entraves no campo das
políticas públicas de educação, bem como a abrangência da sua territorialidade, podemos apontar
que o PNAIC foi uma proposta bastante ousada e com um caráter desafiador.
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O ABC do Instituto Alfa e Beto: um debate acerca de suas especificidades didáticas
Na direção de delinear novos caminhos para a melhoria na qualidade do ensino da leitura e
da escrita, foi criado, em 2006, o Instituto Alfa e Beto (IAB). Trata-se de uma organização sem fins
econômicos, responsável pelo desenvolvimento, implementação e a venda de soluções pedagógicas
em redes de ensino e instituições parceiras. Conforme o programa, os materiais estruturados
facilitam a vida do professor, visto que há uma consistência entre os objetivos, a proposta
pedagógica, os materiais, métodos e instrumentos de avaliação.
Baseado nos ideários apresentados pelo instituto, fica visível uma proposta taxativa de
homogeneização da prática de ensino. Para tal, o IAB se apoia no discurso, altamente recorrente em
seus materiais, de uma educação baseada em evidências. Tais pressupostos ignoram, conforme
destaca Certeau (1994), a dimensão da fabricação do cotidiano que, ancorada no conhecimento
profundo de contexto, busca alternativas didáticas singulares de atendimento à heterogeneidade das
aprendizagens.
O programa Alfa e Beto disponibiliza materiais estruturados para a classe, estudante,
professor, escola e Secretaria de Educação. Além dos materiais de orientação fornecidos, há,
também, uma capacitação básica inicial, em serviço e antes do início do ano letivo, para o professor
aprender os conceitos e habilidades para implementar o programa de ensino. Fica evidente que o
termo capacitar, utilizado pelo programa, reflete uma perspectiva empresarial-produtivista,
limitante ao que pensamos sobre formação continuada. Nesse contexto que denominam de
treinamento, percebemos uma concepção de professor como mero executor de tarefas. É tirado
desse profissional o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem.
Apesar das inúmeras contribuições de diversas áreas do conhecimento ao campo teórico da
alfabetização, bem como pela relevância dos estudos sobre o letramento, o programa Alfa e Beto
realiza um movimento de retorno ao método fônico. Com um discurso messiânico, o programa
apresenta como conteúdo o alfabeto e a competência principal a ser desenvolvida é a descoberta do
funcionamento do código alfabético, ou seja, que as letras representam os vários fonemas da língua.
O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
No âmbito da nossa investigação, objetivamos analisar o saber-fazer de duas professoras do
primeiro ano do Ensino Fundamental atuante no PNAIC e no programa Alfa e Beto. Para tanto,
recorremos à pesquisa de natureza qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986)
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A pesquisa foi iniciada ainda no 1º semestre de 2019, em duas escolas de anos iniciais
pertencentes à Coordenação Regional de Ensino de Samambaia/DF (CRE). Considerando a
proximidade com as práticas cotidianas, optamos pela observação participante. Serão 10
observações de aula, sendo cinco no primeiro (já realizadas) e cinco no segundo semestre de 2019.
Para elaboração desse texto, optamos pela análise preliminar das cinco primeiras observações.
Para o tratamento dos dados produzidos, recorremos, nesse estudo, à análise de conteúdo
temática (BARDIN, 2016), conjugando tanto a descrição quanto a interpretação dos dados,
debruçando-se sobre o que é dito para poder analisar o conteúdo implícito. Seguiremos apontando
algumas análises preliminares dos dados produzidos nas observações. Para esse momento, foram
considerados o eixo do Sistema de Escrita Alfabética.
ENCAMINHAMENTOS ADOTADOS PARA O ENSINO DO SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA
Durante o processo de aquisição da leitura e da escrita, a criança formula hipóteses sobre o
Sistema de Escrita Alfabética. Para isso, é pertinente pensar maneiras de organizar estratégias para
o ensino e aprendizagem do sistema alfabético, uma vez que é um objeto de conhecimento que
possui suas peculiaridades.
No que se refere à leitura, procuramos analisar, a partir dos pressupostos dos Programas
Alfa e Beto e do PNAIC, se os estudantes foram expostos a atividades de leitura de letras, de
sílabas, de palavras, de sentenças, com ou sem o auxílio das professoras. No universo das duas
turmas observadas, verificamos maior investimento na leitura de palavras. A professora do Alfa e
Beto apresentava um trabalho sistemático envolvendo atividades de leitura, no nível do fonema,
estabelecendo relações entre as letras e os sons, numa espécie de decifração do código alfabético,
conforme as orientações do programa. A professora do PNAIC incentivou os estudantes a lerem por
meio da junção das letras a partir da propriedade nomeação.
Sublinhamos a disparidade existente na prática da atividade de leitura de sentenças, tendo
apenas uma ocorrência na turma da professora do Alfa e Beto e três ocorrências nas turmas da
professora do PNAIC. Justificamos a divergência existente ao fato de o programa Alfa e Beto
considerar a alfabetização como um processo para aprender a ler, ou seja, ser capaz de identificar
palavras, independentemente de seu sentido. Em direção contrária, constatamos que a professora do
PNAIC, em certa medida, buscava conjugar os eixos de leitura e, também, de análise linguística,
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proporcionando aos estudantes o contato com textos que circulavam socialmente, bem como
contemplando a apropriação do sistema alfabético através de sequências didáticas.
Enfatizamos que, ao contrário das subcategorias referentes às atividades de leitura, em que
houve certo equilíbrio entre as duas turmas, identificamos uma maior frequência de escrita de
palavras nas turmas da professora do PNAIC se comparadas com as ocorrências da professora do
Alfa e Beto, considerando leitura e escrita, respectivamente.
Já esperávamos encontrar essa discrepância em atividades de escrita, uma vez que o
programa Alfa e Beto preconiza esse eixo como um processo de codificação, no qual o estudante
ouve um som e precisa codificar esse som em letras para escrever as palavras, sendo que a
decodificação é a etapa mais enfatizada no processo de alfabetização, conforme o programa.
Nas turmas da professora do PNAIC, constatamos que a escrita de palavras aconteceu em
todas as aulas observadas, tornando-se uma atividade-destaque nessa prática assim como, também,
a escrita de sentenças. Ao realizar o registro no quadro das palavras e frases ditas pelos estudantes,
de maneira sequencial, uma a uma, as letras das palavras, a professora do PNAIC permitiu o que
Morais (2019) considera como uma vivência concreta do que significa escrever palavras.
Diferentemente da escrita de palavras, a atividade de cópia foi frequente nas aulas
observadas das duas professoras. Identificamos que a cópia das palavras esteve presente após a
reflexão da escrita de palavras coletivamente. Uma delas valendo-se mais do som (professora do
Alfa e Beto), já a do PNAIC, do nome das letras. Percebemos, também, que, no momento da cópia,
as professoras preocupavam-se em explorar a direção e o traçado da escrita na pauta. Apesar de o
material do Programa Alfa e Beto priorizar a cópia de frases e de textos, em que o máximo que se
espera do estudante é o traçado bem feito das letras, a professora do programa possuía sua expertise
e, portanto, fabricava maneiras distintas de didatizar o ensino.
Seguiremos analisando a contagem e partição oral, no qual verificamos que a primeira,
considerando palavras em frases e texto ocorreu, somente, nas aulas da professora do PNAIC. Se
pensarmos em toda a intencionalidade teórico-metodológica existente no programa Alfa e Beto, na
qual a habilidade de decodificar é a mais importante, justifica-se a não ocorrência de atividades de
contagem de palavras em sentenças e frases, uma vez o objetivo é apenas decifrar fonemas, não
importando o sentido na apropriação da base alfabética de escrita.
Agora, chamamos atenção para a partição oral de palavras em letras, atividade que foi
realizada, exclusivamente, pela turma da Professora do Alfa e Beto. Percebemos que, em certas
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ocasiões, a professora se distanciou do método fônico proposto e se aproximou mais de algumas
propriedades do Sistema de Escrita Alfabética, provavelmente pelo fato de que “levar o aprendiz a
pronunciar isoladamente cada um dos fonemas de uma palavra é antinatural” (MORAIS, 2012,
p.11). Seguimos com algumas considerações parciais desse estudo em andamento.
CONCLUSÕES
Considerando os aspectos plurais e complexos presentes no estudo realizado, seria
incoerente apresentar posições conclusivas. Entretanto, acreditando no aspecto multifacetado da
alfabetização, optamos por sistematizar pontos que merecem destaque, com foco no que tange à
perspectiva do ensino do Sistema de Escrita Alfabética.
O ensino das propriedades do Sistema de Escrita Alfabética, desenvolvidas pela professora
do Alfa e Beto, apontaram os princípios norteadores do programa, no entanto, detectamos, também,
ensaios e tentativas de imprimir algo diferente das prescrições dessa proposta, o que revela uma
expertise profissional por parte da docente que ajustava as orientações a que tinha acesso, na
tentativa de atender às especificidades de aprendizagem da turma. Por outro lado, a professora do
PNAIC lançava mão de um caleidoscópio de habilidades linguísticas presentes nos cadernos de
formação dessa proposta, o que tornava sua prática mais próxima da perspectiva de alfabetizar
letrando.
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Resumo
Esse estudo busca analisar as tessituras do saber-fazer das professoras participantes dos Programas
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e Alfa e Beto. A discussão teórica está ancorada em Morais
(2019; 2012), Soares (2016), Chartier (2007), Certeau (1994), Oliveira (2013), entre outros autores.
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que se configura como um estudo de caso de tipo
etnográfico. Como técnica de investigação, conta com cinco das 10 observações participantes realizadas
no primeiro semestre de 2019. Estão sendo acompanhadas duas turmas de primeiro ano do Bloco
Inicial de Alfabetização, de duas escolas pertencentes à Coordenação Regional de Ensino de
Samambaia/DF. Uma delas é regida pelo programa de Alfabetização Alfa e Beto; a outra, com
inspiração na formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O método de tratamento
dos dados é a análise de conteúdo temática (BARDIN, 1977). Ao analisarmos os encaminhamentos
didáticos na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética das turmas observadas, os dados apontaram
os princípios norteadores do programa Alfa e Beto, no entanto, detectamos, também, ensaios e
tentativas de imprimir algo diferente das prescrições dessa proposta, como no caso da exploração de
outras unidades linguísticas que não só o fonema. Por outro lado, a professora do PNAIC lançava mão
de um caleidoscópio de habilidades linguísticas presentes nos cadernos de formação dessa proposta, o
que tornava sua prática mais próxima da perspectiva de alfabetizar letrando. Assim, ficou evidente as
invenções produzidas pelas professoras, a fim de organizarem o cotidiano escolar, no chão da sala de
aula.
Palavras-chave: Alfabetização; Programa Alfa e Beto; PNAIC; Saber-fazer docente.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo trata de uma experiência de ensino que está sendo realizada no município
de Amambai, estado de Mato Grosso do Sul. Tem como objetivo descrever como o projeto
“Agrupamentos Produtivos” vem sendo realizado nas escolas da rede municipal de ensino, bem
como apresentar organizações didáticas de professores alfabetizadores, voltadas para conseguir
avanços nos índices de aprendizagem dos alunos matriculados no ciclo de alfabetização.
Considerando-se aqui o ciclo de alfabetização as crianças de 6 a 8 anos, matriculadas nas turmas de
1º e 2º anos, ou seja, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental.
As escolas de Ensino Fundamental através da Secretaria Municipal de Educação estão
engajadas em melhorar o desempenho das crianças e consequentemente alcançar a Meta 5 que está
prevista no Plano Municipal de Educação (PNE) e visa a garantir que os alunos estejam
alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.
Para melhorar os índices de aprendizagem parte das escolas do município estão
desenvolvendo o projeto “Agrupamentos Produtivos”. Neste projeto, os professores alfabetizadores,
de 1º ao 2º ano, organizam os alunos de acordo com o nível de aprendizagem, tomando como
referência os níveis propostos por Ferreiro e Teberosky (1985) e desenvolvem atividades
desafiadoras em Língua Portuguesa.
Quinzenalmente o conceito de turma é desfeito e as crianças são redistribuídas, sendo
realojadas em novos grupos de acordo com as suas hipóteses de escrita, onde cada professor pensa
em atividades que façam seu grupo repensar suas convicções sobre o sistema de escrita alfabético
avançando em suas hipóteses. Nos outros dias da semana o trabalho por agrupamento acontece
dentro de cada turma onde os alunos são divididos em duplas, trios ou quartetos dependendo do
objetivo do professor, pois essa forma permite que haja o diálogo e a troca de informações entre as
crianças. A organização da turma não pode ser aleatória, é fundamental que se tenha um diagnóstico
preciso da sala, conhecer o nível que os alunos se encontram, bem como um relato preciso do que
os alunos já sabem ou ainda não sabem, pois desta forma será mais fácil organizar os agrupamentos.
O objetivo maior desse trabalho é melhorar a qualidade da alfabetização das crianças,
consequentemente o aprendizado da leitura e da escrita.
Estão participando desse projeto sete escolas municipais, sendo seis localizadas na área
urbana periférica do município e uma na aldeia indígena. Duas escolas, uma urbana e uma indígena
não estão participando do projeto, fazendo parte de um grupo de controle. O projeto conta com a
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participação de 38 professores alfabetizadores. São oferecidas metodologias adequadas a cada nível,
permitindo sempre a interação entre as crianças e ao mesmo tempo considerando a heterogeneidade
da turma.
Durante a realização do projeto, no momento em que as turmas são dissolvidas e novos
agrupamentos surgem, os professores alternam as turmas, para que todos tenham a possibilidade de
trabalhar com todos os níveis.
Professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos, envolvidos nesse trabalho,
reconhecem que os alunos têm ritmos de aprendizagem diferentes, não aprendem as mesmas coisas
da mesma maneira e, ao mesmo tempo; esses educadores percebem a sala de aula como um espaço
heterogêneo em que sujeitos diferentes, com vivências extracurriculares diferentes interagem e
constroem seu próprio conhecimento.
Para organizar esse trabalho, a equipe pedagógica de cada escola da Rede Municipal de
Educação (REME) reúne-se mensalmente para planejar, trocar experiências e reavaliar o trabalho.
Além disso, os professores envolvidos no trabalho encontram-se semanalmente para planejar as
atividades que serão desenvolvidas na semana em suas salas ou nos agrupamentos.
A HETEROGENEIDADE NA SALA DE ALFABETIZAÇÃO
Ao longo dos últimos anos, as discussões sobre o processo de alfabetização sofreram
significativas mudanças conceituais. Alfabetizar passou a ser uma tarefa muito mais complexa do
que simplesmente escolher qual o melhor método para que as crianças aprendam a ler e a escrever.
Avançou-se na compreensão da escrita alfabética como um sistema que é dotado de
particularidades que precisam ser refletidas ao longo do seu processo de apropriação. Nos anos 80,
surgem os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita. A
partir daí, alfabetizar deixa de ser um ato mecânico e passa a considerar que a criança com um
sujeito que pensa, levanta hipóteses sobre a escrita e, ao longo deste processo, apropria-se das
funções sociais da leitura e da escrita. Nesse sentido o projeto, foi elaborado com objetivo de
proporcionar à criança a oportunidade de reflexão sobre a língua escrita, confrontar suas ideias com
as do colega e oferecer e receber informações a partir de interações com os pares e mediação do
professor alfabetizador.
Nesta proposta são observados os princípios da Psicogênese da Língua Escrita, e
consideradas as experiências e as diferenças dos alunos, essas indicarão o caminho que o professor
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deverá seguir, quais atividades podem ser desenvolvidas coletivamente e quais atividades
necessitam de intervenções.
Silva (2012) ao tratar da heterogeneidade em sala de aula pondera que:
Os alunos agrupados em uma mesma sala de aula, apesar de terem, geralmente, a
mesma idade ou idades próximas, não aprendem as mesmas coisas, da mesma maneira
e no mesmo momento. Como cada aluno é um indivíduo diferente do outro, um ser
único, que vivencia experiências extraescolares distintas, é impossível existir uma sala
de aula homogênea. A heterogeneidade de conhecimentos dos alunos de uma mesma
turma ou de turmas diferentes é, portanto, natural e inevitável, não devendo ser vista
de maneira negativa. (SILVA, 2012, p. 06)

Com os “Agrupamentos Produtivos” não se está tentando reduzir a heterogeneidade em sala
de aula, ao contrário, as diversas configurações adotadas permitem que em alguns momentos
crianças com as mesmas hipóteses de escrita estejam em um mesmo grupo, permitindo que uma
atividade específica para que os que estão em determinado nível repensem suas hipóteses, porém
em outros momentos crianças com diferentes concepções irão fazer parte de um mesmo grupo para
que, dependendo do objetivo do professor, as mesmas troquem ideias e reflitam sobre suas
convicções e, assim, possam avançar. As atividades em pequenos grupos são importantes, pois
proporcionam a troca de experiências e de conhecimentos, além disso as crianças compartilham
saberes e levantam suas próprias ideias.
Em grupos as crianças podem trocar informações e comparar diferentes hipóteses. Se
há crianças em níveis de escrita mais avançados e outras que estão com dificuldades
em algumas sílabas, podemos assistir a boas discussões, quando forem decidir que
sílaba colocar nas palavras. (SEAL, 2012, p.16)

Na seção que segue será apresentada a organização didática utilizada pelos profissionais
alfabetizadores para a apropriação pelas crianças do sistema de escrita alfabético através do projeto
“Agrupamentos produtivos”.
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PARA ATENDER A DIVERSIDADE
Conforme diagnóstico inicial realizado pelos professores alfabetizadores da rede municipal,
as crianças estão chegando no 1º ano do Ensino Fundamental ainda apresentando hipóteses iniciais
de escrita. Dos 1041 alunos matriculados na rede de ensino, no ano de 2019, 700 chegaram tendo
uma hipótese que se enquadra entre o nível 1 e 2, tomando por referência os estudos desenvolvidos
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por Ferreiro e Teberosky (1985). Nesse sentido, as escolas sentiram a necessidade de elaborar um
projeto que contribuísse para a evolução da aprendizagem das crianças. Tendo por princípio que:
A questão importante é como elaborar um projeto de ensino que atenda a todos os
alunos, sem exceção, dos mais sensíveis aos mais pragmáticos, dos mais competitivos
aos mais colaborativos, dos mais lentos aos mais rápidos. As crianças são o resultado
de suas experiências. Para compreender seu desenvolvimento é preciso considerar o
espaço em que elas vivem, a maneira como constroem significados, as práticas
culturais etc. Não existe um modelo de criança. Pensar em criança-modelo é
discriminar. (SEAL, 2012, p.19)

Ao idealizarem o projeto “Agrupamentos Produtivos” os professores alfabetizadores
organizam suas práticas pedagógicas, de modo que todos os alunos pudessem aprender, de acordo
com seu nível/ritmo de aprendizagem. Para isso são planejadas atividades diferenciadas, sendo estas
sempre conduzidas pelo professor. Durante a aplicação das ações didáticas, os alunos podem ser
organizados em grandes grupos, pequenos grupos e em duplas. As atividades têm infinitas
possibilidades, devendo possibilitar a reflexão do sistema de escrita alfabético.
Inicialmente o professor realiza o diagnóstico de como as crianças estão em relação a
apropriação da língua escrita, após, os alunos são agrupados tanto pelos níveis em que estão: nível 1
e 2 (pré-silábico 1 e 2), nível 3 (silábico), nível 4 (silábico-alfabético) e nível 5 (alfabético) quanto
por níveis próximos: pré-silábico com silábicos, silábicos com silábicos-alfabéticos, silábicosalfabéticos com alfabéticos.
Após o diagnóstico os professores se organizam para elaborar e propor situações
desafiadoras de acordo com o agrupamento que ficou responsável, para que assim, ofereçam
condições que as crianças avancem em suas hipóteses rumo a escrita alfabética. As atividades
precisam permitir que as crianças repensem suas hipóteses de escrita para que, uma vez desafiadas,
reestruturem sua forma de pensar e avancem em suas concepções (SILVA, 2008).
Como resultado do trabalho desenvolvido até o momento, temos os seguintes dados obtidos:
no início do ano letivo dos 915 alunos matriculados nas escolas que adotaram o projeto 206 eram
alfabéticos, em junho 382 e em dezembro o número aumenta para 618, totalizando 77,2% de
crianças no nível 5 da psicogênese. Nas turmas de controle o número total de estudantes
matriculados no início do ano era 126, deste 18 eram alfabéticos, em junho este número aumentou
para 34, finalizando o ano com 63 estudantes no nível 5 da psicogênese, totalizando um percentual
de 50% de crianças alfabéticas. Os dados demonstram que o trabalho desenvolvido durante o
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projeto “Agrupamentos Produtivos” obteve resultados favoráveis e que possivelmente este se
mantenha e seja ampliado no ano de 2020.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das atividades desenvolvidas no projeto “Agrupamentos Produtivos” pode-se
observar um avanço significativo no que diz respeito a alfabetização das crianças dos anos iniciais
do Ensino Fundamental no município de Amambai, Mato Grosso do Sul. Crianças que
apresentavam sérias dificuldades na apropriação da língua escrita conseguiram superá-las com
maior sucesso e em menos tempo do que em práticas desenvolvidas em escolas que não adotaram o
projeto.
O olhar atento dos docentes envolvidos no projeto para a diversidade presente na sala de
aula e as estratégias de agrupamentos adotados fizeram com que as crianças pudessem discutir e
testar suas hipóteses com seus pares, ampliando seu conhecimento e encorajando-as a serem
sujeitos cognoscentes de suas aprendizagens.
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Resumo
O presente artigo trata de uma experiência de ensino que está sendo realizada no município de
Amambai, estado de Mato Grosso do Sul. Tem como objetivo descrever como o projeto
“Agrupamentos Produtivos” vem sendo realizado nas escolas da rede municipal de ensino. O trabalho
teve origem a partir das formações continuadas e estudos oferecidos aos professores onde surgiu a
necessidade de implementar um projeto que auxiliasse os profissionais a proporcionar um atendimento
diferenciado que atendesse as especificidades dos alunos sem deixar de valorizar a heterogeneidade da
sala de aula. Os “Agrupamentos Produtivos” foram pensados para resolver a problemática da
alfabetização do município, atendendo ao proposto na meta 5 do Plano Nacional de Alfabetização
(PNE). O estudo teve como base teórica os estudos psicogenéticos, desenvolvidos por Ferreiro e
Teberosky e as contribuições teóricos que tratam da aprendizagem do sistema de escrita alfabético na
atualidade, dando destaque para Silva (2012), Silva (2008) e Seal (2012). A metodologia utilizada foi a
qualitativa, onde os professores, através de avaliações constantes desenvolvidas com as crianças do
ciclo de alfabetização, acompanhavam o desenvolvimento de cada estudante e redigiam um relatório do
desempenho de cada um. Estes relatórios eram enviados mensalmente. Os dados das turmas analisadas
eram comparados as turmas das escolas que não aderiram ao projeto, sendo estas tomadas como
turmas de controle. Além disso, cada criança era comparada consigo mesma, através de tabelas de
acompanhamento mensal. A partir dos resultados parciais obtidos até o momento, pode-se concluir
que os agrupamentos produtivos são uma estratégia eficiente que permite que os estudantes avancem
mais rapidamente em suas hipóteses aumentando os índices de crianças alfabetizadas nas turmas
trabalhadas.
Palavras-chave: Agrupamentos. Aprendizagem. Alfabetização. Estratégias didáticas.
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INTRODUÇÃO
Realizamos um trabalho, no âmbito do mestrado profissional em Educação, em que
investigamos contribuições do uso da Plataforma Foco Aprendizagem (PFA) para a formação e o
trabalho do professor de Língua Portuguesa e melhor desempenho dos alunos nessa disciplina. A
PFA é uma ferramenta, implantada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 2015,
que disponibiliza dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (SARESP) e da Avaliação
da Aprendizagem em Processo (AAP) – um programa criado para o acompanhamento do
desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, tendo em vista as habilidades
previstas para cada série dos anos finais do Ensino Fundamental, contempladas na Matriz de
Avaliação Processual (SÃO PAULO, 2016).
A investigação, desenvolvida em três turmas de 6º. ano de uma escola pública estadual
localizada no Grande ABC paulista, onde atuamos como professora de língua portuguesa, seguiu os
pressupostos da pesquisa intervencionista que, de acordo com Damiani et al (2013, p. 62), envolve
planejamento e implementação de uma intervenção e a avaliação de seus efeitos. Os resultados
desse processo geraram um produto educacional que denominamos “Caderno de Formação sobre o
uso da Plataforma Foco Aprendizagem”.
Neste artigo, apresentamos primeiramente o referencial teórico que embasa a proposta do
Caderno; na sequência, descrevemos o processo da pesquisa intervenção que gerou a proposta de
trabalho apresentada nesse material; e, por fim, destacamos as características esssenciais da própria
proposta sugerida no produto, ou seja, no Caderno.
REFERENCIAL TEÓRICO
A concepção de língua/linguagem assumida no trabalho fundamenta-se nos pressupostos de
Bakhtin (1997), isto é, como lugar de interação humana, em elaboração constante por sujeitos
históricos e sociais, constituindo enunciados orais e escritos variados, os gêneros do discurso. Nesse
sentido, defendemos, com base em Dolz e Schneuwly (2004), o ensino da língua materna para e nas
práticas sociais de uso da língua e o trabalho com os gêneros textuais/discursivos, afirmando a
necessidade de compreensão de suas características linguísticas e discursivas, tanto na produção
quanto na leitura de textos, para que os discentes sejam capazes de simbolizar suas experiências por
meio da palavra, ao construir sentidos.
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Por isso, as atividades de leitura, produção oral e escrita e de análise linguística são
propostas no Caderno para serem realizadas em sala de aula de maneira integrada, por meio do
dispositivo sequência didática de gêneros textuais (SD), tal como definem Dolz e Schneuwly (2004,
p. 97): “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um
gênero textual oral ou escrito”. A SD inicia-se com a apresentação da situação, quando planejamos
com os alunos a tarefa que deverão realizar, isto é, a situação de comunicação, que envolve o
gênero que será abordado, os objetivos da produção textual, a quem ela se dirige, como e onde vai
circular. Depois, os alunos realizam a produção inicial do texto, que visa a uma avaliação
diagnóstica de suas capacidades de linguagem. A partir da avaliação da produção inicial, é que
planejamos e preparamos o desenvolvimento dos módulos da SD, cujas atividades devem
desenvolver ou ampliar as capacidades de linguagem necessárias ao domínio do gênero em estudo.
Por fim, os alunos fazem a produção final, colocando em prática os conhecimentos construídos ao
longo da SD. Com esses procedimentos da SD, buscamos contemplar as habilidades de língua
portuguesa previstas pela SEE/SP, especialmente pela Matriz de Avaliação Processual do 6º. ano.
O MOVIMENTO DA PESQUISA INTERVENÇÃO NA PRÓPRIA PRÁTICA DO PROFESSOR
PESQUISADOR
Durante o processo da pesquisa de Mestrado, criamos um ciclo que denominamos de
“análise-intervenção”, porque este processo se repetia após cada avaliação realizada pelos alunos,
com vistas a acompanhar e analisar o processo de aprendizagem deles e, por conseguinte, investigar
a nossa própria prática docente. Dessa forma, acompanhamos, ao longo do ano letivo de 2018, o
desempenho de 91 alunos (três turmas) de 6º. ano, em 4 provas da AAP, a saber: AAP diagnóstica,
AAP 1º. bimestre, AAP 2º. bimestre e AAP 3º.bimestre.
As etapas desse ciclo foram:
A) Levantamento, na PFA, dos dados de desempenho dos alunos nas provas da AAP:
coletamos informações no banco de dados da Plataforma, identificando as habilidades solicitadas
em cada prova, os índices de acertos e erros dos alunos, o nível de dificuldade das questões, os
gêneros textuais contemplados nas provas, análise das questões e suas alternativas. Todos esses
dados eram organizados, interpretados e analisados, após cada avaliação, para o planejamento das
intervenções.
B) Planejamento e realização das intervenções: com base nos resultados da análise após
cada AAP, planejamos e realizamos intervenções com vistas a melhorar as aprendizagens e o
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desempenho dos alunos nas habilidades em que apresentavam maior dificuldade. As intervenções
eram planejadas e desenvolvidas seguindo os procedimentos da SD.
C) Análise, pela professora pesquisadora, dos dados gerados em todo o processo: com a
análise do conjunto de dados, apontamos as contribuições da PFA no ensino e aprendizagem da
Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental na rede estadual paulista.
Em síntese, o resultado das análises indica que o uso da PFA, ao longo de um ano letivo, contribuiu
para a melhora do desempenho dos alunos dos 6º anos em praticamente todas as habilidades. Com
isso, pudemos constatar que a PFA auxilia o professor permitindo interpretar os dados que ela
oferece e fazer diagnósticos e intervenções mais precisos. A PFA também contribui com o
desenvolvimento profissional do professor, pois mostrou-se uma importante fonte para a
investigação e reflexão da/na própria prática. No acompanhamento das turmas/alunos, ao fazermos
uso dessa Plataforma, conseguimos planejar e realizar um ensino mais personalizado e os alunos
também tiveram muito mais oportunidade de acompanhar e ter consciência do seu processo de
aprendizagem.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CADERNO DE FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE O USO
DA PLATAFORMA FOCO APRENDIZAGEM
Como produto educacional, resultante da nossa pesquisa de mestrado profissional,
elaboramos o Caderno de Formação Docente sobre o uso da Plataforma Foco Aprendizagem,
voltado ao professor de Língua Portuguesa, a fim de que sirva como referência não apenas para o
trabalho dos docentes da rede estadual paulista, como também para docentes de outras redes que
não possuem essa Plataforma, mas lidam, ou intencionam lidar, com dados educacionais fornecidos
por outros meios.
O Caderno, estruturado em duas partes, além de explicar a leitura, análise e uso de dados
educacionais oferece sugestões sobre como elaborar, de maneira mais personalizada, sequências
didáticas de gêneros textuais visando ao desenvolvimento de habilidades de uso da língua
portuguesa.
Na primeira parte, “O uso e a interpretação de dados educacionais”, tendo como exemplo o
uso da PFA, orientamos o professor leitor a analisar, planejar, implementar, monitorar, avaliar e
replanejar ações mais efetivas em sala de aula. Para cada uma dessas ações, sugerimos perguntas
que o professor deve buscar responder para melhor desenvolvimento de seu trabalho em sala de
aula. Vejamos dois exemplos do Caderno:
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Analisar
O primeiro passo a ser dado é verificar, nos dados educacionais disponíveis, quais são as
dificuldades apresentadas pelas turmas/alunos. Para isso, sugerimos alguns questionamentos:
1) Quais são as questões com menor desempenho?
2) A qual habilidade tais questões pertencem?
3) Qual o nível de dificuldade da questão?
4) Há alguma incoerência na questão ou nas alternativas de resposta?

Planejar
Mediante os resultados encontrados na análise, faz-se necessário criar um plano de ação.
Para tal, recomendamos que o docente realize algumas indagações:
1) Quais atividades podem contribuir para que o aluno desenvolva tal habilidade?
2) Qual é a melhor forma de organização da turma para se realizar o desenvolvimento
das habilidades em que foram apresentadas defasagens?
3) Quanto tempo será necessário para o desenvolvimento de atividades com foco nas
habilidades que obtiveram menor desempenho?
4) Quais são os espaços propícios e disponíveis para se desenvolver tais atividades?
5) Quais recursos serão necessários?
(SILVA; APARÍCIO, 2019, p.7)

Na segunda parte, “O dispositivo sequência didática de gêneros textuais”, com base no
modelo da SD proposto por (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) e nas experiências que vivenciamos
com a pesquisa, apresentamos uma proposta de SD com o gênero Fábula, demonstrando como esse
dispositivo didático permite um trabalho de articulação entre as práticas de leitura e produção de
textos orais/escritos/multimodais e de análise linguística. O esquema abaixo ilustra cada uma das
etapas da SD sugeridas no Caderno.
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Figura 1. Esquema da SD

Fonte: Adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 81).

Além disso, sugerimos no desenvolvimento da SD a construção de agrupamentos produtivos
entre os alunos, considerando que, para avaliar e, por conseguinte, decidir quais serão as formações
de duplas ou de grupos, de modo que estes sejam mais produtivos, é importante que o professor
considere os conhecimentos que os alunos já possuem e quais precisam aprofundar, para que, desse
modo, possam interagir e obter avanços.
A escolha da disposição dos alunos configura uma decisão didática: não deve ser aleatória
ou levar em consideração apenas a afinidade entre os discentes. Os agrupamentos constituem uma
importante estratégia porque fornecem a troca mútua de informações, haja vista que os participantes
oferecem contribuições, o que não acontece quando um sabe muito e outro se limita à cópia. Daí a
importância de se planejar antecipadamente a configuração das duplas/grupos. Tem que haver uma
atitude conjunta de colaboração, buscando realizar, da melhor maneira, as atividades propostas em
sala de aula. Seguem sugestões apresentadas no Caderno:
Na alfabetização, os agrupamentos produtivos são feitos com base em hipóteses diferentes
(mas, próximas) sobre leitura e escrita. Em outros níveis de ensino, podemos nos pautar no
desempenho por aluno em cada uma das habilidades, evidenciado por meio de dados de uma
plataforma, como por exemplo, a Plataforma Foco Aprendizagem. A fim de facilitar tal processo, é
preciso seguir alguns passos:
1) Fazer uma nova leitura dos dados na PFA, organizando os alunos de acordo com as
habilidades em que possuem maior ou menor desempenho, considerando que cada agrupamento
seja constituído por alunos com domínio de diferentes habilidades, para que um possa contribuir
com a aprendizagem do outro;
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2) Montar os grupos tomando cautela no que concerne a afinidades e outras particularidades
da sala. (SILVA; APARÍCIO, 2019, p.32)
Por fim, o Caderno ainda oferece ao leitor vários links de acesso a artigos acadêmicos,
plataformas com objetos digitais de aprendizagem, e a outras fontes que podem auxiliar o professor
a buscar mais informações e (re)criar as atividades propostas na direção de uma prática mais
autoral. Por isso, defendemos que o Caderno, produto de nossa pesquisa, não é um material didático
prescritivo e sim uma proposta, validada por meio de procedimentos rigorosos de pesquisa que
seguimos, e que pode servir de referência ao professor de língua portuguesa dos anos finais do
ensino fundamental e inspirá-lo em suas práticas de sala de aula.
CONCLUSÃO
A construção do Caderno de formação docente sobre o uso da Plataforma Foco
Aprendizagem é um produto que visa auxiliar a atividade docente, permitindo que o professor faça
diagnósticos e intervenções mais precisos por meio não apenas da ferramenta denominada PFA,
mas de outros suportes que também disponibilizem dados educacionais.
A elaboração desse material também contribuiu para o desenvolvimento profissional
docente dos professores pesquisadores (mestrando e orientador), pois foi constituído de um intenso
movimento de articulação teoria e prática e de reflexão da/na própria prática.
Dessa forma, esperamos que este Caderno possa, com efeito, contribuir no desenvolvimento
profissional de outros docentes, auxiliando-os com propostas para que seja possível interpretar
adequadamente dados educacionais, com a finalidade de planejar, implementar, monitorar, avaliar e
replanejar ações mais efetivas em sala de aula.
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Resumo
O produto educacional apresentado neste artigo é fruto de uma pesquisa de Mestrado Profissional em
Educação que teve como proposta investigar possíveis contribuições do uso da “Plataforma Foco
Aprendizagem” para a formação e o trabalho do professor de Língua Portuguesa e melhor desempenho
dos alunos nessa disciplina. O referencial teórico que deu suporte para a criação do produto é
fundamentado nas contribuições dos estudos de pesquisadores do denominado Grupo de Didática de
Línguas, da Universidade de Genebra, especialmente no que se refere aos autores Joaquim Dolz e
Bernard Schneuwly. Nosso objetivo principal foi desenvolver um produto voltado ao professor de
Língua Portuguesa, a fim de que possa servir como referência não apenas para o trabalho dos docentes
da rede paulista, como também para outras redes que não possuem essa Plataforma, mas que lidam
com dados educacionais fornecidos por outros meios. A metodologia da pesquisa é de caráter aplicado,
seguindo procedimentos da pesquisa intervencionista uma vez que as propostas do produto foram
aplicadas e avaliadas pelas professoras, pesquisadoras e autoras do material. Por isso, entendemos que
nosso produto oferece sugestões de como elaborar, de maneira mais personalizada, Sequências
Didáticas, fazer agrupamentos produtivos e acompanhar resultados visando ao desenvolvimento de
habilidades com base nos resultados de desempenho dos alunos. Desta forma, esperamos que o
produto intitulado “Caderno de Formação sobre o uso da Plataforma Foco Aprendizagem” possa, com
efeito, contribuir com o desenvolvimento profissional docente, auxiliando com propostas para que seja
possível interpretar adequadamente dados educacionais, com a finalidade de planejar, implementar,
monitorar, avaliar e replanejar ações mais efetivas em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Sequência Didática; Gêneros Textuais; Mestrado
Profissional.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais de pesquisa em andamento
realizada pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em Alfabetização – o GEPPALFA – composto
por professoras dos Anos Iniciais do Colégio Pedro II, grupo que valoriza a formação continuada na
escola e, numa perspectiva insurgente, busca realizar o autoestudo colaborativo das práticas
docentes, consolidando práticas que valorizem o aprendizado da linguagem escrita a partir de uma
perspectiva discursiva (SMOLKA, 2012).
Inicialmente, apresentaremos o GEPPALFA, as questões que orientam a pesquisa em
andamento, seu referencial teórico e procedimento metodológico. Em seguida, serão introduzidos a
questão norteadora do presente trabalho e parte do percurso didático-pedagógico vivenciado por
duas turmas do 1º ano de escolaridade onde as autoras exerceram o papel de professoras regentes
das disciplinas de núcleo comum (língua portuguesa, história, ciências da natureza, matemática e
geografia) durante o ano letivo de 2019. Finalmente, alinhavamos algumas considerações a respeito
de como há, para nós, coerência entre a pesquisa e a prática apresentadas nesse percurso
(auto)formativo que envolve professores e alunos como sujeitos históricos.
A PESQUISA COLABORATIVA DA PRÓPRIA PRÁTICA COMO FORMAÇÃO
CONTINUADA
O GEPPALFA surgiu em 2014, inicialmente um grupo de estudos proposto por uma
professora do Colégio Pedro II que desejava criar espaço para reflexão, estudo e discussão sobre a
alfabetização na escola. Aos poucos, em seu processo de evolução, o grupo assumiu também a
pesquisa, com um caráter de formação continuada. Segundo seu projeto (2019),
O GEPPALFA tem por objetivo geral consolidar o espaço de formação docente em
que se constitui, visando ao aprimoramento das práticas alfabetizadoras nos Anos
Iniciais, por meio do aprofundamento de questões teórico-metodológicas, e discussão
e pesquisa do trabalho desenvolvido na escola na área de alfabetização (GEPPALFA,
2019, p. 10).

Para atingir seu objetivo geral de pesquisa, o GEPPALFA propõe uma pesquisa qualitativa,
especificamente, um autoestudo colaborativo. Segundo De Souza e Fernandes (2014, p. 304),
a metodologia do autoestudo é uma ferramenta importante para o professor aprofundar
o sentido e a consciência da sua experiência na escola e no contexto de formação, para
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partilhar com os seus colegas os aspectos mais desafiadores dessa experiência e para,
com base na reflexão, rever a sua forma de atuação e superar os desafios que enfrenta.

O projeto de pesquisa prevê duas estratégias diferentes em relação à constituição do corpus:
a) análise de produções dos alunos – atividades regularmente desenvolvidas nas salas de aula; b) e
geração de dados a partir de narrativas orais e escritas feitas pelas participantes relativas às suas
práticas. O grupo compartilha com Prado et alli (2018) seus princípios sobre pesquisa narrativa,
dentre os quais destacamos:
1.quando professores narram suas experiências a outros, oralmente ou por escrito,
ressignificam a experiência narrada a partir do excedente de visão constituído no
diálogo que se instaura na dinâmica da narrativa;
2. a prática de narrar as experiências pedagógicas vividas gera uma exotopia narrativa
que possibilita novas compreensões acerca do narrado [...] (PRADO et al., 2018, p.
80-81).

O presente trabalho considera a análise de situações vivenciadas no ano de 2019 pelas
professoras das turmas aqui denominadas A e B. Tais relatos estiveram orientados por alguns dos
objetivos específicos da pesquisa, a saber: (a) “possibilitar a reflexão partilhada dos professores
participantes sobre suas práticas, à luz dos conhecimentos acadêmicos estudados e discutidos,
vinculando teoria e prática no fazer pedagógico do alfabetizador” e (b) “pesquisar e elaborar, a
partir das reflexões sobre os relatos da própria prática, propostas de intervenções didáticometodológicas que favoreçam o efetivo aprendizado de todo o corpo discente” (COLÉGIO PEDRO
II, 2019, p. 10), ou seja, reforçar e consolidar a importância de uma formação continuada centrada
na escola e no saber docente, também pela publicização de seus resultados, entendidos aqui como as
análises da prática desses professores. Como aporte teórico para a análise das práticas de
alfabetização, o grupo tem considerado válida a
[...] distinção entre aquisição da língua e desenvolvimento da língua - por ser
fundamental considerar as especificidades do momento inicial de apropriação da
linguagem escrita [sendo] imprescindível afirmá-la, no entanto, acima de tudo, como
um processo discursivo. O domínio da escrita envolve, de fato, conhecimentos de
natureza fonológica, morfológica, sintática e pragmática, mas escrever é,
primordialmente, “dizer por escrito”. [...] Em pesquisas realizadas com alunos em fase
inicial de leitura e escrita, Goulart e Gonçalves [2013] encontram evidências de que,
mesmo em atividades específicas para “aquisição do código” – como escrita de
palavras e frases isoladas – as crianças estão inseridas num processo discursivo, ou
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seja, num processo dialógico, numa atividade de interação verbal. A alfabetização é,
reafirmamos, um processo discursivo. (COLÉGIO PEDRO II, 2019, p.15).

Como processo discursivo, o grupo compartilha com Smolka (2012, p. 153) o pressuposto
de que a “alfabetização se processa [em um] movimento discursivo”. Mais do que isso, as práticas
propostas e a seguir detalhadas compartilham o pressuposto de que
[a]s crianças aprendem a escrever escrevendo, e, para isso, lançam mão de vários
esquemas [...] As crianças aprendem um modo de serem leitoras e escritoras porque
experimentam a escrita em seus contextos de utilização. [...] Elas usam – praticam – a
leitura e a escrita. (SMOLKA, 2012, P. 150-151).

A partir desses objetivos e aportes teóricos, serão apresentadas as experiências analisadas.
QUANDO AS PALAVRAS COMUNICAM PRECIOSIDADES
Nesta seção apresentamos situações práticas trazidas pelas professoras de duas, das oito
turmas de 1º ano de um campus do Colégio Pedro II., a partir de seus relatos e experiências com
suas turmas em 2019 e apresentados aos participantes do GEPPALFA. As turmas tinham,
respectivamente, 19 e 20 alunos. Aqui, a questão que orientou a análise da prática foi: “que
atividades realizadas contribuíram para um maior domínio, pelos alunos, de seu processo de
aprendizagem da linguagem escrita?”.
No ano de 2019, o campus onde trabalham as duas professoras envolvidas nos relatos
propôs como tema anual Sawabona: eu te valorizo, eu te respeito. Cada série pensaria em como
trabalhar com seus alunos os desdobramentos e projetos. As turmas de 1º ano, tradicionalmente,
realizam um trabalho interdisciplinar no qual constroem um boneco/a, que se torna membro da
turma. O boneco e as relações entre as crianças, bem como um trabalho em paralelo de educação
focado nas emoções, foram as formas encontradas para trabalhar o tema anual.
As duas professoras mostraram às crianças um vídeo em que um ser imaginário dá vida a
um molde de argila. A intenção foi provocar as crianças para aspectos da subjetividade, evocando
também elementos que envolvem o ato da criação em uma atmosfera de magia e encantamento. A
partir do vídeo, as conversas, nas turmas, giraram em torno da indagação “Como dar vida ao nosso
boneco?!” e, juntos, adultos e crianças, construíram a ideia de que era preciso dar-lhe “bons
sentimentos”, “bons desejos” e, assim, as professoras propuseram a seus alunos que escrevessem
palavras que expressassem essa vontade e que seriam colocadas na cabeça e coração dos bonecos.
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Um dos desdobramentos mais importantes ocorreu como uma consequência da leitura, pelas
professoras, do livro “A grande fábrica de palavras” (LESTRADE, 2010), uma distopia que
apresenta a história de um menino e uma menina que vivem em uma cidade onde é preciso pagar
para falar as palavras, que têm maior ou menor valor, dependendo de sua importância. Essa história
mobilizou as duas turmas, que realizaram grandes discussões. Em um dos momentos de rodinha
onde foi feita essa leitura, um aluno da turma A disse: ‘As nossas palavras pro boneco podem ter
saído da grande fábrica de palavras!’, ao que outra aluna respondeu: ‘Daquela fábrica saíam
palavras ruins também e a gente escreveu só coisa boa pro boneco da turma!’.
Ainda mobilizados pela história da grande fábrica de palavras, as crianças foram, cada turma
ao seu modo, presenteadas com objetos de carinho (um saquinho ou um baú/cofrinho) onde
poderiam guardar as suas “palavras preciosas”. Nas salas, passou a existir um lugar de referência,
com papeizinhos picados para que, livremente, cada um pudesse escrever suas próprias palavras
preciosas. O combinado foi o seguinte: só poderiam ir para o cofre ou saquinho, palavras que as
crianças soubessem ler. As turmas responderam entusiasticamente e cumpriram o combinado de
registrar em seus cartões apenas palavras que soubessem ler- ainda que por reconhecerem as
palavras globalmente, por pistas como letra inicial. Esse material permaneceu sempre acessível para
que pudessem consultar ou aumentar seu acervo.
Na sequência do ano letivo, ainda dentro do projeto Sawabona, eu vejo você, entre tantos
assuntos, relatos e desafios que essa proposta produziu, tivemos inúmeras oportunidades de
exercitar essa forma de estar com o outro, especialmente com algumas crianças desafiadoras de
cada turma. Esses “momentos sawabona” geraram outra ideia: registrar elogios que pudessem ser
ditos às pessoas e assim “nasceu” o “alfabeto dos elogios”. Pensamos juntos, pesquisamos,
escrevemos coletivamente as palavras. A turma A usou bastante o recurso de um projetor
multimídia como editor de texto. Após a revisão da maioria das palavras (porque esse material foi
ficando cada dia mais extenso...) as crianças foram convidadas a escrever os elogios em pequenos
cartões, para que servissem de consulta sempre que precisassem. O material ficou exposto na sala,
em envelopes organizados em ordem alfabética, por bastante tempo e serviu de proposta interativa
durante o evento “Sawabona”, realizado no campus.
A turma B foi compondo um arquivo de fichas com elogios. Ao escreverem seus bilhetes,
frequentemente as crianças perguntavam à professora “como se escrevia...”. Então, as crianças eram
convidadas, com a ajuda da professora ou de alguma outra criança com maior domínio do sistema
da língua escrita, a grafar as palavras no quadro. A turma ou as crianças faziam reflexões, mediadas
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pela professora: “Começa com que letra?” “Nesta sílaba, você conseguiu encontrar a consoante,
mas acho que pode achar também mais uma letra...” “Com que letra termina? Ela termina como que
outro elogio que acabamos de escrever! (bondoso, generoso – para iniciar um processo de tomada
de consciência de regularidades linguísticas). As crianças escreviam tiras com as palavras que
escreveram, colaram em fichas, colocando a letra inicial destacada, e organizaram as fichas em um
arquivo, com cartões com as letras, como num arquivo telefônico. O arquivo ficava à disposição
para consulta. As turmas também construíram acrósticos, usando esses elogios.
O alfabeto de elogios – exposto nas salas durante grande parte do ano – serviu de base para
que as crianças se envolvessem com outro desdobramento do tema Sawabona: realizar, com as
turmas, uma adaptação de um projeto feito pela direção da escola, no qual os servidores foram
postos individualmente em evidência a fim de que recebessem um reconhecimento positivo e
manifestações de respeito e afeto. Assim, toda semana, três crianças passaram a ser sorteadas e cada
turma – e suas famílias – eram convidados a escrever bilhetes de elogio e incentivo para os
sorteados. Com isso, semanalmente houve ocasiões de escrita espontânea para os colegas. Muitas
crianças, além de escrever na sala de aula, trouxeram de casa cartinhas, recadinhos, desenhos e
presentinhos. As professoras também escreveram para cada sorteado(a) de modo bastante particular
e o retorno foi o melhor possível. Ouvimos relatos de experiências de leitura muito prazerosas a
partir dos recadinhos recebidos.
O que ambas as professoras relataram foi a importância desse material de consulta
construído por e com as crianças – o saquinho/cofrinho de palavras preciosas, o alfabeto de elogios,
o arquivo –com palavras para elogiar, escrever bilhetes, para que as crianças avançassem em seu
processo de alfabetização escrevendo – ou seja, elas não decoravam palavras aleatórias para um
ditado, por exemplo, mas se envolviam em escritas significativas, repletas de afetos, para
escreverem e lerem bilhetes entre si.
A apropriação destes recursos disponíveis na sala coaduna com o registrado por Nogueira
(2017, p. 77), sobre “O que é possível observar em uma sala de aula com relação à forma como os
alunos usam os recursos didáticos disponíveis?”. A autora registra o pedido de um aluno para a
exposição do silabário, dizendo “precisar dele para escrever” (NOGUEIRA, 2017, p. 76). A partir
desse pedido, Nogueira reflete:
O mais instigante nessa situação é, conforme o comentário da criança sugere, que ela
tem consciência de que esse instrumento/recurso semiótico lhe permitiria escrever
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com maior independência e, acima de tudo, ter controle e domínio de sua própria
atividade. (NOGUEIRA, 2017, p. 77).

Nogueira (2017, p. 77) afirma que as práticas educativas – a partir do ensino – podem se
transformar em “atividade intrapsíquica, com a apropriação de recursos semióticos que modificam a
atividade mental da criança”. Desta forma, ela diferencia os recursos didáticos dos recursos
técnicos-semióticos, pois estes últimos são aqueles que são “apropriado[s] pelo aluno e se
converte[m] em meio[s] interno[s] para regular a própria escrita (NOGUEIRA, 2017, p. 78-79).
CONCLUSÕES
O alfabeto de elogios, as palavras preciosas, o arquivo de elogios, se tornaram, para a
maioria dos alunos, recursos técnico-semióticos por permitirem o controle, pelos alunos, da própria
escrita. As professoras deixaram de ser o único instrumento que lhes permitia escrever de acordo
com as normas convencionais. As crianças passaram a dispor de outros recursos para grafarem as
palavras. Na sala da turma B era comum ouvir: “Quem pegou a ficha da palavra Legal?” “Quem
colocou a ficha de Carinhoso na letra F”? Era comum que as crianças emprestassem e trocassem
fichas e palavras entre si, ocupando, em diversos momentos, o lugar de ensinantes, e não apenas de
aprendentes.
Na ata da reunião onde se lê, registrada, a experiência prática vivenciada pela turma A a
respeito das palavras preciosas, fazendo a análise das práticas da colega, as demais professoraspesquisadoras também fizeram suas análises. Uma pontuou perceber “que o trabalho da colega é
muito criativo e repleto de significado para as crianças, além de observar propostas de escrita com
função social e que vê a autoria das crianças nelas” (GEPPALFA, 2019). Esse, também, é outro dos
objetivos, ou seja, mediar situações de alfabetização que envolvam as crianças numa perspectiva
discursiva.
Nesse sentido, o que nos motivou para o compartilhamento dessa experiência foi mostrar a
potência que tem um trabalho permeado pela concepção discursiva do processo de alfabetização e
seu lugar em todas as escolas, especialmente nas escolas públicas de nosso país.
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Resumo
O texto apresenta um breve relato de experiência construído em termos de um autoestudo
colaborativo, a partir do qual as autoras expõem parte do percurso realizado com suas turmas em salas
de aula do primeiro ano de escolaridade do ensino fundamental em uma escola pública na cidade do
Rio de Janeiro. O texto mobiliza jogos de escala na medida em que transita entre relações escolares
mais amplas em torno do tema anual escolhido pelos servidores da escola em tela e as idiossincrasias
produzidas por duas turmas ao longo do ano de 2019 no que diz respeito ao envolvimento das crianças
com algumas ideias: “palavras preciosas” e “Sawabona”. O leitor é convidado a transitar também entre
o referencial teórico apresentado para discutir os aspectos da formação continuada dos professores, da
pesquisa como elemento incontornável no fazer curricular em termos de autopesquisa colaborativa e a
adesão explícita a uma aposta política da alfabetização numa perspectiva discursiva como potência na
ação cotidiana de ensinar e aprender. Tais ações fazem parte de uma pesquisa em andamento e, nesse
sentido, inicialmente o Grupo de Pesquisa e Práticas em Alfabetização (GEPPALFA) é apresentado em
sua historicidade, concepções e procedimentos metodológicos. As autoras fazem tal apresentação como
produtoras de narrativas que, ao mesmo tempo em que dão a conhecer o grupo de pesquisa, também as
constituem como membros do Grupo e como professoras no exercício de práticas alfabetizadoras em
uma escola pública. Sobre as práticas, o texto traz estratégias didáticas utilizadas pelas docentes e
problematiza a interação das crianças entre si e com as propostas realizadas.
Palavras-chave: Autopesquisa colaborativa docente; Formação continuada docente; Alfabetização;
Recursos didáticos; Colégio Pedro II.
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PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL
I: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As discussões sobre a aprendizagem da leitura se fazem de um longo período, mas nos
últimos anos o assunto tem se apresentado nas escolas como uma temática que necessita de uma
nova prática por parte do docente. A experiência nas escolas tem mostrado que o ensino intencional
e regular da leitura tem ficado em segundo plano, de modo que a leitura entre as crianças, jovens e
adultos acontece ou por meio de leituras de informações instantâneas ou aquelas que fazem parte
das aulas de português, seguidas por atividades de compreensão de texto, produções textuais e
exercícios de gramática, ou seja, para a escola ler por ler (ainda) é perda de tempo. (FERRAREZI,
CARVALHO, 2017). Este relato de experiência procura mostrar que as práticas de leitura na escola
precisam de tempos e espaços planejados, que podem ser diferentes, significativas e prazerosas.
CONCEPÇÕES E AÇÕES SOBRE PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA
Partimos da concepção de que as práticas de leitura são essenciais para a vida e a
aprendizagem dos alunos, pois a leitura possibilita imaginar-se em um local, ser um personagem,
um super-herói, uma princesa, conhecer novas formas de ver a vida, se perceber como parte de uma
história, bem como se posicionar de forma crítica. Villardi (1999) esclarece que:
Ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que nos chega
por meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às informações
colhidas, o que se constitui como um dos atributos que permitem exercer, de forma
mais abrangente e complexa, a própria cidadania. (VILLARDI, 1999, p. 4).

Dada a importância da leitura defendemos a ampliação de tempos e espaços para o ato de ler
na escola. Entendemos, em anuência com Ferrarezi e Carvalho (2017), que, principalmente nos
anos iniciais do ensino fundamental, práticas de leitura como a escuta de histórias (aqui também
entendida como uma primeira leitura), a leitura de textos verbais, não-verbais e multissemióticos,
sem a obrigatoriedade de serem seguidas por atividades ou exercícios avaliativos, deve constituir o
currículo, tendo momentos planejados para esse fim.
Embora reconheçamos que a escola tem como uma de suas funções alfabetizar seus alunos e
que as práticas de leitura na escola passam por um processo de escolarização e didatização,
compreendemos, porém, que a leitura não pode ser entendida apenas como o ato de decodificar
palavras, frases, textos (mesmo que essas habilidades façam parte do processo de ler). Ela vai muito
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além, sendo uma experiência estética que faz parte da vida do sujeito, constituindo sua formação
humana e sendo fonte de conhecimentos.
Diante disso, a experiência que aqui se relata partiu de uma constatação da necessidade de
realizar práticas de leitura nos anos iniciais que assumam uma concepção de ensino de leitura que
considera a importância e necessidade de um ensino que, primeiramente, desperte o gosto e prazer
pelo ato de ler, para então prosseguir com o desenvolvimento de habilidades leitoras que formem
um leitor proficiente e crítico. (FERRAREZI, CARVALHO, 2017).
Essa prática teve origem em algumas indagações realizadas durante o processo de
alfabetização e escolarização de educandos de terceiro e quarto anos do ensino fundamental. Ao
assumir as turmas a professora percebeu que os alunos não demonstravam entender a leitura como
uma prática prazerosa, pois a realizavam aligeiradamente ao folhear o livro e colocá-lo no cantinho
da leitura o quanto antes. Não obstante houvesse um espaço apropriado destinado à leitura e a
professora estivesse disponibilizando um tempo para essa prática, ao chegarem a esta etapa escolar
os alunos ainda não tinham desenvolvido o hábito de ler por prazer. Quando constatou essa
realidade nas duas turmas, a docente entendeu que precisava estimular os alunos para uma leitura
prazerosa, de maneira que essa prática tivesse um tempo e espaço significativos na formação
escolar e desenvolvesse seu papel no processo de formação do leitor e no aprendizado de novos
conhecimentos.
Para tanto, a docente elaborou um projeto de leitura que tem como objetivo mobilizar
práticas de leitura das múltiplas linguagens, em diálogo com produções escritas e atividades orais
lúdicas e significativas para as crianças. As ações se pautaram nas competências específicas de
língua portuguesa para o ensino fundamental, conforme a Base Nacional Comum Curricular, entre
elas:
Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticoculturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento,
reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a
literatura. (BRASIL, 2018, p. 85)

Mobilizar os alunos para uma leitura lúdica e prazerosa que propicia muitas aprendizagens
para a vida e para a formação do leitor foi essencial para que o projeto fosse colocado em prática
por todos, no sentido de docente e discentes compartilharem descobertas e desafios.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As práticas do projeto foram realizadas durante o ano letivo de 2019 em uma turma de
terceiro e uma de quarto ano do ensino fundamental, em uma escola da Rede Pública de Ensino do
Paraná. A turma do terceiro ano era composta por 27 alunos, destes, três possuem laudo médico,
com diferentes características. A turma do quarto ano era constituída por 25 alunos, sendo que três
alunos, no início do ano letivo, não estavam alfabetizados.
Ao constatar a necessidade de inserir novas metodologias de ensino da leitura em suas
turmas, a docente planejou uma aula na qual os alunos expressaram sua relação com a leitura dentro
e fora da escola. Para tanto, algumas questões foram fundamentais, entre elas: Quais os livros que
mais gostaram de ler na escola? Em casa vocês têm livros para leitura? Vocês gostam de ler quais
textos? Gostam de histórias clássicas, como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os sete
anões, entre outras? Gostariam de ler outros livros? Quais? Nesse momento, os alunos relataram
que não gostavam muito de ler, pois não tinham incentivo e acham alguns livros muito longos e
chatos. A partir dos relatos dos alunos, a professora percebeu que era necessário despertar neles o
interesse pela leitura de literaturas que os cativassem e os tornassem leitores.
Neste sentido, as práticas de leitura se fizeram a partir de cirandas de leitura, mural da
leitura, oralização de livros, contação de histórias infantis clássicas aos educandos do infantil,
produção de um livrinho a partir dos livros lidos pelos estudantes.
As aulas de leitura previstas no projeto, a partir das diferentes metodologias propostas,
foram realizadas de forma intercalada para que os alunos-leitores pudessem experimentar diferentes
maneiras de ler e de compartilhar suas experiências com a leitura, de modo a não se tornar cansativa
e repetitiva. A seguir, apresentaremos o desenvolvimento da experiência em sala de aula.
LEITURA: PRÁTICAS PRAZEROSAS NA FORMAÇÃO DE LEITORES
As práticas de leitura desenvolvidas no projeto procuraram se contrapor ao que Villardi
(1999) afirma ao pontuar que a escola afasta o aluno do livro, pois o obriga a realizar leituras,
muitas vezes, sem vontade e interesse, ou fazer leituras de livros os quais os professores escolhem.
Assim, as leituras realizadas nas turmas contemplaram os interesses dos alunos pelos livros,
incentivando o desenvolvimento dos gostos próprios e da autonomia. As atividades do projeto
desenvolveram-se ao longo de toda a semana, de formas variadas. No início da semana, os
educandos iam até a biblioteca da escola e escolhiam as obras que mais lhes chamavam a atenção,
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trazendo-as para a sala de aula. Os livros escolhidos eram utilizados durante a semana, sendo
expostos no quadro no início de cada aula, conforme a metodologia escolhida para a leitura de cada
dia.
O fato de os alunos escolherem livros todas as semanas faz com que seus gostos por
temáticas diversas sejam formados, incentivando-os a buscar mais livros que tratem de assuntos
semelhantes. Essa relação entre as temáticas lidas em diferentes obras permite que haja uma
interação entre assuntos que vão ampliando os conhecimentos dos leitores e promovendo
compreensões mais refinadas. Essa prática corrobora o que podemos ler na Base Nacional Comum
Curricular:
O interesse por um tema pode ser tão grande que mobiliza para leituras mais
desafiadoras, que, por mais que possam não contar com uma compreensão mais fina
do texto, podem, em função de relações estabelecidas com conhecimentos ou leituras
anteriores, possibilitar entendimentos parciais que respondam aos interesses/objetivos
(BRASIL, 2018, p.75).

Dentre as diferentes possibilidades de fomentar a leitura durante as aulas, a docente propôs a
ciranda da leitura. Os livros eram disponibilizados em um TNT redondo (cf. foto 1). Para pegar o
livro da ciranda era necessário rodá-la e esperar ela parar, sinalizando o livro a ser lido. Sorteado o
livro, o leitor procurava relacionar a capa do livro com outras leituras anteriores, bem como
destacar aos amigos o título que pegou, quem eram o autor e o ilustrador e fazer inferências a
respeito da temática da obra. Alguns alunos conseguiam reconhecer que os autores eram de outras
obras já lidas. Depois da escolha, os estudantes tinham de 20 a 30 minutos para ler o livro. Caso o
livro fosse longo usavam um marcador de página para continuar a leitura na aula seguinte, porém,
alguns pediam para levar o livro para casa para terminar a leitura. Outros, ainda, queriam trocar o
livro com o colega.
O mural da leitura foi outro recurso utilizado para estimular a leitura de novas obras e
propor produções textuais escritas que tivessem como leitores os colegas de outra turma. Os
educandos faziam a leitura de um livro escolhido por eles na biblioteca da escola e produziam um
resumo, que ficava exposto no mural da sala (cf. foto 2). Assim, os alunos do período da tarde e da
manhã trocavam conhecimentos sobre o livro e, caso houvesse interesse, o título poderia ser
emprestado na biblioteca para ser lido em casa ou em sala. Essa atividade aguçou a curiosidade dos
alunos e estimulou a troca de títulos de livros.
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Além da leitura do livro, os alunos produziam e liam resumos. Tais práticas - de ler e
escrever - eram interdependentes e tinham um objetivo claro para os estudantes. O tempo para a
“degustação” da leitura do livro era respeitado, para só então, a produção ser solicitada. A docente
procurou ampliar o repertório de leitura dos alunos, bem como propor atividades significativas nas
quais os sujeitos se reconhecessem como leitores e produtores de textos. A BNCC enfatiza a
importância de atividades de leitura que expandam os conhecimentos dos estudantes:
A participação dos estudantes em atividades de leitura com demandas crescentes
possibilita uma ampliação de repertório de experiências, práticas, gêneros e
conhecimentos que podem ser acessados diante de novos textos, configurando-se
como conhecimentos prévios em novas situações de leitura. (BRASIL, 2018, p.74)

Outra metodologia que permitiu aos alunos aliarem a leitura prazerosa à escrita significativa
foi a retextualização da história do livro lido (cf. foto 3). Nessa nova produção os alunos deveriam
atentar para os principais elementos da capa (título do livro, autor, ilustrador, editora), registrandoos, e produzir um resumo da história seguido por uma ilustração própria. A docente destaca que
essa atividade contribuiu para que os leitores começassem a perceber que havia vários livros do
mesmo autor, também valorizou a questão da autoria na criação da ilustração e estimulou a
capacidade de síntese.
Outras duas práticas aliam a leitura e a oralidade. Uma delas se refere ao dia de
compartilhamento de leituras (cf. foto 4), no qual o aluno, após ler um dos livros expostos no
quadro, reconta a história aos seus colegas de classe de forma oral e sem apoio do livro. No
momento da contação é possível perceber a compreensão que o leitor teve e como ele mobiliza
estratégias de produção de textos orais para atingir seus ouvintes. Além desse momento de
compartilhar a leitura com os colegas da turma, os alunos leram histórias clássicas da literatura
infantil, prepararam a sua contação e leitura dramatizada previamente em classe e depois
apresentaram-na às crianças da Educação Infantil (cf. foto 5). Essa prática instigou a leitura e a
releitura das histórias clássicas, promovendo a ampliação do vocabulário e das habilidades de
compreensão. Solé destaca que “podemos afirmar que, quando um leitor compreende o que lê, está
aprendendo à medida que sua leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de significados
de um autor e lhe oferece novas perspectivas.” (1998, p. 46). As atividades também auxiliaram no
processo de desinibição e socialização dos aprendizes.
No decorrer do projeto os alunos foram ampliando o repertório de leitura e demonstrando
que compreenderam as histórias. Por vezes, destacaram de forma oral trechos do livro com os quais
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não concordavam, criticando o autor e a história. Os alunos se mostraram motivados, começaram a
gostar do momento da leitura diária e ficavam curiosos com os outros livros que não tinham lido
ainda. Apresentaram mais interesse em livros, tanto que pediam livros aos pais e quando ganhavam
traziam para a sala de aula para leitura coletiva.
CONCLUSÕES
Diante da rejeição dos alunos às atividades de leitura, revelada nas turmas no início de 2019,
a docente identificou a necessidade da realização de um projeto de leitura que despertasse o gosto e
o prazer por ler, além de desenvolver habilidades de compreensão, oralidade e escrita significativas
e lúdicas. Ao longo do ano, houve um interesse crescente pelos livros, a ampliação do vocabulário,
o desenvolvimento da escuta atenta, novas descobertas advindas da compreensão e interpretação
dos textos lidos e progressos nas produções textuais escritas. Os resultados demonstram a
importância do tempo e espaço para a leitura prazerosa nos anos iniciais, por meio de práticas que
contribuam para a formação de leitores dentro e fora da escola.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de
Educação Básica, 2018.
FERRAREZI JR, Celso; CARVALHO, Robson S. de. De alunos a leitores: o ensino da leitura na educação básica. São
Paulo: Parábola Editorial, 2017.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. trad. Claudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: e formando leitores para a vida inteira. Rio de Janeiro: Dunya, 1999.

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

1846

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ANEXOS

Fonte: arquivo da docente com autorização da Secretaria Municipal de Educação

Resumo
As práticas de leitura na escola indicam a necessidade do resgate de momentos de leitura prazerosa,
com tempo e espaço próprios para uma leitura fruição, que incentivem a autonomia do leitor na
escolha dos livros e que não sejam seguidos de atividades avaliativas. Este relato de experiência parte de
uma concepção de ensino de leitura que entende a importância e necessidade de, primeiramente,
despertar o gosto e prazer pelo ato de ler, para então prosseguir com o desenvolvimento de habilidades
leitoras que formem um leitor proficiente e crítico. Diante da constatação de que seus alunos de
terceiro e quarto anos do ensino fundamental não gostavam de ler, a docente implementou um projeto
de leitura diária, com o objetivo de mobilizar práticas de leitura das múltiplas linguagens, em diálogo
com produções escritas e atividades orais lúdicas e significativas para as crianças. Todas as semanas, as
turmas visitavam a biblioteca da escola e os alunos escolhiam os livros que mais chamavam a sua
atenção. Para a leitura dos livros escolhidos foram utilizadas diferentes metodologias, entre elas, a
ciranda da leitura, o mural de leitura, a retextualização do livro lido e o compartilhamento de histórias.
Ao longo do ano, os alunos passaram a demonstrar um interesse crescente pelos livros, a ampliação do
vocabulário, o desenvolvimento da escuta atenta, novas descobertas advindas da compreensão e
interpretação dos textos lidos e progressos nas produções textuais escritas. Os resultados confirmam
que práticas de leitura significativas despertam o gosto por ler, desenvolvem a autonomia e
compreensão do leitor e contribuem para a formação de leitores críticos dentro e fora da escola.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Leitura; Escola.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, as discussões sobre políticas públicas para a alfabetização se intensificaram já no
final da década de 1980, como resultado de redemocratização do país que foi concluída com a
elaboração da Constituição Federal Brasileira de 1988.
Entretanto, de acordo com Mortatti (2013), foi nas décadas de 1990 e 2000, especialmente a
partir da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), que o governo brasileiro passou a
definir e implementar, sistematicamente, políticas públicas para a alfabetização, conforme previstas
na Constituição de 1988.
Como é possível verificar em inúmeras políticas públicas voltadas para a alfabetização, não
são poucos os investimentos financeiros do governo e da sociedade civil, com o objetivo de atingir
as metas que asseguram a efetivação do direito à educação e à alfabetização como base de toda a
aprendizagem.
Contudo, especificamente em relação ao ensino inicial da leitura e escrita de crianças, essa
meta encontra-se diretamente relacionada com o conceito de alfabetização vivenciado nas relações
de ensino e de aprendizagem que ocorrem no cotidiano escolar, nas interações entre professores,
alunos e de recursos didáticos (MORTATTI, 2013).
Segundo os dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), no ano de 2010, a taxa de analfabetismo era de 3,3% (cerca de 36.711 pessoas analfabetas)
no município de Ponta Grossa. É importante também considerar que indivíduos, embora
formalmente alfabetizados, são incapazes de ler textos longos, localizar ou relacionar suas
informações.
Os últimos resultados da avaliação do Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa em
Educação (Inep), de 2015, mostram que a maioria dos estudantes (55%) do 5º ano do Ensino
Fundamental de escolas públicas de Ponta Grossa aprendeu a competência de leitura e interpretação
de textos, ou seja, dos 4.277 alunos, 2.341 demonstraram o aprendizado adequado.
Isso quer dizer que mesmo para as crianças que têm acesso à escola e que nela permanecem
por mais de cinco anos, não há garantia de acesso autônomo às práticas sociais de leitura e escrita.
Portanto, esta pesquisa visa realizar uma análise político-pedagógica do Programa Mais
Alfabetização (PMALFA) implementado no município de Ponta Grossa – PR, no ano de 2018 para
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compreender quais são os caminhos que estão sendo traçados em busca da superação desses
desafios relacionados ao processo de aprendizagem de leitura e de escrita.
Dessa forma, pretende-se responder, com esta pesquisa, a seguinte questão: quais são os
fundamentos, as contribuições, as contradições e as consequências do PMALFA, criado pelo
Ministério da Educação (MEC) em 2018, para a melhoria na qualidade da alfabetização?
Com a intenção de responder a esse questionamento, foram definidos os seguintes objetivos:
a) identificar as principais influências que fundamentaram a criação do PMALFA em 2018; b)
analisar o processo de atuação do PMALFA no contexto da Rede Municipal de Ensino de Ponta
Grossa e suas implicações para a prática pedagógica de alfabetização nas unidades escolares desse
município em 2018.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta proposta de pesquisa é de cunho qualitativo e seu desenho metodológico fará uso da
triangulação de dados tendo como instrumentos a análise bibliográfica, análise documental e de
indicadores educacionais, bem como entrevistas semiestruturadas para garantir que todos os
objetivos aqui propostos sejam alcançados.
A análise bibliográfica desta pesquisa terá como fundamentação teórica a história das
políticas públicas de alfabetização (MORTATTI, 2004; MORTATTI, 2013; MORTATTI; FRADE,
2014; CARVALHO, 2014; SOARES, 2015), os conceitos de alfabetização e de letramento
(SOARES, 2003; MORTATTI, 2004; VALLE, 2013; CARVALHO, 2014; SOARES, 2016;
MAINARDES, 2018; SOARES, 2019), a abordagem do ciclo de políticas (BOWE; BALL; GOLD,
1992; BALL, 1994; MAINARDES, 2007) e a teoria da atuação (BALL; MAGUIRE; BRAUN,
2016).
Com base nesse referencial teórico serão priorizados nesta pesquisa a análise dos seguintes
documentos e ações de agentes envolvidos na implementação do PMALFA:
a) Contexto de influência – Neste contexto serão analisados os seguintes documentos:
documentos internacionais e nacionais sobre alfabetização e políticas de alfabetização; Plano
Nacional de Educação (PNE).
b) Contexto da produção do texto – Neste contexto, serão analisados os seguintes
documentos do PMALFA: informações oficiais em sites do Ministério da Educação (MEC) e da
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, folders, ofícios, memorandos, material
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oferecido nos cursos de formação dos atores envolvidos nesse programa, caderno de atividades dos
alunos, relatórios de assistentes de alfabetização, resultados das avaliações, dentre outros que forem
disponibilizados pelas pessoas e instituições envolvidas no PMALFA.
c) Contexto da prática e dimensões contextuais da política nas escolas – Neste contexto
serão realizadas entrevistas semiestruturadas com a coordenadora do PMALFA na rede municipal
(Ponta Grossa-PR), gestores das unidades escolares, professoras alfabetizadoras e assistentes de
alfabetização de quatro escolas municipais de Ponta Grossa indicadas pela Coordenadora do Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação.
Ao compreender o universo de pesquisa, ou população, como um conjunto de elementos que
possuem as características que serão objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, como
uma parte do universo escolhido selecionada a partir de um critério de representatividade
(VERGARA, 1997), adotou-se, como critério de seleção para a pesquisa, os atores do PMALFA
durante o ano de 2018 na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa/Paraná: coordenador da rede
municipal do PMALFA; gestores, professores alfabetizadores e assistentes de alfabetização de
quatro unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa – PR, indicadas
pela Coordenadora do Ensino Fundamental dessa secretaria.
Dessa forma, a amostra selecionada pode ser classificada como não probabilística, sendo
que a seleção será feita por acessibilidade e tipicidade, na qual os elementos pesquisados são
considerados representativos da população-alvo (VERGARA, 1997).
Os dados serão analisados à luz do referencial teórico-metodológico (abordagem do ciclo de
políticas e teoria da atuação). Pretende-se realizar uma análise crítica dos documentos oficiais do
PMALFA. As entrevistas serão transcritas e analisadas por meio de categorias e análise de aspectos
quantitativos e qualitativos.
A ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS E A TEORIA DA ATUAÇÃO
A abordagem do ciclo de políticas, que adota uma orientação pós-estruturalista, formulada
por Stephen J. Ball, Richard Bowe e colaboradores (BOWE, BALL, GOLD, 1992; BALL, 1994;
BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2012) destaca a natureza complexa e controversa da política
educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as
políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e micro na
análise de políticas educacionais (MAINARDES, 2007).
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Esse método disponibiliza elementos para a análise de uma política em toda sua trajetória e
complexidade num ciclo contínuo em cinco contextos principais: contexto da influência, contexto
de produção do texto, contexto da prática, o contexto dos resultados ou efeitos e o contexto das
estratégias políticas. Esses dois últimos contextos se inserem e ampliam os aspectos a serem
analisados nos contextos da prática e da influência respectivamente, sendo considerados uma
extensão desses. (MAINARDES; MARCONDES, 2009)
No contexto de influência, no qual as políticas públicas são iniciadas e os discursos são
construídos, surgem os grupos de interesse que disputam para influenciar a definição das
finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Atuam nesse contexto, as redes
sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo
(MAINARDES, 2007).
O contexto de influência, por sua vez, relaciona-se com o segundo contexto: o da produção
do texto. Nesse contexto se enquadram os textos políticos que representam a política pública
estudada em várias formas: textos legais oficiais, comentários formais ou informais sobre os textos
oficiais, vídeos, etc. (MAINARDES, 2007).
Entretanto, a política não é finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser lidos
e interpretados (reinterpretados) em relação ao contexto da prática. Portanto, para os autores dessa
abordagem é nesse contexto em que as políticas são recriadas e não apenas implementadas, pois os
professores e demais profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação das
políticas educacionais ao colocá-las em ação (MAINARDES, 2007).
No quarto contexto – o contexto dos resultados ou efeitos – as políticas deveriam ser
analisadas em termos do seu impacto e interações com desigualdades existentes. Isso sugere que as
amostras de pesquisas sejam tomadas apenas como ponto de partida para análise de questões mais
amplas da política (MAINARDES, 2007).
O último contexto, contexto de estratégia política, envolve a identificação de um conjunto de
atividades sociais e políticas que seriam necessárias para resolver as desigualdades criadas ou
reproduzidas pela política investigada (MAINARDES, 2007).
Enfim, como evidencia Mainardes (2007), a abordagem do ciclo de políticas traz várias
contribuições para a análise de políticas, por compreender o processo político como multifacetado e
dialético, necessitando articular as perspectivas macro e micro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeiros resultados desta pesquisa, em desenvolvimento, referem-se à revisão de
literatura

que envolveu a consulta em Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Portal de Periódicos da CAPES, na
Plataforma Sucupira, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na Dialnet,
na Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e em sites de eventos científicos. Os descritores
utilizados foram: “Programa Mais Alfabetização” e “PMALFA”. Foram catalogados seis textos,
publicados a partir de 2018. Desse total, quatro foram classificados como oriundos de pesquisa de
campo ou documental e dois como trabalhos publicados em anais de eventos científicos.
Essas produções incluem análises das metas das políticas públicas, bem como seus
processos de continuidade ou interrupção devido às mudanças nas propostas de governos (VIÉDES;
ARANDA, 2018; OLIVEIRA, 2018); os impactos das políticas educacionais nos currículos e nas
avaliações escolares (MESQUITA; RODRIGUES; CASTRO, 2018; SURKAMP, 2018);
investigam a atuação do PMALFA no contexto da prática em determinadas regiões do país
(STAHELSKI, 2018; SILVA; SOUZA; MEDEIROS, 2018).
A partir da revisão de literatura sobre o PMALFA é possível concluir que as pesquisas: a)
concentram-se na descrição e análise da implementação das políticas públicas sobre alfabetização;
b) constatam e apontam fragilidades e dificuldades na continuidade das políticas públicas voltadas
para a alfabetização; c) as questões relacionadas ao PMALFA são incipientes.
Desse modo, é fundamental compreender o PMALFA, sem deixar de considerar que
políticas anteriores, voltadas a resolver os mesmos problemas relacionados à dificuldade de
alfabetizar todos os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental já foram implementadas e
encerradas, sem que a questão central do problema tenha sido resolvida.
A análise dos textos incluídos nesta pesquisa indicou que o desafio emergente é a reflexão
crítica sobre a alfabetização no Brasil que atualmente é resultado de políticas públicas
descontinuadas.
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Resumo
Este artigo consiste numa apresentação da pesquisa de Mestrado em desenvolvimento da linha de
pesquisa “Ensino e aprendizagem” do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com a qual se pretende analisar os fundamentos do
Programa Mais Alfabetização (PMALFA), instituído pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de
2018, bem como suas contribuições, contradições e consequências para o processo de alfabetização na
Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa, no estado do Paraná, tendo em vista a importância da
alfabetização e do letramento para o ensino e a aprendizagem, seus reflexos nos indicadores da
educação e influência na sociedade. A pesquisa fundamenta-se nas discussões sobre a história das
políticas públicas de alfabetização (MORTATTI, 2004; MORTATTI, 2013; MORTATTI; FRADE,
2014; CARVALHO, 2014; SOARES, 2015), nos conceitos de alfabetização e de letramento (SOARES,
2003; MORTATTI, 2004; VALLE, 2013; CARVALHO, 2014; SOARES, 2016; MAINARDES, 2018;
SOARES, 2019), na abordagem do ciclo de políticas (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994;
MAINARDES, 2007) e na teoria da atuação (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). E, a partir da
revisão de literatura, definiu-se como metodologia as pesquisas bibliográfica, documental e de campo.
Esta última utiliza a entrevista semiestruturada com participantes do PMALFA desenvolvido no ano de
2018 na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. Dessa forma, esta pesquisa almeja refletir sobre as
políticas públicas educacionais para a alfabetização no Brasil, os avanços e os possíveis entraves do
processo de ensino e de aprendizagem inicial da língua escrita no intuito de conscientizar os leitores
sobre a função política e social do processo de alfabetização.
Palavras-chave: Programa Mais Alfabetização (PMALFA); alfabetização; letramento.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos quarenta anos inúmeros pesquisadores brasileiros se debruçaram sistemática e
incansavelmente sobre a complexidade do trabalho com a linguagem verbal oral e escrita na escola,
sob o viés de produções acadêmicas das áreas da Psicologia, da Pedagogia e das Ciências
linguísticas.

Os

princípios

teórico-metodológicos

discutidos

ao

longo

deste

período

impactaram/impactam, de diferentes modos, os paradigmas que sustentam as práticas pedagógicas
habitualmente usadas na alfabetização.
Estatutos teóricos e diferentes conceitos organizadores de um ensino da linguagem verbal
oral e escrita, subsidiados por uma forte influência dos estudos sócio-históricos da aprendizagem,
da psicologia sócio-histórica, da psicogênese da escrita infantil, da linguística textual e da chamada
linguística enunciativa, ou da enunciação, travaram embates contra a hegemonia de concepções
associacionistas no processo de alfabetização.
No que se refere à alfabetização, os paradigmas da linguística enunciativa, por exemplo,
vêm propondo, que, para além do domínio do sistema da escrita alfabética, o estudante, ainda nos
anos iniciais destinados ao processo de alfabetização, se ocupe de aspectos que não priorizem
apenas os exercícios de consciência fonêmica, visando a perspectiva de “língua-sistema”, mas que
avancem nas atividades relativas à importância da leitura e escrita como atividades reais de
enunciação em situações significativas das interação sociais que estabelecem na vida.
Reafirmando a importância do enfrentamento dos desafios lançados por tais pressupostos, o
Projeto de Extensão “A organização da escrita de crianças em processos de alfabetização” vem
problematizando e compreendendo, de modo ampliado, aspectos variados da organização do
discurso infantil, materializado em textos escritos, produzidos a partir de relações de ensino
estabelecidas em aulas destinadas à produção de textos em escolas da rede pública da Baixada
Fluminense, no estado do Rio de Janeiro.
O Projeto visa possibilitar reflexões sobre aspectos da organização do discurso escrito de
alunos em processo de alfabetização, a partir da compreensão da complexidade da prática didáticopedagógica empreendida em aulas voltadas à produção de textos escritos em sala de aula.
A busca pelo entendimento da organização da escrita de crianças em processos de
alfabetização tem nos levado a um aprofundamento de aspectos teórico-metodológicas e didáticopedagógicas que, no âmbito do ensino e aprendizagem da linguagem escrita na educação básica,
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possam subsidiar mudanças nas relações de ensino e aprendizagem da leitura e escrita nos anos
iniciais do ensino fundamental.
Através de encontros presenciais, professores dos anos iniciais de escolarização,
orientadores pedagógicos, orientadores educacionais das redes de ensino da Baixada
Fluminense/RJ, e discentes da UERJ/FEBF, vêm refletindo sobre a complexidade do processo de
ensino e aprendizagem da leitura e escrita numa perspectiva da alfabetização como um processo
discursivo (SMOLKA, 1987; GOULART, 2000).
Nessa direção, nos interessa discutir aqui a concepção de linguagem que sustenta nosso
projeto, e a relevância teórico-metodológica da articulação das noções de “língua-sistema” e
“língua-discurso” para a superação de estudos e práticas pedagógicas que ao analisarem os textos
produzidos em sala de aula se concentram, preferencialmente, nas descrições da “língua-sistema”
(texto-sistema de signos).
A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DO CÍRCULO DE BAKHTIN
A potencialidade da proposta teórica do Círculo de Bakhtin provocou um importante
deslocamento epistemológico nos estudos que vinham sendo feitos sobre a linguagem e constituição
dos sujeitos. Nas primeiras décadas de XX, o trabalho de Bakhtin e de seu Círculo trouxe para o
mundo acadêmico importantes perspectivas para os estudos da cultura e do pensamento linguístico
contemporâneo.
A partir de uma concepção dialógica e ideológica da linguagem, os membros do Círculo
passaram a anunciar a urgência de se considerar a natureza social da linguagem, fruto da
organização econômica e sociopolítica historicamente constituída. A partir desses pressupostos,
Bakhtin e seus pares estabeleceram novos rumos para os estudos sociais, culturais, linguísticos e
literários.
Entendida como fato social e atividade constitutiva dos sujeitos, a linguagem tem como
lócus de realização as situações reais de comunicação e interação humana, que se constituem a
partir dos discursos proferidos por esses sujeitos em situações sócio-históricas genuínas e de
variadas naturezas.
A linguagem é produzida a partir de signos linguísticos que se constituem em contextos
dialógicos e ideológicos de seu tempo e espaço, em universos referenciais históricos e
culturalmente formados. Na perspectiva da teoria enunciativo-discursiva do Círculo de Bakhtin, a
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interação discursiva é condição da linguagem, realidade principal que sustenta os estudos
desenvolvidos pelos integrantes desse Círculo sobre linguagem e ciências humanas.
A língua só poderá ser bem compreendida se vista em sua integralidade concreta e viva e
não sob o prisma de orientações e sistemas exclusivamente abstratos ou subjetivos. Essas duas
orientações foram submetidas à análise aprofundada de Bakhtin e os princípios da imanência da
língua, sustentados pelo objetivismo abstrato, foram duramente criticados por Bakhtin (2002).
Ao utilizar a língua em situações reais de comunicação, o sujeito não tem plena
compreensão/consciência de que está se valendo de um sistema normativo que obedece leis
imanentes da língua (“língua-sistema”); o faz, sim, como modo de estabelecimento de interações
verbais entre indivíduos socialmente organizados e inscritos no fluxo de correntes verbais
impregnadas de conteúdos sociais que atravessam os sentidos do seu discurso (“língua-discurso”) .
Nessa perspectiva, o valor do signo linguístico é eminentemente dialógico e ideológico.
Contrapondo-se, em parte, às opções teóricas de Saussure, Bakhtin (2002) compreendeu que
o estruturalismo se constituiu historicamente à luz de correntes filosóficas formalistas logicistas,
que buscavam legitimar a língua enquanto objeto científico analisável, e fundante para os estudos
da Linguística Geral. Salientamos, contudo, que a abstração da língua não é negada por Bakhtin. O
que o filósofo da linguagem critica veementemente é a dicotomia entre língua/fala e
forma/conteúdo estabelecida pelos estudos do objetivismo abstrato, que, a partir dessas correntes
filosóficas formalistas logicistas, estudam as formas linguísticas em detrimento do processo ativo e
responsivo que os signos linguísticos assumem nas diversas situações de enunciações concretas
estabelecidas pelos sujeitos do discurso.
Os estudos pautados pelo objetivismo abstrato privilegiam e situam os estudos da língua
fora da corrente da comunicação verbal real. Para Bakhtin, tal perspectiva provoca grave equívoco,
pois, na realidade, a língua não é transmitida. Os indivíduos não recebem uma língua pronta. Eles
penetram, mergulham na corrente da comunicação verbal através de interações verbais e só a partir
desse mergulho suas consciências despertam e começam a operar.
Num movimento de ruptura e avanço, Bakhtin propõe um estudo metalinguístico que
enfatize os aspectos sócio-históricos da língua em sua integridade concreta, e não como o
objetivismo abstrato a pressupôs, ou seja, como um modelo abstrato de classificações rígidas. Na
visão bakhtiniana, a língua-sistema deve ser entendida como língua-discurso, ou seja, como uma
“sistematização aberta”, “relativamente indeterminada” (GERALDI, 1997, p. 12) que se constitui e
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ganha sentidos na realidade material, vivida e partilhada nas interações sociais e na cadeia da
comunicação verbal ininterrupta.
SOBRE AS NOÇÕES DE “LÍNGUA-SISTEMA” E “LÍNGUA-DISCURSO”
No capítulo intitulado “O discurso em Dostoiévski”, do livro “Problemas da poética de
Dostoiévski”, Bakhtin (2008) sugere uma distinção entre língua-discurso e língua-sistema. Nesse
mesmo livro, ele também define o discurso como fenômeno concreto, complexo e multifacetado,
com aspectos que ultrapassam, de modo absolutamente legível, os limites da linguística pura, da
linguística imanente. O discurso é entendido, portanto, como sendo “[...] a língua em sua
integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da linguística, obtida por meio de
uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do
discurso.” (BAKHTIN, 1981, p. 181).
Nesse sentido, a língua-discurso de que fala Bakhtin, é aquela cujos sentidos do dizer se
constituem no encontro entre o verbal e o extraverbal em contextos reais de comunicação. Em
outras palavras, pode-se dizer que a compreensão do fenômeno da linguagem não pode ser
explicado apenas a partir do conceito de língua como um sistema abstrato e pretensamente neutro,
enquanto língua-sistema. A língua não deve ser vista, portanto, através de formas linguísticas
isoladas, circunscritas a um sistema pretensamente abstrato a ser assimilado pelo locutor, em
conformidade à normatização das formas utilizadas.
A linguagem deve ser compreendida, portanto, enquanto a língua-discurso, ou seja, a partir
de um estudo que extrapole o entendimento dicotômico entre língua e fala, e as demais dicotomias
saussurianas. Para Bakhtin (1992), a linguagem é ação social, processo e produto sócio-histórico da
atividade humana coletiva, que reflete e refrata o contexto econômico e social. Em outras palavras,
a linguagem necessita ser entendida na perspectiva de um processo ininterrupto do fluxo da
interação verbal socialmente estabelecido. As formas de comunicação verbal “[...] são inteiramente
determinadas pelas relações de produção e pela estrutura sócio-política.” (BAKHTIN, 2002, p. 43).
Ao conceituar a linguagem nessa perspectiva, Bakhtin (2003, p. 310) também vai defender
outro conceito primordial para os estudos que estamos desenvolvendo no projeto de extensão que
aqui citamos, o conceito de texto. O autor assume uma teoria do texto que se ocupe da sutileza, da
singularidade, da unicidade significante (semiótica) e das compreensões aprofundadas do texto,
enquanto enunciado.
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O texto (enunciado) se contrapõe ao texto (sistema de signos) uma vez que o segundo pode
ser traduzido numa lógica geral dos sistemas de signo ( que considere apenas a língua-sistema), mas
o texto, enquanto enunciado, numa perspectiva de língua-discurso, nunca pode ser traduzido até o
fim, pois não existe um potencial texto único dos textos que garanta um sentido único desse texto.
O texto (enunciado) se desenvolve na fronteira de muitas consciências, de muitos sujeitos, na interrelação do texto (objeto de estudo e reflexão) e do contexto emoldurador a ser criado (que interroga
e faz objeções).
Partindo da natureza do texto enquanto enunciado, e da natureza alteritária e dialógica do
enunciado concreto, Bakhtin propõe nova perspectiva científica para os estudos das ciências
humanas e aprofunda sua investigação sobre a essencialidade da alteridade e do dialogismo na
linguagem, eixos nucleares de suas proposições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assumindo a concepção de linguagem de Bakhtin, as noções de “língua-sistema” (textosistema de signos) e “língua-discurso” (texto-enunciado), e de texto (enunciado), estamos
analisando os textos escritos por crianças em processos de alfabetização a partir de singularidades,
com vistas aos detalhes, ao particular de cada enunciado. Sob essa ótica, a articulação desses
pressupostos vem possibilitando a compreensão de aspectos relevantes da organização do texto
escrito infantil e de seus movimentos dialógicos.
Sem pretender negar a importância da noção de “língua-sistema”, as análises que propomos
no projeto de extensão em curso buscam compreender, a partir da compreensão da “línguadiscurso” (texto-enunciado), os modos como crianças vêm organizando e atribuindo sentidos aos
seus textos escritos produzidos em sala de aula.
Compreendendo que a extensão universitária possibilita relações de aproximação da
universidade com a sociedade, nosso Projeto pretende oferecer aos professores alfabetizadores,
orientadores pedagógicos, orientadores educacionais das redes públicas de ensino, e discentes da
UERJ/FEBF, reflexões e análises sobre a complexidade das relações de ensino observadas a partir
das práticas didático-pedagógicas empreendidas, e análises de textos escritos, à luz da própria
complexidade da atividade de linguagem desenvolvida na escola. Pretendemos contribuir, portanto,
para o fomento de reflexões pertinentes aos desafios de se assumir uma prática pedagógica
subsidiada pela concepção discursiva da linguagem.
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Resumo
Este painel apresenta aspectos do Projeto de Extensão “A organização da escrita de crianças em processos de
alfabetização”, desenvolvido na escola pública da Baixada Fluminense (RJ), e coordenado pela
UERJ/FEBF, expande estudos anteriores acerca da discurso docente, e da produção do discurso
escritos de crianças em processo de alfabetização. O Projeto objetivou oferecer aos professores
alfabetizadores, orientadores pedagógicos, orientadores educacionais das redes públicas de ensino, e
discentes da UERJ/FEBF, reflexões e análises sobre a complexidade das relações de ensino observadas
a partir das práticas didático-pedagógicas empreendidas. Ao acompanhar práticas pedagógicas voltadas
à produção e análise desses textos, notamos que há notória opção teórico-metodológica por análises
que se valem da noção de “língua-sistema” (texto-sistema de signos). Sem pretender negar a
importância dessa noção, as análises que propomos no projeto de extensão em curso buscam
compreender os modos como crianças em processo de alfabetização organizam e atribuem sentidos aos
seus textos escritos a partir da compreensão da “língua-discurso” (texto-enunciado).
Palavras-chave: Teoria da enunciação; Linguagem; Língua; Discurso; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO
Este texto é resultado de pesquisas que abordaram as implicações das “reformas”
educacionais sobre os processos de formação e trabalho do professor da Educação Básica,
implementadas no Brasil a partir dos anos de 1990, na perspectiva das exigências e princípios da
atual acumulação flexível do capital. Neste sentido, buscamos analisar mais especificamente os
impactos da “reforma” do EM, Lei nº 13.415 de 16/2/2017, sobre a formação de professores e o
trabalho docente.
Optamos por investigar esta “reforma” no contexto histórico e contraditório representado
pelos slogans “Educação para Todos” (1990) e “Todos pela Educação” (2005), no qual se verifica
um duplo deslocamento ou redução: da educação para as aprendizagens e dos saberes para as
competências.
Por outro lado, destacamos que este processo não se deu sem contradições, nem tampouco
sem a proposição de alternativas que encontramos, por exemplo, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio – DCNEM (2012) que adotam como fundamento o “princípio
educativo do trabalho”, sem menção alguma às competências.
Para desenvolver esta análise em sua particularidade, sem perder de vista a totalidade
histórica e dialética do complexo contexto que a envolve, nos valemos do referencial teóricometodológico do materialismo histórico e dialético, em especial das categorias totalidade,
contradição e trabalho.
Desta forma, através de pesquisa documental e apoiado em referencial teórico crítico, o
texto busca repercutir a alteração intencional que a “reforma” do EM promoveu na Lei de Diretrizes
e Bases - LDB (1996) para viabilizar a determinação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
da Educação Básica e da noção de competências sobre o currículo da formação de professores,
descartando o trabalho como princípio educativo.
Assim, o texto revela a real intenção de tais “reformas”, qual seja de reconfigurar não apenas
pedagógica, mas política e epistemologicamente a formação de professores e o trabalho docente, em
favor do projeto político-econômico dominante.
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O PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO COMO ALTERNATIVA ÀS COMPETÊNCIAS
Vejamos como desconsiderar o “princípio educativo do trabalho” em favor das
competências, reforça a impossibilidade de inteligibilidade das atuais relações educacionais e
sociais dominantes, com vistas a sua crítica e transformação.
Ramos

(2011)

nos

oferece

uma

análise

elucidativa

que

desvela

a

essência

psicologizante/individualizante das competências, afirmando que “o desenvolvimento de uma
pedagogia centrada nessa noção possui validade econômico-social e também cultural, posto que à
educação confere-se a função de adequar psicologicamente os trabalhadores aos novos padrões de
produção”. (p.65).
Neste sentido, Ramos (2011) nos ajuda a entender a importância e a força desta concepção
na busca de um consenso social, aliado aos interesses dominantes, que apresenta o capitalismo
como a única opção de modo de produção da vida, elidindo a possibilidade indesejável da
consciência e da luta de classes.
Por outro lado, a concepção ontológica de trabalho, essência do seu princípio educativo,
refere-se à dialética vital que preside a relação homem-natureza-sociedade.
Com base em Marx, Frigotto (2005) esclarece que:
O trabalho como princípio educativo vincula-se, então, à própria forma de ser dos
seres humanos. Somos parte da natureza e dependemos dela para reproduzir a nossa
vida. E é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza em
meios de vida. Se essa é uma condição imperativa, socializar o princípio do trabalho
como produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e
“educativo”. (FRIGOTTO, 2005, p.1-2).

No mesmo sentido, Vazquez (1968) acrescenta que a práxis é o fundamento do mundo real,
“concepção que entende a formação como atividade humana que transforma o mundo natural e
social para fazer dele um mundo humano, sem que por outro lado essa atividade seja concebida com
um caráter estritamente utilitário”. Esclarece ainda que “A práxis contém as dimensões do conhecer
(atividade teórica) e do transformar (atividade prática), ou seja, teoria e prática são indissociáveis”.
(p. 108).
Assim sendo, defendemos a ideia de que o trabalho como princípio educativo, na
perspectiva da práxis, se constitui como princípio privilegiado que, associado às diversas áreas do
conhecimento, pode favorecer um processo educativo integrado, crítico e transformador.
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A “REFORMA” DO EM/BNCC E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS LICENCIATURAS
Vejamos como a Lei nº 13.415, junto a outras políticas da Educação Básica, cumprem o
claro objetivo de pavimentar e vincular a flexibilização de seus princípios político-pedagógicos à
formação de professores, sobretudo através da BNCC.
Neste sentido, a “reforma” do EM (2017) altera a LDB (1996) no seu Art. 62, indicando que
“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura plena”, e no § 8º que “Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por
referência a Base Nacional Comum Curricular”. (p.349).
Ou seja, a “reforma” do EM por um lado desobriga que a formação de professores seja feita
em universidades e Institutos superiores de educação e, por outro, mesmo antes da BNCC ser
aprovada, obriga que a formação superior tenha esta Base e seus princípios, sobretudo a noção de
competências, como referência.
Neste mesmo sentido, as DCNEM (2012) foram atualizadas/deformadas pela Resolução
nº3/2018, nas DCNEM (2018), para adequarem-se à BNCC e à velha pedagogia das competências.
Na medida em que o art. 8º desta Resolução afirma que “as propostas curriculares do ensino
médio devem garantir o desenvolvimento das competências gerais e específicas da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)” (p.5), esta política descaracteriza, essencialmente, as Diretrizes
anteriores, além de comprometer gravemente a autonomia e a natureza da formação de professores
nas Instituições Públicas, ao reforçar e impor a ela a centralidade da noção de competências e um
recuo ainda maior da teoria neste processo.
Uma vez consumado o “golpe” operado pela “reforma” do EM, vinculando
obrigatoriamente as licenciaturas à BNCC (2017, 2018) e, principalmente, às competências, o MEC
definiu, através da Resolução CNE/CP N º 2, de 20 de dezembro de 2019, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e instituiu
a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação).
Neste sentido, vejamos o que define o capítulo I desta Resolução.
O artigo 1º, parágrafo único, afirma que a as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm
como referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC),
instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.
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Reiterando esta referência, o artigo 2º reafirma que a formação docente pressupõe o
desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica,
bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação.
O parágrafo único do artigo 3º destaca que as competências gerais docentes, bem como as
competências específicas e as habilidades correspondentes a elas, compõem a BNC-Formação.
Por fim, o artigo 4º explica que as competências específicas se referem a três dimensões
fundamentais, as quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se complementam
na ação docente. São elas: I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III engajamento profissional.
Passando ao Art. 10, todos os cursos de licenciatura, destinados à Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica serão organizados em três grupos, com carga horária total de,
no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, assim distribuídas, segundo o Art. 11.
I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas para a base comum que compreende os conhecimentos
científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os
sistemas, escolas e práticas educacionais.
II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos
das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio
pedagógico desses conteúdos.
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas de prática pedagógica, assim distribuídas:
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho
em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I
e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição
formadora.

No Art. 14, a Resolução abre espaço para o “Projeto Pedagógico do Curso” (PPC) na
“modalidade Educação a Distância” (EaD) para cada disciplina dos Grupos I e II. No § 6º do
Art.15, entretanto, ressalta que as 800 horas do grupo III devem ser integralmente realizadas de
maneira presencial.
É importante salientar que essas diretrizes e bases representam a culminância do projeto
neoliberal para a formação de professores dos anos de 1990, com o avanço da carga horária de
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“prática” (Grupo III), além do forte vínculo aos conteúdos e competências específicas da BNCC da
Educação Básica (Grupo II), em detrimento do recuo da carga horária de teoria e de fundamentos da
educação (Grupo I).
Além disso, ressaltamos a possibilidade de que esta carga horária teórica e de conteúdos
específicos ainda possa ser oferecida a distância, em acordo com a portaria do MEC nº 2.117, de 06
de dezembro de 2019 que permite ofertar, em até 40%, disciplinas/carga horária na “modalidade” a
distância, em "cursos de graduação presenciais”.
Fica claro que essa reconfiguração de carga horária curricular altera, não apenas
aritmeticamente, mas epistemologicamente a Formação de Professores e o Trabalho Docente. Mais
prática, mais competências e habilidades, menos teoria e práxis, eis o receituário.
CONCLUSÕES
Em artigo escrito em 14/11/2019, questionando o anúncio e o teor das DCNFP (2019),
Evangelista (2019b) não poderia sintetizar melhor, em quatro sentidos fundamentais, por que tais
Diretrizes foram aprovadas.
Em primeiro lugar por que “elas são importantes para a formação da mentalidade do
professor por meio de conteúdos, métodos de ensino e material didático em sentido amplo, incluídos
aqueles destinados à modalidade EaD”; em segundo lugar, por que se trata de “materializarem a
reforma curricular da Educação Básica (BNCC) nas licenciaturas”; em terceiro lugar, “por
constituírem – no nível superior e no básico – um vastíssimo mercado”; e, em quarto, porque
concretizam na formação e no trabalho docente nervos centrais – ao lado de outros – para a
formação da classe trabalhadora no Brasil. http://universidadeaesquerda.com.br/tag/olindaevangelista/ (Grifos nossos).

Desde pelo menos 1990, sabemos que Produtividade, Parcerias Público-Privadas,
Empreendedorismo e EaD sempre foram objetivos centrais almejados pelas “reformas” neoliberais
que lá se iniciaram. Desde então temos resistido, construído e apresentado alternativas.
Entretanto, diante do cenário de recrudescimento deste projeto para a Educação Pública, tão
necessária para a classe trabalhadora, seguimos em frente com a convicção tão atual de que para
além de interpretar o mundo, de diferentes maneiras, “o que importa é transformá-lo”. (Tese XI
sobre Feuerbach publicadas junto a Ideologia Alemã- Marx, 1979; p. 111).
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Resumo
Este texto é resultado de pesquisas que abordaram as implicações das “reformas” educacionais sobre a
formação e o trabalho do professor da Educação Básica, implementadas no Brasil a partir dos anos de 1990,
na perspectiva das exigências da atual acumulação flexível do capital. Neste sentido, buscamos analisar mais
especificamente os impactos da “reforma” do EM, Lei nº 13.415 de 16/2/2017, sobre a formação de
professores e o trabalho docente. Optamos por investigar esta “reforma” no contexto histórico e
contraditório representado pelos slogans “Educação para Todos” (1990) e “Todos pela Educação” (2005),
no qual se verifica um duplo deslocamento ou redução: da educação para as aprendizagens e dos saberes
para as competências. Por outro lado, este processo não se deu sem contradições, nem tampouco sem a
proposição de alternativas que encontramos, por exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio – DCNEM (2012). Estas adotam como fundamento o “princípio educativo do trabalho”, sem
menção alguma às competências. Para desenvolver esta análise em sua particularidade, sem perder de vista a
totalidade histórica e dialética do complexo contexto que a envolve, nos valemos do referencial teóricometodológico do materialismo histórico e dialético, em especial das categorias totalidade, contradição e
trabalho. Assim, através de pesquisa documental e apoiado em referencial teórico crítico, o texto busca
repercutir a alteração intencional que a “reforma” do EM promoveu na Lei de Diretrizes e Bases - LDB
(1996) para viabilizar a determinação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica e
da noção de competências sobre o currículo da formação de professores, descartando o trabalho como
princípio educativo. Assim, o texto revela a real intenção de tais “reformas”, qual seja de reconfigurar não
apenas pedagógica, mas política e epistemologicamente a formação de professores e o trabalho docente, em
favor do projeto político-econômico dominante.
Palavras chave: “Reforma” do Ensino Médio; Formação de professores; Trabalho docente.
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INTRODUÇÃO
O ano de 2008 é o um grande marco para a Educação Profissional e Tecnológica/EPT no
Brasil, pois é nesse ano que os Institutos Federais completam uma década de existência. Em dez
anos de criação torna-se crucial refletir sobre as políticas de formação continuada propostas para o
seu corpo docente, pois devido a sua estrutura organizacional que possibilita a verticalização¹ do
ensino, demanda-se políticas de formação continuada (e pedagógica), considerando a presença do
professor bacharel— admitidos para o exercício da docência, através dos editais de seleção, onde a
formação em graduação e a titulação em nível de mestrado e doutorado constam como exigências
para o acesso ao cargo de docente—, e a transitoriedade dos docentes que atuam nos mais diversos
níveis e modalidades do ensino no âmbito dessas instituições.
Por si só, o alto nível de titulação não faz com que o recém admitido bacharel, torne-se por
excelência um bom professor, tendo em vista que o exercício da docência exige saberes
pedagógicos, conforme apontamentos de Tardif (2002). Os professores bacharéis, “embora com
ampla experiência em suas áreas específicas, encontram-se muitas vezes despreparados para exercer
o magistério” (PIMENTA; ANASTASIOU, s2002, p.37), pois os cursos de pós-graduação stricto
sensu visam a formação de pesquisadores e não priorizam, tampouco trazem em seu bojo, a
formação pedagógica necessária ao exercício da docência.
Ocorre que a estrutura atribuída aos IF possibilita que essas instituições figurem como
possibilidades para a formação continuada dos professores que trabalham na instituição, tendo em
vista que em uma década de existência, a questão da formação dos professores para a EPT ainda
não se encontra consolidada nas políticas educacionais sendo oportuna a temática ser priorizada no
campo das políticas institucionais para transformar essa realidade.
Frente ao exposto, o objetivo da nossa pesquisa volta-se para a análise da materialização das
políticas de formação continuada para professores em 01 (um) Instituto Federal no estado de Minas
Gerais no período compreendido entre 2008-2018 (marco dos dez anos de existência dos institutos
federais). O IF priorizado em nosso estudo é o maior² instituto no Estado em extensão territorial e
número de campi, abarcando um território com 167 municípios, distribuídos em 04 (quatro)
mesorregiões (Norte e Noroeste de Minas Gerais, Vales do Jequitinhonha e Mucuri).
Diante da abrangência da instituição lócus do nosso estudo e o objeto de pesquisa ora
proposto, analisaremos a materialização das políticas institucionais em 02 (dois) campi³ do IF,
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respaldados na análise de documentos institucionais e através da percepção de sujeitos diversos:
gestores (diretores de ensino), equipe pedagógica e docentes.
Diante do nosso objetivo central, apresentamos a questão norteadora do nosso estudo, a qual
buscar elucidar “Quais são os fundamentos, estrutura e organização das políticas de formação
continuada para professores apresentadas por um Instituto Federal no Estado de Minas Gerais, bem
como as relações e as contradições, no período compreendido entre 2008-2018 (marco dos dez anos
de existência dos Institutos Federais)?”
Partimos da hipótese que existem lacunas nas políticas de formação de professores para a
Educação Profissional e Tecnológica/EPT ofertadas pelos IF diante das possibilidades institucionais
de formação e da realidade da atuação dos professores, considerando a premissa que, para o
exercício da docência nessa esfera educacional é indispensável a formação pedagógica. Apontamos
como uma segunda hipótese que a questão da formação pedagógica do professor bacharel tende a
ser ignorada e/ou secundarizada pelas políticas institucionais de formação no contexto dos IF.
Diante das questões e das hipóteses apresentadas, ressaltamos a importância de estudos que
possibilitem a discussão sobre a formação continuada de professores no âmbito dos IF e,
consequentemente, sobre a formação pedagógica do professor bacharel, sujeito expressivo em
termos quantitativos nessas instituições, conforme apontamentos de Oliveira; Silva (2017).
OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO ESPAÇO OPORTUNO PARA A FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA DO PROFESSOR BACHAREL
A configuração4 atribuída aos Institutos Federais possibilita o ingresso de professores
mestres e doutores no seu quadro docente. A exigência de maior nível de formação específica na
área de conhecimento de atuação profissional esboçada nos editais de concursos públicos, permite
que professores com diversos tipos de formação e titulação na docência ingressem na carreira do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico/EBTT. Para Isaía (2005) os critérios adotados pela cultura
acadêmica, possibilitam o ingresso na carreira de mestres e doutores. Assim, os professores iniciam
a carreira docente em níveis avançados de progressão funcional, mas continuam sem preparação
prévia para a docência, o que gera necessidade de construí-la ao longo do tempo (ISAÍA, 2006, p.
68).
No decurso da história da EPT, a formação de docentes fora marcada por iniciativas não
pontuais, conforme Machado (2008), que destaca que “a falta de concepções teóricas consistentes e
de políticas públicas amplas e contínuas tem caracterizado, historicamente as iniciativas de
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formação de docentes especificamente para a educação profissional, no Brasil.” (MACHADO,
2008, p.11). Comungando com a autora, Costa (2012) ao discorrer sobre a formação de professores
para a EPT, sinaliza que, apesar de prevista em lei, a formação de professores foi subjugada a
arranjos legais que promoveram seu caráter emergencial e aligeirado (COSTA, 2012, p.52).
Acrescenta-se ainda que, a lacuna de formação de professores para a EPT é um processo histórico
recorrente que remonta à origem do próprio ensino técnico (COSTA,2012, p.52 apud MACHADO,
2008).
Dada a estrutura física e curricular dos IF, essas instituições despontam como espaço
oportuno para a formação dos professores. Porém, muitas instituições não se ocupam em
desenvolver programas e/ou ações pedagógicas de modo a subsidiar e capacitar o professor para o
exercício da docência. “Quando o faz, as ações são isoladas ou não pontuais, promovidas por meio
de eventos, congressos, palestras, generalizada a abordagem em diversas áreas do conhecimento ou
por área de atuação profissional” (OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 198).
Em um contexto em que a educação pública (e os seus servidores!) são veementemente
atacados5 a existência dos Institutos Federais e consequentemente a formação dos seus
professores— sobretudo a formação pedagógica do professor bacharel—, apresentam-se como
discussões necessárias para a implementação de políticas institucionais, sobretudo perante à
demanda de formação EPT e Pedagógica, sendo crucial a reflexão sobre o papel dos IF, na
preparação específica dos seus profissionais para o exercício da docência, como uma alternativa
para a formação continuada.
AS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE
DOCENTES
Buscamos identificar no IF lócus do nosso estudo, as políticas e/ou ações voltadas para a
formação de professores nos Planos de Desenvolvimento Institucional/PDI 2009-2013 e PDI 201420186—documento balizador que define as linhas de atuação para as políticas educacionais—;
confrontando as ações propostas e/ou realizadas com os resultados do Relatórios de Gestão7, no
período delimitado para o nosso estudo (2008-2018).
No planejamento institucional encontramos menção às políticas de formação/qualificação
profissional, como a “Criação de programas especiais de formação pedagógica, para atuação na
educação profissional, bem como nos demais cursos da instituição”. Entre os objetivos
apresentados, expressa-se a intenção de qualificação dos servidores docentes, sendo, dentre outras
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ações, ofertado institucionalmente o Programa de Recepção de Docentes, com o início no ano de
2017. Além disso, no Relatório de Gestão7 do ano de 2018, menciona-se a oferta de um curso de
especialização lato sensu em Educação Profissional e Tecnológica.
Quanto ao programa de Recepção de Novos Docentes, é proposto em atendimento à
legislação vigente, especificamente a Lei nº 12.772/2012, atrelado a avaliação especial de
desempenho do docente em estágio probatório com a “participação no Programa de Recepção de
Docentes instituído pela IFE”; (...) (BRASIL, 2012). Estruturado em três momentos, a oferta do
curso propriamente dito se dá no 3º momento, por meio da Educação à Distância/EAD, através de
um Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA. O Programa de Recepção de Docentes, em seu
terceiro momento, traz como proposta de metodologia, a abordagem de aspectos voltados sobretudo
para a Educação Profissional e Tecnológica/EPT, mas, sem deixar de lado temáticas voltadas para a
formação pedagógica dos docentes, especialmente daqueles que não possuem a formação advinda
de cursos de licenciaturas. Desde setembro de 2017, todos os novos docentes ingressantes no IF são
direcionados para participar do 3º momento do referido programa.
O curso de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica encontra-se em gênese,
não sendo possível, ainda, aferirmos seus resultados. Proposto na perspectiva da formação
continuada e com o objetivo de proporcionar a formação pedagógica necessária à docência na
Educação Profissional e Tecnológica, ambos os cursos visam oferecer a formação em Educação
Profissional e Tecnológica, bem como o subsídio necessário a formação didática e pedagógica aos
docentes. Especificamente sobre o Programa de Recepção dos docentes bacharéis, aponta-se a
necessidade de se [...] pensar em uma proposta de capacitação que priorize as necessidades de
formação voltadas para o atendimento das peculiaridades da prática docente na EPT. (PPC, 2017,
p.07). Ainda de acordo com o projeto do curso,
[...] pode-se afirmar que a falta ou insuficiência de capacitação pedagógica é um dos
grandes entraves da atuação docente na EPT. O crescente ingresso de profissionais
com formações, vivências e experiências acadêmicas diferentes das realidades da EPT,
representa um grande desafio para esta atuação do novo professor. (PPC, 2017, p.07).

A oferta de ambos os cursos configuram como uma iniciativa e investimento em formação
continuada pelo IF para subsidiar a atuação do professor ingressante no quadro efetivo de
servidores, além de oferecer a formação voltada para a EPT, visto que a realidade dos docentes da
EPT é formada, muitas vezes, por professores oriundos de cursos de pós graduação stricto sensu,
assim, os professores não tem a experiência, vivência e/ou familiaridade com a educação
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profissional e tecnológica, agravada pela sua formação inicial, qual seja, oriunda de cursos de
bacharelado que, em tese, não lhes possibilitou a formação pedagógica necessária para o exercício
da docência.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
A pesquisa em andamento, em seus resultados parciais, demonstra que as políticas
institucionais de Formação Continuada no IF lócus do nosso estudo ainda estão em sua gênese,
considerando que em dez anos que a instituição se transformou em Instituto Federal, só
recentemente houve a oferta de cursos de formação continuada voltada para as especificidades da
EPT e a formação pedagógica do docente bacharel.
Nesse sentido, constata-se uma preocupação institucional em atender à legislação vigente
em relação ao acolhimento de docentes admitidos na instituição, especialmente daqueles que não
possuem a formação pedagógica para o exercício da docência na EPT.

Notas de fim
Os Institutos Federais validam a verticalização do ensino na medida em que balizam suas políticas de atuação pela
oferta de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, tomando para si a responsabilidade de
possibilidades diversas de escolarização como forma de efetivar o seu compromisso com todos. (BRASIL, 2010)
1

2

Conforme Tese de Amorim (2013) que discute a nova institucionalidade dos IF.

Os campi que contemplaremos no nosso estudo são àqueles que originaram a instituição, sendo ambos os mais antigos
da instituição, lócus do nosso estudo. Além disso, esses campi contavam em 2018, com o maior quantitativo de
docentes em maior nível de titulação em seu quadro funcional, sendo que no campus que por ora, denominaremos de
campus “A” havia 147 docentes, destes 70 mestres e 37 doutores; já no campus “B” havia 113 docentes, sendo 62
mestres e 46 doutores. Consideramos relevante para a escolha desse campus, ainda, os cursos ofertados, que vão da
formação inicial até a pós graduação, visto a transitoriedade dos docentes por vários cursos.
3

Essas instituições ofertam a educação básica e profissional, superior, com características pluricurriculares e
multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
sendo regulamentados pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
4

Conforme análise de Luiz Carlos Freitas (Avaliação Educacional- Blog do Freitas: Destinado a temas sobre avaliação
educacional. Contra a destruição do sistema público de educação e contra a desmoralização dos professores pelas
políticas de responsabilização. https://avaliacaoeducacional.com Acesso em 18 de outubro de 2019.
5

6

Documento que expressa a estrutura organizacional, administrativa e pedagógica dos IF.

A principal peça da Prestação de Contas Anual junto aos órgãos de controle como o Tribunal de Contas da
União/TCU e Corregedoria Geral da União/CGU, cujo objetivo é apresentar os principais resultados alcançados pela
instituição.
7
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Resumo
A pesquisa é um recorte de uma investigação de Doutorado em curso no Programa de Pós Graduação
em Educação/PPGED da Universidade Federal de Uberlândia, aprovada pelo Comitê de Ética da
referida instituição, cujo objetivo é analisar as políticas de formação continuada propostas por 01 (um)
Instituto Federal no Estado de Minas Gerais, no marco de dez anos de sua existência. Os IF, devido à
natureza da sua criação, ofertam desde o Ensino Técnico e Tecnológico (EPT) até cursos de pósgraduação Lato e Stricto Sensu. Dada a sua configuração, muitos profissionais são admitidos por possuir
o título de mestrado e doutorado apenas, sem se considerar a formação pedagógica necessária ao
exercício da docência. Diante dessa realidade, intentamos analisar as políticas de formação continuada
ofertadas diante das necessidades e especificidades da docência nos IF— inclusa a necessidade de
formação pedagógica do professor bacharel. A pesquisa de cunho qualitativo, respalda-se na legislação
que versa sobre o assunto, bem como em documentos institucionais, como o Plano de
Desenvolvimento Institucional/PDI, Relatórios de Gestão e pela percepção de sujeitos diversos:
gestores (diretores de ensino), equipe pedagógica e docentes. Os resultados parciais apontam que, no
contexto das políticas institucionais, começam a se delinear perspectivas para a formação continuada (e
pedagógica) docente, a partir de 2017, porém, essas apresentam-se, ainda incipientes para dá conta da
demanda histórica de formação para a EPT e consequentemente, da formação pedagógica dos
bacharéis. A relevância do estudo acentua a necessidade de reflexão sobre o papel dos IF na promoção
de políticas institucionais de formação e a perenidade de ações e políticas institucionais de formação
pedagógica do seu corpo docente.
Palavras-chave: Formação Continuada, Professor Bacharel, Institutos Federais, Formação Pedagógica.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) cresceu no Brasil nas últimas décadas. De
1909, quando se iniciaram as escolas de aprendizes e artífices, até 2002, 140 escolas técnicas foram
construídas. Já entre os anos 2003 e 2016, o Ministério da Educação abriu 500 novas unidades,
totalizando 644 campi hoje em funcionamento (BRASIL, 2016). Com a expansão da Rede Federal,
não apenas ampliaram-se as ofertas de acesso a educação para o mundo do trabalho, como surgiram
oportunidades para profissionais graduados em variadas áreas exercerem a docência. A formação
inicial em bacharelado e atuação profissional em espaços não educacionais caracteriza a trajetória
pregressa dos professores que ingressam na Rede Federal de EPT.
O presente trabalho se propõe a refletir sobre a formação pedagógica para a EPT, discutindo
aspectos da política e dos projetos de cursos de formação de professores. Como forma de
concretizar nossa análise, apresentamos o caso do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência
para a Educação Profissional que foi oferecido no período de 2017 a 2018 por uma instituição
federal, buscando formar docentes da Rede Federal dentro do prazo estabelecido pela Resolução
CNE/CB nº 6, de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012). Os resultados dos trabalhos de
conclusão do referido curso revelam algumas das especificidades da prática pedagógica na
modalidade de educação profissional, sob o olhar dos professores cursistas.
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A profissionalização docente demanda formação pedagógica, sobretudo quando esta não fez
parte do percurso formativo. Tomando como base o que afirmam Pimenta e Anastasiou (2002 p.
196), “uma ação profissional competente é diferente de uma ação resultante de uma ocupação,
emprego ou bico”. É preciso que o exercício do magistério seja assumido por uma categoria
profissional. Para formar esta categoria, os projetos pedagógicos dos cursos devem possibilitar o
desenvolvimento das competências requeridas para a docência.
Os programas especiais criados com base na Resolução CNE/CP nº 2, de 7 de julho de 1997
(BRASIL, 1997) tiveram por objetivo conferir habilitação equivalente à graduação em licenciatura.
A organização curricular apresentava um núcleo contextual, um núcleo estrutural e um núcleo
integrador e deveria ser desenvolvida em um mínimo de 540 horas, incluindo a parte teórica,
podendo ser ofertada a distância, e prática, esta com duração mínima de 300 horas. A Resolução
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015) revogou a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de
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junho de 1997 (BRASIL, 1997) e definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial
e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica,
estabelecendo uma nova organização. Os cursos para graduados não licenciados, considerados de
caráter emergencial e provisório, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400
(mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico.
Realizando uma busca no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior
- Cadastro e-MEC, disponível no site http://emec.mec.gov.br/, identificamos 14 cursos de formação
pedagógica para graduados em atividade que carregam em seu nome a expressão “educação
profissional”. Consultando os projetos pedagógicos, identificamos que estes cursos de formação de
professores apresentam cargas horárias que variam de 540 horas a 1410 horas, o que demonstra o
processo de adequação das propostas à legislação em mudança. Observamos que nove, dos quatorze
cursos de formação de professores para a educação profissional ativos, são vinculados a Institutos
Federais, o que evidencia a preocupação destas instituições em oferecer meios aos professores para
a obtenção do grau de licenciado.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
apresentadas na Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012), trazem
recomendações legais para a formação do docente. No Artigo 40, o documento orienta que
professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício da docência e aprovados em concurso
público têm o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais em processos
destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente. Sendo assim,
excepcionalmente, a formação para a educação profissional pode ocorrer na forma de pósgraduação lato sensu, de caráter pedagógico, sendo o trabalho de conclusão de curso,
preferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática docente. Se não for prorrogado o prazo,
2020 será o último ano em que os professores concursados da Rede Federal poderão concluir cursos
de pós-graduação com carga horária mínima de 540 horas para à legislação.
Oliveira e Sales (2016, p. 3) classificam a condição de exigência legal de formação
pedagógica para a docência como um “[...] cenário marcado por muito legislamismo e pouca
efetividade”. Neste contexto de mudanças normativas, é preciso conhecer sobre os currículos para
formação de professores, para compreender como se dão os processos formativos de professores da
Rede Federal de EPT.
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O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Nos anos 2017 e 2018, os professores da educação profissional participaram do curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional, em oferta realizada na
modalidade de educação a distância. Com duração de 652 horas, esta oferta formou 131 servidores.
O currículo do curso foi organizado no formato previsto pela Resolução CNE/CP nº 2, de 7
de julho de 1997 (BRASIL, 1997), apresentando um núcleo contextual, um núcleo estrutural e um
núcleo integrador. De acordo com o projeto pedagógico (IFSC, 2016, p. 14), o núcleo contextual
busca a construção de um referencial de concepções e conceitos estruturantes para a formação
docente para a educação profissional. O núcleo estrutural, por sua vez, tem como objetivo
desenvolver componentes curriculares do campo da didática e da prática de ensino. Por fim, o
núcleo integrador tem como foco principal a pesquisa na EPT e o trabalho de conclusão de curso.
No campo da prática e da pesquisa, os componentes do currículo foram distribuídos de
modo a contemplar unidades curriculares como: Observação Docente, constando da observação de
aula teórica e prática a partir de um roteiro específico e um formulário próprio; Prática Docente,
desenvolvida nas aulas em que o aluno já leciona, onde cada aluno será avaliado a partir das aulas
que já ministra, por um professor licenciado ou pedagogo da instituição através de um roteiro e
formulário específicos; Pesquisa e Extensão como Princípios Educativos na Educação
Profissional, que trata da importância da pesquisa e da extensão como dinâmicas escolares na
formação profissional; Trabalho de Conclusão de Curso I, com objetivo de orientar os
procedimentos metodológicos e demais critérios para a elaboração do Projeto de TCC; e Trabalho
de Conclusão de Curso II, para o cursista desenvolver e defender o TCC perante uma banca.
(IFSC, 2016, p. 17-18). Os trabalhos de conclusão desenvolvidos no curso tiveram o caráter de
reflexão sobre a prática e se distribuíram em seis eixos de pesquisa: Teorias, didática e
metodologias para EP, Gestão educacional na EP, EaD e Integração de Tecnologias, Epistemologia,
História e Políticas da EP, Pesquisa e Extensão na EP, Temas Transversais: processos inclusivos,
movimentos sociais, direitos humanos.
Gatti (2012) sugere que as ações de formação continuada de professores precisam considerar
a ampliação dos domínios teóricos e conceituais das suas áreas de formação inicial, possibilitando
novas formas de intervenção e também “... práticas inovadoras realizadas e analisadas, oferecendo
repertório para repensar as políticas e práticas vigentes.” (GATTI, 2012, p. 439). Analisando os
trabalhos publicados no repositório da instituição, é possível acessar os resultados dos projetos de
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intervenção e conhecer mais sobre as singularidades das práticas pedagógicas desenvolvidas na
educação profissional.
Práticas implementadas em cursos técnicos do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação são abordadas em trabalhos como o de Souza e Lorençatto (2019). Os autores
refletiram sobre o uso pedagógico de aplicativos para câmera do celular que possibilitam
reconhecimento de imagens impressas nos livros didáticos e acesso a simuladores, objetos em 3D,
vídeos, entre outros, concluindo que novas tecnologias podem facilitar a construção de
competências profissionais. Outros trabalhos em cursos de informática procuraram identificar a
presença das metodologias ativas na EPT. Spanhol e Spessatto (2019) observaram como essas
opções metodológicas podem ser consideradas um diferencial no percurso escolar, na avaliação dos
estudantes.
Os trabalhos trouxeram uma diversidade de temas, de acordo com os eixos de pesquisa e
com os campos de atuação dos docentes. Nascimento e Lobo (2019) planejaram um curso de
qualificação profissional em flexografia, abordando a docência em conteúdos de produção da arte
gráfica e concluindo que a formação pedagógica possibilita ao professor estabelecer maior
proximidade na relação com os discentes. Bortolanza e Silva (2019) realizaram intervenção nos
cursos técnicos em Mecânica e Eletromecânica, propondo aos estudantes a identificação de
problemas no chão da fábrica onde trabalham e a elaboração de relatório, conectando o problema
identificado aos assuntos discutidos na disciplina Manutenção Mecânica. A metodologia resultou
no enriquecimento do processo de ensino, por meio do incentivo ao senso crítico e à intervenção na
realidade de trabalho, propiciando o aprimoramento da prática docente.
CONCLUSÕES
O contexto da formação docente de professores não licenciados para educação profissional é
marcado pela transição dos marcos regulatórios, que acarreta redefinição das competências
requeridas para a docência e alteração na duração mínima das ofertas formativas. Na análise do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional, podemos
evidenciar a importância de currículos que produzam novos conhecimentos sobre a docência e as
práticas pedagógicas pertinentes à EPT.
Os trabalhos apresentados na etapa final do curso, disponíveis no repositório digital da
instituição, evidenciaram a singularidade das práticas sobre as quais as reflexões foram
desenvolvidas, as estratégias de mediação realizadas, a diversidade de temas e possibilidades
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1881

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

pedagógicas, constituindo momentos formativos de problematização e ressignificação da docência
na educação profissional.
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Resumo
O trabalho discute a formação de professores e a prática pedagógica na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT). A temática é pertinente devido a lacunas existentes na formação pedagógica dos
docentes não licenciados que atuam na educação profissional. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional, Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, estabelecem o
ano de 2020 como prazo final para cumprimento da formação pedagógica dos docentes em efetivo
exercício da profissão, por meio de cursos de pós-graduação lato sensu de caráter pedagógico, sendo o
trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática docente.
Após o referido prazo, se não ocorrer alteração nas normativas, a formação de professores para a
educação profissional deverá ocorrer em cursos de Licenciatura, com duração mínima de 3.200 horas,
ou em cursos para graduados não licenciados, compreendidos como sendo de caráter emergencial e
provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à
habilitação pretendida, com carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas)
horas. Neste contexto de transição dos processos regulatórios, o trabalho discute resultados de
intervenções realizadas por professores não licenciados de um Instituto Federal que concluíram o curso
de Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional com duração de 652 horas. Os
trabalhos de conclusão de curso dos professores estão disponíveis em repositório institucional e a
consulta realizada revela especificidades das práticas pedagógicas desenvolvidas na educação
profissional e saberes necessários para a docência na modalidade.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Profissional; Ofertas formativas.
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INTRODUÇÃO
O “Novo Ensino Médio”, materializado na Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Médio (BNCCEM), surge com a Medida Provisória 746/2016 convertida na Lei nº 13.415/2017 e
está organizado em i) Módulo Comum, disposto em quatro áreas do conhecimento, e ii) Itinerários
Formativos, alicerçados em eixos estruturantes que buscam satisfazer o “projeto de vida” do
estudante: Ensino Superior ou mercado de trabalho.
Essa dualidade encolhe o currículo e desobriga os educandos das escolas públicas do estudo
de conhecimentos clássicos produzidos, histórica e coletivamente, pela humanidade (SAVIANI,
1999) e retoma os ideais escolanovistas, que centralizam o estudante e as metodologias de ensino,
colocando em evidência o aprender fazendo, em que a prática e a ludicidade se destacam ante o
processo de ensino e aprendizagem.
Saviani (1999), comparando os modelos tradicional e escolanovista de educação, aponta o
deslocamento do diretivismo para o não-diretivismo, da quantidade para a qualidade, de uma
pedagogia científica para uma pedagogia experimental, resultando na concepção de que o mais
importante não é aprender, mas aprender a aprender. Nesse contexto, surgem as metodologias
ativas, que, por sua vez, ressurgem na década de 1990, no contexto da globalização e de múltiplas
vertentes pedagógicas cognominadas: neoprodutivismo/pós-fordismo e pós-keynesianismo, neoescolanovismo/pós-modernismo, neoconstrutivismo/pós-metanarrativas e neotecnicismo(SAVIANI,
2013), sendo que o “neo” denota mais a ideia de retorno e imitação do que de inédito.
Cabe às secretarias de educação das unidades da federação a árdua tarefa de fazerem caber
as três mil horas do módulo comum e dos itinerários formativos em seus currículos e de
capacitarem os professores para essa nova realidade até 2022. Assim, a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) e
da Diretoria de Ensino Médio (DIEM), decidiram pilotar o projeto em 2020 em cinco unidades
escolares. Para isso, promoveram fóruns, lançamento e devolutiva de consulta pública acerca do
Currículo em Movimento do ensino médio, oficinas de formação em metodologias ativas e
pedagogia de projetos para a oferta da formação geral básica (FGB) e dos Itinerários Formativos
(IF), em parceria com a Universidade de Brasília (UnB); Maker Space by Casa Thomas Jefferson;
Escola de Aperfeiçoamento do Profissional da Educação (EAPE); entre outros1.

1

Instituto Federal de Brasília, Defensoria Pública, Enap, Fiocruz, SESI, SENAI, SEBRAE.
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Este estudo se dará em torno de oito observações não-participante dessa formação e de vinte
questionários respondidos pelos profissionais partícipes dos encontros. Desse modo, propomos a
seguinte problemática: como os docentes avaliam o uso de metodologias ativas em oposição às
metodologias tradicionais, apresentadas como novas práticas de ensino para o “Novo Ensino
Médio”?
Pela reflexão, acredita-se que há a difusão da ideia de que o aluno torna-se muito mais ativo,
constituindo-se parte integrante na construção do seu conhecimento, “[...] e que as pedagogias
verdadeiramente inovadoras são aquelas que não se preocupam com a transmissão do
conhecimento, mas sim com a preparação dos jovens para um futuro imprevisível, ou seja, as
pedagogias do aprender a aprender” (DUARTE, 2016, p.23), que representam uma legitimação do
processo de mercantilização que atinge a educação pública.
FORMAÇÃO DOCENTE: FOCO NAS METODOLOGIAS ATIVAS
As metodologias de ensino ocupam um lugar significativo na aprendizagem, podem facilitar
ou não o ensino, e ainda, colocar tanto o professor quanto o aluno no centro da prática pedagógica,
pois em cada momento histórico a educação atendeu aos interesses de determinados grupos, assim,
o ensino coloca em evidência aquilo que for legitimador desses interesses.
O ensino tradicional tem suas metodologias baseadas em aulas expositivas, tendo o
professor como aquele que detém o conhecimento e repassa aos alunos. A estes cabe escutar,
memorizar, reproduzir passivamente, sem reflexão ou questionamento, como se todos aprendessem
da mesma forma e ao mesmo tempo.
O conteúdo é repassado, geralmente, por meio do livro didático, a partir do qual os
estudantes fazem leituras dos textos seguidos de questionário e exercícios mecânicos que não
exigem raciocínio. “[...] Ao tomar o status quo como referência desejável, as teorias tradicionais se
concentravam, pois, nas formas de organização e elaboração do currículo. Os modelos tradicionais
de currículo restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo” (MALANCHEN, 2016,
p. 56 e 57).
Em contraponto a esse modelo de educação, surge uma escola centrada no aluno e na
metodologia de ensino - a Escola Nova. Esta emerge com grandes questionamentos e críticas ao
modelo de ensino tradicional. As mudanças do início do século XX exigiam um novo tipo de
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formação por parte da escola, capaz de atender às novas demandas organizacionais, e que fosse
diferente dos modelos mecânicos e repetitivos do ensino tradicionalista.
Este movimento aparece ainda no século XIX, no continente europeu e nos Estados Unidos,
tendo como maior representante o educador e filósofo norte-americano John Dewey, que defende o
uso de metodologias capazes de considerar a individualidade e as necessidades de aprendizagem de
cada educando, pois cada aluno possui características de aprendizagem diferentes, e é nesse
contexto que surgem as metodologias ativas. “[...] educação [é] a aquisição dos hábitos
indispensáveis à adaptação do indivíduo a seu ambiente [...] esta concepção estará naturalmente, em
correlação lógica com as relações entre estímulo e resposta [...]” (DEWEY, 1979, p. 50).
No Brasil, este ideário se fixa nos anos 1920 e particularmente a partir da década de 1930.
Contudo, a Escola Nova, embasada na concepção liberal, não faz críticas ao modo de produção
capitalista, a manutenção do status quo é perpetuada e aos filhos dos trabalhadores é destinada uma
escola que os preparem para assumir os postos de trabalho menos valorizados social e
financeiramente. Portanto, “[...] surgiu uma nova atitude, em ensaios que confluíram para a criação
de uma pedagogia experimental ou, mais exatamente, de uma didática experimental [...]”
(LOURENÇO FILHO, 1978, p. 22).
Trata-se de uma pedagogia voltada ao aprender fazendo, pois, vivenciando de maneira
prática e, acima de tudo, ativa, os alunos podem desenvolver-se com mais autonomia, resiliência,
protagonismo e responsabilização. Termos estes consubstanciadores das competências cognitivas e
socioemocionais apregoadas pela BNCC e expressas nos três excertos de professores quando
questionados sobre as principais vantagens das metodologias ativas em oposição às metodologias
tradicionais:
Acredito que a maior vantagem é despertar o interesse dos alunos para a escola, tendo
em vista que eles escolherão os projetos que mais se identifiquem. (docente 1).
Os alunos poderão tornar-se agentes de suas próprias aprendizagens (docente 2)
[...] permitir o aluno construir seu próprio conhecimento, ser o autor da sua história,
ultrapassar os muros da interdisciplinaridade. (docente 3).

Percebe-se que as metodologias ativas ocupam papel de destaque e operam como
interventores da prática pedagógica, até mesmo seduzindo os professores, a ponto destes
acreditarem que significam formas avançadas de educação e que não podem ficar fora desse
contexto. De acordo com Saviani (2011, p. 59):
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Para cumprir essa função, é necessário que os educadores desconheçam seu papel;
quanto mais eles ignoram que estão reproduzindo, tanto mais eficazmente eles
reproduzem. Consequentemente, não há como ter uma atuação crítica, uma atuação
contrária às determinações materiais dominantes; o professor pode até desejar isso,
mas é um desejo inteiramente inócuo, porque as forças materiais não dão margem a
que ele se realize.

Compreensão essa que nos foi possível durante a observação de uma das oficinas sobre
metodologias ativas, quando foram apresentados diversos aplicativos para celular que dispõem de
recursos para a introdução, fixação e avaliação de conteúdos pelos professores, e de produção de
vídeos e execução de tarefas a distância, com hora marcada, pelos alunos. Nenhum participante
percebeu, ou se manifestou, no sentido de que essas atividades pressupõem que todos, professores e
alunos, tenham e usem seus smartphones com internet, que seus contatos pessoais sejam
publicizados e que trabalhem a qualquer tempo e em qualquer lugar, embora a maioria tenha
salientado, via questionário, a necessidade de investimentos estruturais, de recursos materiais e
humanos, e de formação contínua para a atual reforma.
Os principais desafios elencados em relação aos docentes e discentes referem-se à
resistência para inovações, à dificuldade de se trabalhar em equipe, de descentralizar o professor
transmissor do conhecimento e de motivar os alunos, bem como a insuficiência de formação
adequada e suficiente para a atual reforma. Vinte por cento dos entrevistados avaliaram a formação
recebida como “insuficiente”, quarenta por cento como “boa” e os outros quarenta, como “muito
boa”, com as seguintes justificativas, respectivamente:
Acho que o tempo e quantidade de oficinas foram poucos, pois deveríamos ter
praticado mais. (docente 4).
Pouco tempo com muita informação. Essa formação deve ser contínua, com
acompanhamento em nossas coordenações pedagógicas de 15 em 15 dias. (docente 5).
Os conteúdos, as bases legais, as propostas, os instrutores são adequados para
proporcionar formação suficiente. (docente 6).

A implementação experimental do novo ensino médio em escolas-piloto e a capacitação
desses profissionais constituem iniciativas importantes desde que primem pelos pressupostos
teórico-pedagógicos do Currículo em Movimento do Distrito Federal, que são a Pedagogia
Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural, em prol de uma educação emancipadora e de
fortalecimento da escola pública, laica e de qualidade para todos.
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Sabemos que a prescrição curricular que sustenta a rede pública de ensino no DF é uma
subversão à BNCC, não só porque mantém a base teórica distinta da normativa nacional, ou porque
direciona a organização do trabalho pedagógico por objetivos e não habilidades e/ou competências,
o caráter específico que torna essa experiência singular é o fato da rede pública, como tem sido
característica nas últimas gestões, garantir a ampla participação dos últimos árbitros dos currículos
praticados: os docentes.
Essa marca por si só contribui sumariamente com a dinâmica de uma escola e de um
currículo que se diz “em movimento”, uma das razões é a consolidação da autoria de quem vai
modelar, praticar e avaliar os documentos curriculares em sua rotina pedagógica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor na perspectiva do aprender a aprender atua como motivador e aplicador das
metodologias de ensino que contribuem para os alunos desenvolverem as competências
demandadas pelo mercado.
No Brasil, o movimento Todos pela Educação, um grupo de grandes empresas2, financiam
cursos de formação de professores e projetos diversos em escolas públicas, responsabilidade que é
do Estado3, mas que a iniciativa privada tem assumido cada vez mais.
A formação de professores para atender essa demanda é realizada por cursos de curta
duração, com ênfase nas metodologias de ensino, colocando em segundo plano o arcabouço teórico
necessário à práxis pedagógica. Sob o nome de capacitação, atualização etc, cada vez mais a
iniciativa privada está ocupando o espaço público e tem na figura do professor o agente

O movimento Todos pela Educação se materializa como organismo comprometido com as estratégias de hegemonia da
classe empresarial no campo da educação, lutando para afirmar uma perspectiva restrita de formação humana para os
trabalhadores brasileiros na atual configuração do capitalismo. Sua inserção na sociedade civil, embora definida como
“uma aliança” de esforços para o bem da nação, é, na verdade, uma forma inovadora de se obter consenso em torno de
um projeto criado e dirigido pela classe empresarial. Nesse movimento, a responsabilidade social se afirma como
referência ideológica que assegura a unidade política da “direita para o social” em seu trabalho de legitimação da
sociedade capitalista e de um projeto restrito de educação para as massas. Disponível em:https://www.revistas2.uepg.br/
index.php/praxiseducativa/article/view/467/468. Acessado em 11 de dezembro de 2019.
2

O dever do Estado se tornou mais claro, explícito e abrangente: há um compromisso em oferecer a vaga para a
Educação obrigatória (atualmente, considerando da Educação Infantil ao Ensino Médio). Esse foi um grande avanço,
porque embora isso pudesse estar pressuposto nas Constituições de 1934 e 1946, o texto de 1988 explicitou para o
cidadão que ele tem uma ferramenta jurídica na mão para exigir o cumprimento deste dever. Disponível
em:https://novaescola.org.br/conteudo/12660/como-a-constituicao-de-1988-mudou-a-educacao. Acessado em 11 de
dezembro de 2019.
3
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disseminador das ideologias neoliberais pautadas no aprender a aprender e nas competências
cognitivas e socioemocionais.
Cabe então aos docentes, resguardados os seus lugares de participação democrática no
processo, questionar o interesse dos empresários em investir na educação pública. Essas empresas
desenvolvem projetos, material didático e metodologias que são verdadeiros manuais de instruções,
que encantam e seduzem os docentes, escondendo o verdadeiro sentido do que é realizado em sala
de aula, qual seja, a formação do aluno capaz de desenvolver competências para aprender sozinho,
conviver com as diferenças e diversidades sem questionar as causas das desigualdades, habilidades
para desempenhar tarefas simples que serão exigidas para entrar no mercado de trabalho.
O conhecimento objetivo construído historicamente, é então, negado aos alunos,
perpetuando-se assim, o dualismo escolar, a divisão do trabalho e a sociedade dividida em classes.
As metodologias ativas, consideradas no contexto neoliberal, contribuem para a formação
rasa, tecnicista, mercadológica, mecânica, nas quais os estudantes são preparados para desempenhar
atividades que não exigem conhecimento intelectual, científico, ocupando assim os cargos menos
valorizados socialmente e que em breve serão automatizados.
Por outro lado, se aliadas a uma formação crítica, podem ajudar na transformação material
da realidade dos alunos, promovendo “habilidades” para desvendar as desigualdades e injustiças,
aspecto perverso do capitalismo.
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Resumo
A reforma da educação básica brasileira, induzida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
pelos currículos das Unidades da Federação, inspirada no neoliberalismo econômico e nos pilares da
educação para o século XXI, tem se alinhado ao Movimento Global de Reforma da Educação,
(GERM4– Global Education Reform Movement). Temática relevante e controversa para a sociedade civil,
marcada por divergências entre o Estado, os profissionais da educação e a comunidade escolar. O
presente estudo está focalizado na proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), que selecionou cinco escolas para pilotarem o “Novo Ensino Médio” em 2020. Para isso,
diretores, coordenadores, orientadores e docentes passaram por formação presencial acerca da
organização curricular da Formação Geral Básica (FGB) e dos Itinerários Formativos (IF) em seus
aspectos normativos e didáticos. Estes últimos baseados no uso de Metodologias Ativas ante a
perspectiva do aprender a aprender, na qual o professor-mediador e o aluno-protagonista são mediatizados
por tecnologias. Assim, propomos a seguinte problemática: como os docentes avaliam o uso das
metodologias ativas em oposição às metodologias tradicionais, apresentadas como novas práticas de
ensino para o “Novo Ensino Médio”? Esta pesquisa de natureza qualitativa constitui-se numa revisão
bibliográfica acerca da Pedagogia do Aprender a Aprender que embasa a BNCC e está sendo apresentada
aos professores como uma inovação para as práticas pedagógicas. Os dados foram gerados a partir da
observação não-participante5dos encontros presenciais destinados às escolas-piloto e dos questionários
aplicados aos profissionais de unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. As
análises ocorreram sob o prisma de autores que abordam o currículo, a didática e a organização do
trabalho pedagógico numa perspectiva crítica de educação.
Palavras-chave: Aprender a aprender; Metodologias ativas; Reforma da educação básica.

4

Em SAHLBERG, P. The Global EducationalReformMovementand its impactonschooling (2015).

Observação não-participante realizada por uma das autoras a oito encontros de formação destinados aos profissionais
das escolas-piloto.
5
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INTRODUÇÃO
O tema desta dissertação envolve a Educação Profissional e o Discurso Pedagógico – DP, na
perspectiva voltada aos professores e, o interesse nesta abordagem tem a ver com a trajetória,
percorrida pelo autor, primeiramente como aluno na Educação Profissional de nível médio, e
posteriormente, como professor contratado numa Escola Técnica Estadual, em Porto Alegre/RS.
Como professor, em relato de outra experiência significativa, foi oportunizado, no ano de
2012, cursar o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, voltada para Bacharéis,
via Plataforma Freire – Ministério da Educação/Governo Federal, na Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul – UERGS, como segunda licenciatura.
Refletindo sobre o processo de construção da identidade/profissionalidade docente, essa
trajetória e processo formativo, como um todo, faz lembrar dos dizeres de Tardif (2002, p.68), de
que as experiências nos formam, mesmo antes de termos iniciado as nossas práticas como docentes.
A educação profissional só pode ser compreendida quando inserida em um determinado
contexto histórico, assim, faz-se evidente a atenção aos novos rumos que tal área está tomando na
contemporaneidade.
Entendendo-se como requisito básico da docência, a exigência de uma formação inicial, bem
como a formação continuada, que pela atual LDBEN (BRASIL, 1996), deve ocorrer também em
serviço, ou seja, promovida pelo poder público no local e em horário de trabalho, o que não ocorre.
Assim, com base na diversidade e multiplicidade de olhares teórico-metodológicos
envolvidos, almeja-se, neste projeto de pesquisa como objetivo, investigar/compreender a
constituição da docência na Educação Profissional, e o perfil do Discurso Pedagógico vigente, em
circulação numa Escola Técnica Estadual do Estado do Rio Grande do Sul.
Supõe-se então, que nesta caracterização, a importância da prática profissional dos
professores no interior do contexto escolar é referência fundamental para a seleção, a lapidação e a
produção de seus saberes pedagógicos, sendo estes, conceituados em seu Discurso Pedagógico.
ÁREA TEMÁTICA
Para melhor compreensão dos termos desta pesquisa, passa-se a apresentar algumas
concepções e conceitos a respeito dos mesmos.
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Entende-se por Educação Profissional (EP), o que propõe a atual LDBEN (BRASIL, 1996)
que a considera como apresentado na Seção IV, Artigo 36 – Parágrafo único “A preparação geral
para o trabalho e, facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos
próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em
educação profissional”.
Deste modo, a Educação Profissional aqui será entendida, por sua ocorrência na Educação
Básica e como tal, conforme Brasil (1996) de acordo com o Artigo 36C, poderá ocorrer de forma
integrada, concomitante e/ou subsequente.
Entende-se docência, com o apoio em reflexões de Laffin (2013), em sua
multidimensionalidade, como sempre em construção, em processo de inacabamento, em aspecto
provisório (relacionado a uma lógica de incompletude) e com um processo identitário em
constituição. Essa forma de se pensar a docência, é a que percebe o professor que tem por princípio
epistemológico a articulação teoria-prática: na cotidianidade da escola, o professor é surpreendido
por uma instabilidade que constitui a profissão. Assim, o professor se conforma numa perspectiva
relacional sendo dotado de desejos, valores, ideias, emoções, as quais vão se tornando singulares na
heterogeneidade das práticas educativas (pedagógicas) cotidianas, na dinâmica das interações e das
práticas sociais, mediadas pela história e pela linguagem, preenchidas de permanências e mudanças.
De acordo com Freire (1976, 1997), a docência, acima descrita, está implicada no rigor ético
dos processos reflexivos, os quais têm a prática como principal inspiração e em Perrenoud (2000),
docência está ligada à especialização dos professores, que devem ser capazes de decidir na incerteza
e agir na urgência. Para esse autor, o conceito de docência implica ao professor possuir
competências, tais como: saber dar aula, dominar o conteúdo proposto, e administrar e avaliar uma
turma.
Por Discurso Pedagógico (DP) se entende o que propõe Orlandi (1983) que o estudou e
definiu como ligado ao ato de ensinar, tipologizando-o, elencando caraterísticas relativas ao seu
funcionamento. Como efeito de um processo histórico em nossas memórias, o DP, conforme a
autora, influencia e pode inculcar saberes e ideologias, tendo as suas mediações preenchidas, de
uma forma geral, pelas ideologias dominantes que o constituem e comportam. Para que esse cenário
se modifique, a autora propõe que o Discurso Pedagógico, tipificado por ela, se abra para a
presença, em seu interior, de outros tipos de discursos, como o Lúdico e o Polêmico. São esses os
discursos, que segundo a autora, flexibilizam, tornam o DP menos autoritário.

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

1894

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

De um modo geral sobre sua tipificação, ao pensarmos ao nível de metalinguagem, o
Discurso Pedagógico possui definições rígidas (do tipo “é porque é”), cortes polissêmicos,
direcionamentos organizados que conduzem a conclusões unívocas.
Já em níveis de cientificidade, ou seja, natureza da informação, o seu conteúdo se apresenta
como um saber institucionalizado, como é, sem questionamento, legítimo e, quase sempre
condicionado “ao que deve ser”, a informação, quase sempre sem autoria, que expressa pelo DP.
Sobre esse discurso serão observadas as marcas de heterogeneidade, sobre as quais entendese, de acordo com Authier-Revuz (2012), que os discursos são heterogêneos e constituídos pela
presença do outro, dos outros dizeres, dos dizeres dos outros, as outras palavras. O processo
analítico sobre os dados, a ser desenvolvido, desvelará a presença dessas marcas, para que se possa
estabelecer o que fala, de onde e quem fala no DP.
Portanto, o DP é considerado como um dizer institucionalizado, que se garante, se origina e
tende, calcado numa forma intencional dada, a perpetuar concepções, valores, etc., aceitos nesse
espaço, em que se constitui a própria escola.
Por educar os jovens, adultos e idosos, mesmo se tendo consciência de que a EP não é
modalidade EJA, percebe-se que o público equivale. Com isso, a atual LDBEN (BRASIL, 1996)
abriga no seu Título V (Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino), capítulo II (Da Educação
Básica) a seção V denominada “Da Educação de Jovens e Adultos”, cujos artigos 37 e 38 compõem
esta seção. Assim, a EJA é uma modalidade da educação básica, nas suas etapas fundamental e
média.
TRILHAS POSSÍVEIS DE INVESTIGAÇÃO
O mote deste projeto de pesquisa é alicerçado na ordem da pesquisa qualitativa.
Então, fazem parte da etapa exploratória desta pesquisa: os levantamentos, a própria revisão
da literatura, a construção do projeto, a preparação para o ingresso na escola para a coleta de dados.
Consequentemente, as análises dos dados darão qualidade aos processos da etapa descritiva.
Assim, a etapa descritiva terá como principal instrumento de coleta de dados, entrevistas, que serão
formuladas com base na pesquisa semiestruturada, contendo uma parte fechada, visando obter
informações sobre o perfil dos docentes e outra parte, aberta, visando à obtenção de respostas
dissertativas, que convirjam para o tema proposto.
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A ANÁLISE DE DISCURSO: UM DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO
A Análise de Discurso - AD é considerada uma disciplina “de entremeio” que abarca
conhecimentos da Linguística, do Marxismo e da Psicanálise, os quais sofrem questionamentos e
intervenções na AD. Os pressupostos teóricos da AD despontaram, com Michel Pêcheux, no final
da década de 60 na França e eram distintos dos pressupostos da Discourse Analysis já existente na
Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.
A AD no Brasil ou Escola Brasileira de Análise de Discurso amadureceu e se consolidou,
especialmente conduzida pela pesquisadora Eni Orlandi na década de 70.
Parafraseando Orlandi (2008), a AD tem por finalidade entender como um objeto simbólico
produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. A AD tem no discurso
o seu objeto de investigação científica. No entanto, para a AD, o discurso é a linguagem em
funcionamento — materializado em um texto — no qual o sujeito discursivo atribui sentidos,
significando o mundo e, simultaneamente, significando-se. Tem-se no discurso, os sentidos como
um trabalho que resulta de uma série de formulações imaginárias, que são efeitos da interpelação
ideológica na língua.
O entendimento do discurso tem na AD um arcabouço teórico-analítico que possibilita a
análise de como os sujeitos e sentidos são produzidos. O dispositivo teórico, é aquele definido pelos
conceitos e noções norteadoras da AD e se mantêm intactos na construção do dispositivo analítico.
O dispositivo analítico é construído pelo próprio analista e o primeiro passo a ser dado é a
formulação da questão que desencadeará a análise. Neste caso: verificar que Discurso Pedagógico
se faz presente na Educação Profissional de nível médio é o que se busca apreender através do
construto teórico da AD e da postura analítica frente aos dados.
Conforme Araújo (2010), a ideologia é um conceito estruturante na AD: a ideologia
interpela o indivíduo em sujeito, levando-o a ocupar um lugar em uma determinada formação
social, de onde ele se posiciona discursivamente, acreditando ser o dono do seu dizer e da sua
vontade. O sujeito, dessa maneira, se submete à ideologia pelo efeito da literalidade, pela evidência
dos sentidos, que se passa a crer.
Então, a ideologia, na AD, não é compreendida como conjunto de representações, ou visão
de mundo ou como ocultação da realidade, mas sim, como resultado da relação do sujeito com a
língua e a história, conduzindo para que haja o sentido. É a ideologia que interpela o indivíduo em
sujeito. Portanto, o sujeito discursivo é ideologicamente “assujeitado”, constituído, a uma formação
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discursiva, esta entendida como que, numa formação ideológica dada, regula o que pode e deve ser
dito. É na formação discursiva que as palavras recebem os sentidos.
O DISCURSO PEDAGÓGICO EM CIRCULAÇÃO
Parte-se dos Estudos Orlandi (1983, p.9), sobre o Discurso Pedagógico – DP, que nos diz
que o mesmo: “tal qual ele se apresenta atualmente”, caracteriza-se como um discurso autoritário.
Nessa perspectiva a autora se ocupa em caracterizar o DP a partir do seu funcionamento
discursivo, tendo por foco o referente e os participantes do discurso - o objeto do discurso e os
interlocutores. Nesse contexto, aponta que há existência subjacente de dois processos: o
polissêmico e o parafrástico. Então, toma-se a polissemia, vista como processo que “representa a
tensão constante estabelecida pela relação homem/mundo, pela intromissão da prática e do
referente, enquanto tal, na linguagem”, (ORLANDI, 1983, p. 9). A paráfrase é vista como um
recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e
expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação, tendo a intertextualidade como
uma das principais características, pois para que esta exista é necessária a “ligação” com outro
texto, que serve como alusão para a produção do novo conteúdo.
Para Orlandi, o processo discursivo envolve um jogo de tensão entre paráfrases e
polissemia, mas a autora afirma que no DP a polissemia é contida.
Pensa-se ao nível de metalinguagem, que o DP possui definições rígidas (do é porque é), da
posição do cientista sem nomeá-la, de polissemia contida, com direcionamentos organizados que
conduzem a conclusões unívocas. Assim, historicamente o DP utiliza uma linguagem que dilui seu
objeto, ao mesmo tempo em que se cristaliza, em metalinguagem, não se ocupando, então, da
explicitação dos fatos, buscando, efusivamente, definir a perspectiva de onde devem ser observados
e ditos.
Em níveis de cientificidade, ou seja, da natureza da informação, o seu conteúdo se apresenta
como um saber institucionalizado, legítimo e que deve ser, pois desse lugar, desconhece-se a
história dos conceitos, atribui-se um estatuto de necessidade, ou seja, “um saber legítimo”. Há um
agente, “o professor(a)”, que repete, produz fala circular e com afirmações, muitas vezes, do tipo “é
porque é”, sem nomear a autoria científica. Ao dizer que o DP é um discurso circular, reafirma-se
que o mesmo se constitui num dizer institucionalizado sobre as coisas, que se garante, ao garantir a
instituição a qual se origina e para qual tende, que é a instituição escolar.
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REFLEXÕES FINAIS
Entende-se que a Educação Profissional constitui um contexto amplo, diversificado,
complexo, principalmente porque é um campo ao qual estão intimamente relacionados os sujeitos,
determinando-se mutuamente por ela e através dela.
Com isso, espera-se, com a Análise de Discurso a ser efetivada, poder se verificar indícios
do que se faz presente no Discurso Pedagógico, em circulação, nos dizeres de professores da EP,
constituindo-se um estudo que aproximará, a partir dos recortes discursivos sobre as memórias
institucionais, memória histórica, memórias pessoais de formação docente e seus referenciais
constitutivos, a composição de um quadro teórico/analítico e reflexivo sobre o DP, em movimento,
nesta especificidade de educação.
Como produtos finais, obter-se-á uma dissertação, e, também, uma proposta de constituição
de um projeto de oficina pedagógica para os professores da Educação Profissional.
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Resumo
O seguinte texto apresenta o projeto de pesquisa, já qualificado e em andamento, que se constitui para a
elaboração de dissertação e consequente conclusão do curso de Mestrado Profissional em Educação.
Objetiva-se neste, investigar/compreender a constituição da docência na Educação Profissional, e o
perfil do Discurso Pedagógico vigente, em circulação numa Escola Técnica Estadual, do Estado do Rio
Grande do Sul. Com isso, para se entender a constituição dessa docência, é necessário investigá-la, em
seu contexto e a pesquisa, também, deve se aproximar de questões relativas ao processo de
escolarização próprio da Educação Profissional de Jovens, Adultos e Idosos, que constituem o público
que frequenta os cursos. Do ponto de vista metodológico, opta-se pela pesquisa qualitativa em
educação, e como instrumento de coleta de dados, entrevistas, de tipo semiestruturada, com seis
professores da Educação Profissional. O processo analítico sobre os dados, a ser desenvolvido, basearse-á na Análise de Discurso de Linha Francesa de Michel Pêcheux e no desenvolvimento, dessa linha
de pesquisa no Brasil, especialmente conduzido pela pesquisadora Eni Orlandi. Almeja-se ao final
deste projeto, poder localizar implícitos que auxiliarão na compreensão do Discurso Pedagógico
presente na Educação Profissional e a compreensão da constituição desta especificidade de docência. E
como, trata-se de um curso de Mestrado Profissional, se pretende obter como produto, constituir,
como efeito das análises, um projeto de oficina pedagógica formativa para os professores da Educação
Profissional, tendo por base a proposta de escuta proporcionada pela pesquisa e, ao desenvolver e
analisar o processo, produzir a muitas mãos, um texto de autoria dos próprios docentes.
Palavras-chave: Educação Profissional; Docência; Discurso Pedagógico; Análise de Discurso.
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INTRODUÇÃO
O contexto educacional em que se espraia este trabalho investigativo é o dos cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio – modalidade que pode ser denominada Ensino Médio Integrado.
Trata-se de um modo de realizar a Educação Profissional que se encontra no âmbito da Educação
Básica brasileira. Mais especificamente, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (Cefet-RJ), é o lócus selecionado para a busca de depreensão dos sentidos sobre os
quais esta pesquisa se inclina.
Um curso técnico integrado ao Ensino Médio é constituído por professores licenciados nas
diferentes disciplinas que compõem os cursos de Ensino Médio regular no Brasil, e por
profissionais que têm trajetórias de formação inicial em outras áreas, às quais se afiliam as
disciplinas técnicas, fundamentais no currículo em questão. Como a própria denominação do curso
indica, trata-se de um trabalho integrado, em que esses profissionais, com distintos percursos
formativos, atuam como docentes perfilando o mesmo currículo, lecionando para os mesmos
estudantes, sem que haja uma divisão estrutural de funcionamento entre o que seria, isoladamente,
um curso técnico e um curso regular de Ensino Médio.
O fazer docente daqueles profissionais advindos de outras áreas de formação inicial que não
as licenciaturas se apresentam com características peculiares por ser este um campo de atuação da
Educação Básica. Atividades próprias da área, como a realização de conselhos de classe,
atendimentos diversos e a própria organização do cotidiano escolar se apresentam com sentidos
próprios, pois trata-se, no contexto que destacamos, de um corpo docente atuante em um curso que
apresenta tais demandas que é formado por profissionais que bastante comumente não trazem em
suas bagagens os traquejos da escola, seja por experiência ou por entendimentos fundados em seu
trajeto universitário.
Dessa maneira, colocamo-nos em busca dos sentidos de docência que os professores não
licenciados que atuam no Ensino Médio Integrado atribuem a suas próprias práticas, o que temos
por objetivo depreender de suas narrativas, a fim de averiguar se é possível identificar em que se
baseia sua ação docente e, se for o caso, articular esses entendimentos com o que vem sendo
apresentado como aspectos norteadores da formação de professores por estudiosos do campo,
anotando o que é possível perceber que prevalece como prática docente desses professores, isso ao
passo que analisamos as fontes de saberes docentes mobilizados por eles em sua docência.
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A PROBLEMÁTICA E SEUS ENCAMINHAMENTOS
Como já sublinhado, as questões e cenas sob análise nesta pesquisa são da Educação Básica.
Os sujeitos, suas práticas, seus entendimentos se dão todos nesta seara. O surgimento de atores
outros neste campo, oriundos de percursos formativos distintos, com percepções, modos e saberes
que poderiam ser entendidos como estranhos frente ao que se pode prever para essa realidade
causou o estranhamento inicial.
Situados nesse vasto campo, temos como foco o Ensino Médio e, ainda mais
especificamente, os jovens cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, modalidade de ensino
prevista em legislação a partir dos anos 2000. Esses cursos preveem a integração dos currículos do
campo técnico e do Ensino Médio tradicional, assim como trazem para a mesma cena os
convencionais professores licenciados e os profissionais das diversas áreas técnicas que passaram à
atuação como docentes. A relevância está na análise dessa docência que se dá pelo contexto de
atuação profissional, fundada especialmente na prática e contando com outros processos de
formação que não a licenciatura.
Não apenas a perspectiva legal que rege a formação dos professores que atuam na Educação
Básica, como também as razões originais para que se tenha a licenciatura como requisito legal
mínimo para o trabalho nesse segmento educacional sublinham as indagações.

Não haveria

conhecimento próprio do professor licenciado? A docência é inerente a profissionais de quaisquer
áreas que desejem ensinar aquilo que conhecem?
Alguns aspectos fazem desta uma questão delicada, como os seguintes: a) os professores do
Ensino Médio tradicional são docentes oriundos de licenciaturas diversas, sendo esses os que, a
rigor, são docentes “profissionais”, autorizados por legislação, em sua licença a atuar em segmentos
específicos da Educação Básica;

b) no mesmo âmbito, atuam os professores das disciplinas

chamadas “técnicas”, oriundos de graduações específicas que, diferentemente das licenciaturas, não
os habilitam à docência; c) é justamente a inclusão das disciplinas técnicas no currículo desses
cursos que os fazem distintos, e isso pode fazer delas as disciplinas poderosas, na perspectiva do
conhecimento poderoso (YOUNG, 2007); d) todos os profissionais, nesse contexto, são docentes,
embora nem todos sejam docentes “profissionais” – mas o são de forma legítima, via sua atuação e
matrícula de docente, por exemplo, na rede federal de ensino com a carreira de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico (EBTT).
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Nesse sentido, apresentam-se os caminhos e análises desta investigação acerca de quais são
os sentidos de docência que emergem das e nas práticas narradas por esses professores nãolicenciados, vislumbrando que, apesar de não terem experimentado caminhos oficias de formação
para a docência em sua formação inicial, por sua prática e desempenho da função eles vêm
percorrendo “diferentes percursos de formação docente, com sentidos diversos” (CRUZ, 2017, p.
1171), ressaltando o fato de que entendemos o pressuposto de que o trabalho docente demanda
conhecimento profissional específico, que tem por objetivo viabilizar o ensino, e que extrapola a
técnica, se alinhava pelo fio do conteúdo, perfila o currículo, se avoluma com a experiência (CRUZ,
2017).
O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E O CEFET-RJ
O fato de escolas de Ensino Técnico (integrado ao Ensino Médio) serem parte integrante da
Educação Básica já chama a atenção para o quesito da formação dos estudantes: uma série de
questionamentos e debates se fazem possíveis, uma vez que, em sua origem, considera-se que o
objetivo da ação dessas instituições é, de maneira bem geral, oferecer mão-de-obra qualificada com
habilidades específicas para o mercado, de acordo com as requisições típicas de um certo tempo.
Nesta contextualização sobre uma das formas de realização do Ensino Técnico, em sua
articulação com o Ensino Médio e seus docentes e estudantes, cabe trazer à cena algum
apontamento sobre a questão da politecnia. Como em Saviani (2003), a leitura desse termo se dá no
sentido de unir o trabalho técnico com o intelectual, não como uma variedade de técnicas. O
entendimento que nos interessa sobre o aspecto politécnico se aproxima bastante daquele de uma
educação integral, que habilita o sujeito socialmente, para o desenvolvimento de sua autonomia,
pelas vias da reflexão, do conhecimento de uma cultura ampla e geral, mas também de sua
capacitação para o trabalho com técnicas específicas, refletidas e não alienadas. Entendemos, com
novo destaque, que tratar da questão da formação dos professores que atuam neste circuito é
essencial.
O Ensino Médio Integrado surge como uma possibilidade de realização mais inteira de um
processo educacional, neste nível e âmbito, visto que busca cumprir o papel do desenvolvimento da
capacidade de reflexão ampla, de visão ampliada de mundo e, ao mesmo tempo, desenvolver
habilidades específicas para o trabalho – que, dessa forma, não é cego ou alienado, é um trabalho
oriundo de reflexão crítica.
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Nessa linha de entendimento, é possível afirmar que são bastante peculiares e relevantes as
questões sobre as quais se estende esta investigação, visto que a instituição onde se dão os
processos que motivam essas reflexões é o Cefet-RJ, escola reconhecida como técnica, tradicional
em cursos superiores e de pós-graduação em áreas específicas; considerando também que é sobre a
Educação Básica de nível médio, realizado na instituição de forma integrada com cursos técnicos,
que ficarão mantidos os holofotes deste texto.
A balança que equilibra a seara técnica e a seara propedêutica, observada pelo viés da
formação de seus profissionais, apresenta-se frequentemente desajustada.

É exatamente esse

desajuste que dificulta a plena integração, pressuposto elementar para um curso técnico integrado
ao Ensino Médio. Na perspectiva da atuação dos professores não licenciados, é possível anotar que
a lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, ainda que com alguns critérios, prevê e oficializa a atuação
de profissionais de áreas diversas, desde que possuidores de notório saber, em disciplinas do
currículo da Educação Básica. Assim, a discussão já apresentada sobre o fato de que somente parte
dos profissionais que atuam no contexto educacional estudado têm regulamentação para atuar como
docentes, por meio da licenciatura, tenderia a ficar um pouco esvaziada, caso não observássemos
que tal oficialização veio por meio de força de lei, não de processo de formação.
PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Tendo em vista que esta pesquisa se propõe a analisar sentidos de docência que se inscrevem
nas práticas narradas por professores não licenciados com atuação em cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio no Cefet-RJ, foi importante lançar mão de procedimentos frequentemente adotados
na pesquisa qualitativa, definindo a entrevista como principal meio de construção dos dados.
Através dela tornou-se possível passar a responder as perguntas que foram levantadas, assim como
a outras que surgiram, com a perspectiva de atingir os objetivos delineados.
Num primeiro momento, com o objetivo de averiguar possíveis conflitos/tensões
encontrados no fazer docente do contexto apresentado, foram realizadas entrevistas com atores do
processo, docentes não-licenciados que atuam em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, em
busca de possibilitar a depreensão, a partir de suas narrativas, daquilo que observam, entendem e
defendem acerca de sua formação e práticas. As entrevistas foram conduzidas na direção de
favorecer a captação dos sentidos de docência revelados pelos depoentes, de modo que pudesse se
tornar possível compreender o que prevalece como prática docente e reconhecer as fontes de
saberes docentes que trazem.
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Para finalidades de análise, recorremos a Clandinin e Connely (2015) e Galvão (2005) para
fundamentar a escolha de trilhar pelos modos de desenvolver o enredo da pesquisa pela via das
narrativas. Também a perspectiva de Altet (2017) para obtenção dos dados junto aos sujeitos
participantes das entrevistas foi relevante.

As “práticas declaradas” (ALTET, 2017, p.1199),

apresentadas pela autora como aquelas que constituem as representações dos professores sobre suas
práticas, e não elas mesmas, foram aqui convertidas em práticas narradas, seguindo o sentido da
opção da busca de sentidos de docência pelas veredas das narrativas.
Na perspectiva de Clandinin e Connely (2015) a pesquisa narrativa é um caminho profícuo
para se lidar com experiências e histórias que se abrigam em áreas que mais confortavelmente se
afiliam à pesquisa de orientação qualitativa. Ao se referirem a experiências, os autores indicam que
se trata justamente de histórias que são vividas e que podem ser registradas quando narradas.
Entendendo que a pesquisa qualitativa tem por premissa a busca da compreensão e interpretação
das dimensões pessoais e humanas dos sujeitos e de suas relações sociais, e que são esses aspectos
constituintes de humanidades que se tornam o escopo intencionado em uma narrativa que é objeto
de pesquisa, é apropriado afirmar que a estratégia assumida – de analisar o que é trazido em um
texto narrado – tem coerência e é eficaz.
Para Galvão (2005), as histórias vividas são fenômenos que ganham significação, do
leitor/ouvinte, por meio do método de narrar: “uma história de vida ou o relato de uma experiência
pessoal faz emergir todo o aspecto formativo dos acontecimentos, porque o narrador não pode
evitar ser levado a explicar como compreende essa trajetória” (GALVÃO, 2005, p. 331). Assim, é
possível afirmar que a pesquisa narrativa contribui para a constituição da compreensão de seus
sujeitos – os que narram, constituindo a si mesmos; os que acessam a narrativa, suas interpretações
e conhecimento. Cabe marcar que toda essa rede metodológica promove a continuidade da
formação de todos os atores que se relacionam em uma cena de pesquisa narrativa.
Essencialmente, a rede que sustenta de maneira teórica todo esse movimento,
desempenhando a função da pedra angular do material em construção acerca da formação de
professores do contexto anunciado, é composta por Maria Rita Neto Sales Oliveira (2000, 2006,
2010), devido ao fato de que reconhecidamente trata da formação de professores, suas práticas, de
uma perspectiva da Didática, tendo se inclinado de maneira muito específica e consistente para o
campo da Educação Profissional há mais de uma década, permitindo que sejam possíveis diálogos e
fundamentação para o que aqui se propõe; por Maria do Céu Roldão (2007, 2017), em quem se
pode buscar os argumentos acerca da profissionalidade docente; por Maurice Tardif (2000, 2002,
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2005), permitindo-nos defender que os saberes docentes são específicos e que sua formação é
profissional; e por João Formosinho (2009, 2015), autor que traz um estudo consistente e ilustrativo
das condições de ser professor, tendo o olhar do sujeito docente como ponto de partida.
CONSIDERAÇÕES
Uma vez que esta pesquisa se encontra em andamento, não há conclusões que já possam ser
divulgadas a partir dos dados construídos durante o processo investigativo. No entanto, é possível
afirmar que o trabalho vem se mostrando profícuo e relevante, especialmente no que se refere ao
aspecto formativo que a metodologia narrativa possibilita aos sujeitos todos envolvidos –
pesquisador e participantes.
Sendo o autor deste trabalho alguém que atua na instituição e no contexto onde a
investigação ocorre, algo que já é coerente afirmar é que a perspectiva de entendimento sobre o que
conta como formação para a docência vem mudando bastante, desde o início deste processo. Cabe
destacar a possibilidade de formação contínua, no cotidiano, com e a partir das ações dos pares, que
é um dos pressupostos que nos acompanham também desde o início e vem permanecendo.
Entre outros destaques que poderiam ser feitos a esta altura, finalizamos com a perspectiva
dos sujeitos, que é central neste trabalho, que, oriundos de um delicado processo de seleção, vêm
oferecendo narrativas riquíssimas que, muito certamente, nos permitirão compreender a docência
em Educação Básica que se dá fora do circuito das licenciaturas – sem intenções de oferecer uma
prescrição de como fazer, mas de registrar e que se possa analisar como ela tem sido feita.
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Resumo
Este trabalho se origina do desenvolvimento de uma pesquisa que está sendo realizada acerca dos
percursos de formação de professores que atuam em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio,
modalidade que vem sendo denominada como Ensino Médio Integrado e que faz parte da Educação
Básica Brasileira. A problemática sobre a qual se inclinam os estudos aqui apresentados surge
especialmente do fato de que a integração de perfis curriculares, base dos cursos em questão, alinha as
realidades típicas do Ensino Médio regular (disciplinas propedêuticas) e as do campo técnico, trazendo,
assim, para primeiro plano de discussão a formação de profissionais que ali atuam: professores não
licenciados, responsáveis pelas disciplinas técnicas. Nesse sentido, são apresentados aspectos que
revelam o funcionamento da Educação Profissional no Brasil, especialmente em seu formato integrado
ao Ensino Médio; a questão da formação dos professores que ali atuam; e desafios que vêm surgindo,
como a perspectiva da integração entre os campos do conhecimento. O lócus da investigação é o
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ). Uma vez que o foco da
pesquisa recai sobre os percursos de formação que os professores não licenciados experimentaram, os
dados vêm sendo construídos a partir de suas próprias narrativas a respeito de suas práticas, o que
poderá denotar os sentidos de docência pelos quais se busca neste trabalho. Assim, trata-se de uma
pesquisa narrativa que se fundamenta em estudos do campo da formação de professores, havendo aqui
a especificidade da atuação, em Educação Básica, de profissionais provenientes de outros campos
formativos que não as licenciaturas.
Palavras-chave: professores não licenciados; formação de professores; Ensino Médio Integrado;
Educação Profissional; sentidos de docência.
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PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO DO CENTRO PAULA SOUZA/SP:
FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO?
Andrea Cristina dos Santos – UNISANTOS
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A sociedade e o mundo do trabalho têm passado por transformações expressivas nos últimos
anos e a globalização das economias repercutiu diretamente na maneira pela qual a educação para o
trabalho é oferecida nas escolas. Nesse sentido, a expansão da educação profissional e do ensino
técnico de nível médio nos últimos anos intensificou os debates sobre a formação necessária ao
docente que atua neste segmento do sistema educacional brasileiro.
Frigotto (2007) enfatiza a necessidade de compreensão quanto à natureza da dívida
preexistente com a educação básica e a educação profissional e tecnológica, no que tange às
dimensões quantitativa e qualitativa. Compreendemos seus argumentos quando analisamos que a
estrutura social é justificada pela herança de um país colônia e escravocrata secular e pela
hegemonia, a partir da década de 1990, da doutrina neoliberal representada pela supremacia do
mercado e a presença mínima do Estado no ambiente econômico. A compleição estatal estaria
relegada a uma discreta participação setorial sem qualquer relevância ou relação com o poder.
Evidenciado pelo discurso: “O mercado regulado pelo mercado” e portanto, daquilo que foi
constituído como um projeto capitalista associado e dependente.
Quando pensamos na composição da força laboral de uma sociedade, somos conduzidos a
considerar as perspectivas da juventude em relação ao trabalho, para isso necessitamos reconhecer a
existência da pluralidade juvenil em uma sociedade desigual na qual é possível perceber as
expectativas relacionadas à formação para o trabalho, podendo projetar um hiato de interesses
difusos e férteis no atendimento dos anseios neoliberais e do mercado globalizado, atualmente
presentes na articulação de políticas para desenvolvimento econômico e pelas práticas que
coadunam políticas de geração de trabalho e renda - que consubstanciam as Políticas que tratam da
formação e da inserção econômica e social da juventude.
Dardot e Laval (2019), entendem o conceito neoliberal como uma racionalidade política em
amplitude mundial que “consiste em impor por parte dos governos, na economia, na sociedade e no
próprio Estado, a lógica do capital até a converter na forma das subjetividades e na norma das
existências”. A partir da perspectiva de Brandão (2007) compreendemos que anterior a difusão das
políticas de desenvolvimento, a percepção sobre educação se encontrava na preservação das
tradições, costumes e valores de um povo, uma cultura ou uma civilização e reconhecida como um
direito personificado no homem ou da sociedade na qual estivesse inserido, mas nunca como
investimento, sendo que para o autor, a educação da sociedade capitalista reproduz e consagra a
desigualdade social. Entendemos que o modelo globalizado da economia tem deixado suas marcas
em todos os aspectos das relações sociais. Nesse sentido, a competição e o desemprego, presentes
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em economias submetidas aos interesses do capital, ampliam o fosso da desigualdade por meio do
efeito perverso das relações de mercado.
Ball, Mainardes (2011) evidenciam o contexto pelo qual a educação é submetida aos
parâmetros relacionados à excelência, qualidade, ambos presentes no neoliberalismo, caracterizado
pelo invólucro empreendedor, a qual está submetida a sociedade mercantil e os interesses da
economia global. Também porque estes autores apropriam-se das discussões relacionadas ao fosso
existente entre políticas e práticas, aludindo a importante participação dos sujeitos e na sua
representatividade perante a inclusão nas Políticas e nas suas análises, ressalvando a justa
preocupação com a igualdade e a justiça social.
O problema deste estudo visa analisar o Programa Especial de Formação Pedagógica do
Centro Paula Souza (PEFP - CPS/SP) quanto a intencionalidade de formar ou capacitar professores
para a atuação na educação profissional. Como objetivo geral pretendemos analisar as perspectivas
de formação ou capacitação do PEFP - CPS/SP para a Educação Profissional, o que pressupõe
considerar o que seria uma formação emergencial e superficial para a prática profissional
(capacitação), de uma formação densa que confere unidade teoria e prática e reflexão intelectual
(formação). De forma específica, o estudo contempla: a identificação do contexto histórico e
político que influenciou o PEFP - CPS/SP; a compreensão das influências econômicas e sociais que
o norteiam – em especial do processo de globalização e a tendência neoliberal. Buscamos, por fim,
mapear as diferentes perspectivas do PEFP- CPS/SP desde sua criação - de modo a entender os seus
propósitos - quanto a formação ou de capacitação docente.
As Políticas Públicas Educacionais instituídas pelo Governo do Estado de São Paulo nas
últimas décadas fomentaram a expansão exponencial da educação profissional expressas pela
abertura de escolas técnicas em todo o perímetro estadual, justificando a existência de Programas de
formação de professores para atender a demanda latente. Entendemos que este foi um dos marcos
em que na história recente se estabeleceu a intersecção entre interesses estratégicos de um ambiente
globalizado e as ações de Políticas Públicas de formação e emprego. Com esta configuração, o
CPS/SP instituiu uma Política de Formação de Professores por meio de Programas Especiais, em
busca do atendimento pontual da demanda por formação. Nas edições 2007/2008 e 2010/2011, a
entidade produziu 2.581 certificações. Atualmente o modelo formativo é regulado pela Resolução
CNE/CEB nº 2/2015 (BRASIL, 2015) que consagra o curso de Licenciatura como necessário para a
formação de professores da educação básica, sendo que, na atualidade, tal curso antes oferecido de
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forma presencial, transitou para a modalidade de Educação à Distância (EAD) - oferecido em
caráter de Especialização (pós graduação lato sensu).
Concordamos com Peterossi e Menino (2017) quando apontam as fragilidades do Programa
de Formação Especial oferecida pelo CPS/SP, entre as quais evidenciamos: a falta de
acompanhamento das atividades; colegiado formado por professores temporários, desvinculados
logo após o término do curso; dispersão da abordagem no que diz respeito aos conteúdos e práticas,
em razão da pulverização geográfica da oferta. Os autores aludem ainda a carência de condições
para o estabelecimento de bases para a sistematização do Programa e de uma Política Institucional
de Formação que coadune construção de saberes e práticas.
Em relação aos Programas de Formação Pedagógica, consideramos, neste estudo, as
considerações de Simionato e Simionato et al (2008) (2011) e de Peterossi e Menino (2017). A
primeira propõe discussões quanto a oferta da Formação Pedagógica para docentes que atuam na
educação profissional, aludindo às tensões existentes entre as Políticas Educacionais e seus
desdobramentos em relação a elaboração do texto legal a elas relacionados. Peterossi e Menino
(2017), por outro lado, reconstituem o percurso histórico legal da educação profissional e das
práticas para formação do professor de ensino secundário profissionalizante no Brasil, com a
proposta de subsidiar as reflexões acerca da contraditória concepção de educação para o trabalho e
de formação docente utilizada pelo CPS/SP.
A abordagem qualitativa proposta por este estudo possui a finalidade de oportunizar ao
pesquisador o uso de um conjunto de técnicas interpretativas que objetivam a compreender Políticas
Públicas Educacionais e situá-las mediante as influências que delas se projetam em um cenário
globalizado e com tendências neoliberais em que a Educação para o Trabalho orbita e, como
abordagem, é recomendada quando se pretende compreender fenômenos realísticos, vivenciais,
históricos, sociais ou grupais, promovendo a interação sob vários aspectos: conceituais, teóricos ou
empírico, o que favorece a explicação e a percepção dos objetos e sujeitos identificados. (FLICK,
2009).
Este estudo fará uso da análise documental, dada a capacidade para a observação de
processos por meio da perspectiva longitudinal, permitindo captar a maturação e o conjunto de
implicações sem que haja a intervenção do pesquisador (CELLARD, 2012). A pesquisa documental
tem o objetivo de constituir um “corpus” satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe
fornecer informações pertinentes ao estudo (Cellard, 2012; Gibbs, 2009; Flick, 2009), reconhecendo
a incapacidade de quem investiga documentos em dominar todas as informações nele contida. Para
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este contexto sugere-se o uso da análise preliminar e um exame minucioso em seus procedimentos
(o que será feito por meio de um roteiro), revelando que a análise documental pode ser precursora
para novas interpretações ou modificar alguns pressupostos iniciais (CRESWELL, 2007).
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Resumo
A expansão da educação profissional e do ensino técnico de nível médio nos últimos anos intensificou
a discussão quanto a formação necessária ao docente que atua neste seguimento do sistema educacional
brasileiro. Nesse sentido, o debate se instaura em reconhecer a licenciatura como fator indispensável
para a atuação do professor, ou considerar Programas de Formação Pedagógica uma oportunidade para
adequar a entrada do profissional graduado no ambiente educacional. A temática deste estudo
contempla a análise do Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP) para Professores da
Educação para o Trabalho do Centro Paula Souza (CPS/SP) - responsável pelas escolas técnicas
profissionalizantes no Estado de São Paulo - com abordagem qualitativa e por meio de análise
documental dos textos legais inerentes ao Programa e busca problematizar a intencionalidade e as
perspectivas de tal Programa - problematizando a sua perspectiva como formação ou como capacitação
profissional docente - surgindo - nesse caso, atalhos convenientes para a condição emergencial e
descontinuada de Políticas Públicas associadas e a falta de especificidade para as ações propostas nesta
etapa da Educação Básica. Tem como pano de fundo a compreensão das influências econômicas e
sociais, a natureza temporária e operacional que as norteiam, no quadro geral das implicações da
educação para o trabalho de adolescentes e jovens. A necessária formação pedagógica de professores
para o ensino técnico profissional de Ensino Médio em um mundo globalizado é elementar para dar
conta das tensões que regulam as Políticas Públicas Educacionais que, a depender de seus propósitos,
podem gerar entraves e se distanciar de uma suficiente e qualitativa formação pedagógica de
professores, evidenciando tendências e desafios nesse cenário.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação para o Trabalho; Formação Pedagógica; Neoliberalismo;
Juventude.
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ADULTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE
Maurício Brasil Gomes – IFF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Historicamente, a educação de adultos no Brasil caracterizou-se pela ausência de
investimentos e descontinuidade das políticas públicas. As ações governamentais não eram
suficientes para atender à demanda e aos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988,
que em seu artigo 208 garante a oferta de educação básica gratuita para todos aqueles que não
tiverem acesso a ela em idade própria.
Com a promulgação da Lei nº 9.394/96 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a Educação de Jovens e Adultos – EJA foi reconhecida como uma modalidade de ensino
pela legislação brasileira. Embora o presente estudo aborde a formação inicial de professores para
atuar nessa modalidade, é necessário reconhecer que no Brasil a EJA sempre ultrapassou os muros
da escola, abrangendo diversos processos formativos através da atuação dos movimentos sociais e
comunitários.
Ao pensar a EJA no contexto escolar como mais uma modalidade de ensino, surge a
necessidade de refletir e aprimorar a prática educativa com esses jovens e adultos que retornam à
escola. Freire (1991) defende:
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde.
Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a
gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a
prática. (Freire, 1991, p. 58).

Partindo do pensamento de Paulo Freire, que destaca a formação docente e a importância da
reflexão sobre a prática, o presente estudo busca contribuir para uma discussão sobre o espaço
ocupado pela EJA na formação inicial de professores em cursos de licenciatura.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ASPECTOS PEDAGÓGICOS E FORMAÇÃO INICIAL
DO EDUCADOR
Conforme art. 37 da LDB, a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento
para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Como qualquer outra modalidade de ensino, a
EJA possui suas singularidades e embora a Constituição Federal em seu artigo 208 garanta a oferta
de educação básica gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, sabemos
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que somente a previsão legal de oferta não garante o atendimento às especificidades dessa
modalidade.
As especificidades da EJA estão previstas no Parecer nº 11/2000, que estabeleceu as
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN para a EJA, quando em sua página 9, afirma que a EJA
necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e
satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos.
As práticas pedagógicas desenvolvidas na EJA devem utilizar recursos que possibilitem o
respeito aos saberes com que os educandos chegam à escola e permita discutir com os alunos a
razão de ser de alguns desses saberes e a relação com o ensino dos conteúdos. (Freire, 2002).
Reconhece-se a importância de identificarmos quem são os sujeitos da EJA. Arroyo (2006)
define que “não é qualquer jovem e qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, com histórias,
com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia. Se esse perfil de educação de
jovens e adultos não for bem conhecido, dificilmente estaremos formando um educador desses
jovens e adultos” (Arroyo, 2006, p. 22).
De acordo com o Censo Escolar 2017 do INEP, há no Brasil 3.598.716 alunos matriculados
na EJA. Desses, 2.172.904 no ensino fundamental e 1.425.812 no ensino médio. Ao analisar a faixa
etária desses alunos percebe-se que 1.903.385 possuem até 24 anos de idade, que corresponde a
53% dos alunos matriculados na EJA, e 1.695.331 possuem idade igual ou superior a 25 anos,
correspondendo a 47% das matrículas nessa modalidade.
Brunel (2004) aponta o fato do rejuvenescimento da população que freqüenta a EJA. O
número de jovens e adolescentes nesta modalidade de ensino cresce a cada ano, modificando o
cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os sujeitos que ocupam este espaço, o que
vem progressivamente ocupando a atenção de educadores e pesquisadores na área de educação.
Ponderando os dados apresentados pelo Censo Escolar 2017 constata-se a heterogeneidade
dos alunos da EJA. É comum encontrar na mesma sala de aula pessoas com as mais distintas idades.
Essa diferença na faixa etária dos alunos pode ser considerada mais uma característica específica da
EJA.
Analisando as singularidades da EJA, defende-se que além de um modelo pedagógico
próprio que permita o aprendizado conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, a EJA carece de
uma política de formação inicial de professores que reconheça a importância da abordagem dessas
especificidades durante os cursos de licenciatura. Em seu art. 61 a LDB considera a necessidade de
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formação de profissionais da educação de modo a atenderem aos objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando. Já o art.
62 esclarece que a formação de docentes para atuar na educação básica deve ser realizada em nível
superior, em curso de licenciatura. Porém, nos demais artigos destinados à EJA, não aparece
nenhuma alusão a respeito da formação do educador para a EJA.
No momento de reflexão da formação inicial do educador é preciso contemplar as
especificidades da EJA, é imprescindível considerar a história das conquistas dessa modalidade e a
história de vida desses jovens e adultos. Arroyo (2006) aponta:
quando falamos em um programa, em um currículo de formação de educadores e
educadoras para a EJA, não podemos deixar de lado a sua história. Temos de nos
esforçar para captar essas pluralidades, temos de incorporar essas fronteiras, esses
métodos, todos esses processos nos quais esse educador se formou. Todas essas
questões que fazem parte da história me parecem muito importantes para fazer parte
dos conhecimentos que devem compor o currículo de formação de educadores e
educadoras da EJA. (Arroyo, 2006, p. 20).

Acredita-se que os cursos de licenciatura, através de disciplinas específicas e espaços de
discussão da temática, podem oportunizar aos futuros educadores de jovens e adultos, a construção
de conhecimentos que considerem aspectos históricos dos desafios e conquistas da EJA.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada através de metodologia qualitativa, buscando compreender qual o
espaço que a Educação de Adultos ocupa na formação inicial de professores em cursos de
licenciatura. Foi realizado um estudo de caso, analisando o contexto das licenciaturas de uma
Instituição Federal de Ensino. Posteriormente, realizou-se análise de conteúdo a partir de dados
coletados, relacionando esses dados com conceitos abordados no referencial teórico.
O procedimento inicial foi uma análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Licenciatura, buscando investigar a presença da temática EJA nestes documentos. Integrou os
procedimentos metodológicos do presente estudo, a realização de um questionário com os alunos
egressos dos cursos de licenciatura. Outra técnica de recolhimento de dados utilizada na presente
pesquisa foi entrevista semiestruturada com coordenadores de curso, professores e alunos egressos
dos cursos de licenciatura.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar o Projeto Pedagógico dos Cursos, verificou-se que há uma disciplina obrigatória
denominada Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos na matriz curricular dos cursos
de licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática e licenciatura em Química.
Destaca-se o fato da disciplina que aborda a EJA ser classificada como componente curricular
obrigatório nos três cursos, pois assim todos os licenciandos terão algum contato com essa
modalidade de ensino durante sua formação inicial.
Em seu anexo II, o Projeto Pedagógico dos Cursos, apresenta o regulamento de estágio
curricular supervisionado. Observou-se que não há no referido regulamento, a exigência que o
licenciando opte pela prática de estágio na modalidade EJA em alguma das etapas do estágio
supervisionado. Acredita-se que o regulamento do estágio supervisionado poderia exigir que uma
das etapas fosse realizada na modalidade de EJA, para que o licenciando tenha a oportunidade de
vivenciar as especificidades da prática docente nesta modalidade. Considerou-se que no decorrer do
Projeto Pedagógico dos Cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática
e licenciatura em Química, não está previsto outros espaços de discussão da temática Educação de
Adultos.
Ao entrevistar as coordenadoras dos cursos, percebeu-se que as mesmas reconhecem a
importância da formação inicial para o sucesso da prática docente na modalidade EJA e preocupamse com a ampliação do espaço destinado à abordagem dessa temática no decorrer do curso.
Considerando que os cursos de licenciatura da Instituição pesquisada, possuem em sua grade
curricular, uma disciplina específica que aborda a temática EJA, entrevistou-se a professora que
ministra essa disciplina. A professora informou que a disciplina não aborda apenas a temática EJA,
mas também a Educação Profissional. Afirmou ainda que a ementa da disciplina é mais voltada
para a Educação Profissional, tornando a EJA periférica dentro da ementa. Segundo a professora o
objetivo principal dessa disciplina é fazer com que os alunos da licenciatura tenham contato com a
discussão das concepções teóricas e metodológicas da EJA e comecem a se pensar como possíveis
professores dessa modalidade de ensino. Durante a entrevista a professora ressalta, não somente a
necessidade de incluir a temática EJA em outros momentos além da disciplina específica, como
também a importância da modalidade EJA para jovens e adultos brasileiros.
Ao realizar o questionário com os alunos egressos dos cursos de licenciatura, optou-se por
um questionário online, sendo enviado, via email, um convite para participar da pesquisa. O convite
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foi enviado para 51 egressos e desses, 29 responderam o questionário. Sendo 13 licenciados em
Ciências Biológicas, 11 em Matemática e 05 em Química. Ao analisar as respostas dos licenciados
ao questionário, percebe-se a conscientização da importância dessa modalidade na transformação
social de pessoas adultas. Dos 29 inquiridos, 04 afirmaram que já estão atuando na EJA. Considerase um número expressivo, pois esses egressos concluíram o curso há pouco tempo, no máximo dois
anos. Isso comprova que a EJA ainda é um campo de trabalho presente na realidade brasileira e
fortalece nossa preocupação com a formação inicial desses licenciados.
Os egresos que já atuam na EJA foram convidados a participar de uma entrevista
semiestruturada para aprofundarmos a pesquisa e identificarmos os desafios encontrados na prática
docente. Dos quatro egressos, dois declararam ter disponibilidade e interesse em participar da
entrevista.
Os entrevistados reconhecem que enfrentam dificuldades e desafios na prática docente com
jovens e adultos. O entrevistado E1 menciona a diferença de faixa etária dos alunos que estão
matriculados na EJA. Ele acredita que essa diferença de idades é um desafio ao professor, pois os
alunos possuem objetivos e perspectivas muito diferentes. O entrevistado E1 também cita que teve
dificuldade para definir uma prática metodológica, pois já atuava no ensino regular e sabia que não
poderia utilizar a mesma metodologia. Já o entrevistado E2 relata a importância de definir uma
metodologia que motive os alunos, considerando as dificuldades pessoais de cada um. O mesmo
relata que vários de seus alunos ficaram muitos anos sem frequentar a escola, sendo necessário
rever alguns conteúdos. O entrevistado E2 mencionou outra característica desses alunos: a maioria
trabalha, e ao terminar a jornada diária vai direto para a escola. Assim, o cansaço é um desafio para
esses alunos e também para o professor.
Percebeu-se na fala dos egressos que já atuam na EJA que os mesmos são cientes da
relevância dessa modalidade e da importância do educador para o sucesso de jovens e adultos que
buscam na educação a realização pessoal e transformação social.
CONCLUSÕES
Embora a Educação de Adultos esteja assegurada no âmbito legal, verificou-se certa
ausência de pesquisas acadêmicas referentes à abordagem da temática na formação inicial de
professores em cursos de licenciatura.
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Com a análise documental confirmou-se que a modalidade EJA está presente nos Projetos
Pedagógicos dos cursos de licenciatura do IFE analisado; embora valorize a inclusão de uma
disciplina específica obrigatória na grade curricular, acredita-se que a temática deveria estar
contemplada em outros itens do PPC, como perfil do egresso e área de atuação.
Em relação aos coordenadores dos cursos e os professores de disciplinas específicas de EJA,
vimos que todos os entrevistados percebem que há uma lacuna nesse processo, acreditando ser
possível ampliar os espaços oferecidos a essa temática nos cursos de formação de professores.
Os egressos dos cursos reconhecem a importância da alteração do atual PPC, que incluiu
uma disciplina específica para abordagem da temática EJA na grade curricular do curso; porém,
sinalizam para a ausência da temática em outros momentos de discussão ocorridos no decorrer da
formação inicial. Além disso, os egressos que atuam na EJA relataram que sentem dificuldades na
prática pedagógica, destacando como uma das principais dificuldades, a definição de uma
metodologia que atenda a diversidade de faixa etária e vivências dos alunos.
Os cursos de licenciatura analisados nesse estudo já possuem em sua grade curricular uma
disciplina obrigatória específica para abordagem da EJA, porém sugere-se que oportunizem aos
licenciandos outros momentos de discussão da temática no decorrer do curso. Ressalta-se que a
carência desse espaço foi muitas vezes mencionada pelos coordenadores, professores e egressos. A
Instituição analisada já realiza jornadas, semanas acadêmicas e seminários, basta incluir na
programação dos eventos um espaço para abordagem da EJA.
Considerando que muitos licenciados afirmaram sentir falta da relação teoria-prática na
modalidade EJA, outra sugestão, muito importante, é o incentivo aos licenciandos a diversificar o
público durante seus estágios curriculares, optando por uma turma da modalidade EJA em algum
dos semestres.
Espera-se que esse estudo contribua para a inserção da temática Educação de Adultos nas
ações promovidas pelos cursos de licenciatura analisados durante a pesquisa e possa promover uma
reflexão crítica em outros cursos de licenciatura.
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Resumo
A Educação de Jovens e Adultos, considerada uma modalidade de ensino pela atual legislação brasileira,
carece de uma formação inicial docente que a contemple em seus projetos pedagógicos e práticas
educativas. Este artigo apresenta um recorte dos resultados de pesquisa relativos à abordagem da
temática Educação de Adultos na formação docente. O estudo tem por objetivo investigar o espaço dessa
temática no processo de formação inicial de professores em cursos de licenciatura. A partir de uma
metodologia qualitativa, foram analisados os cursos de licenciatura de uma Instituição Federal de
Ensino. Nessa análise realizou-se estudo documental e aplicação de questionários e entrevistas, a fim de
verificar se os cursos contemplam a EJA em seu Projeto Pedagógico; se oferecem disciplinas
específicas sobre a EJA; que perspectiva o professor e o coordenador do curso têm em relação à
formação específica e, por fim, qual a percepção dos egressos dos cursos quanto à sua preparação para
o ensino de jovens e adultos. Os resultados apontam a importância da inclusão de uma disciplina
específica que aborde a temática Educação de Adultos na grade curricular dos cursos de licenciatura e
revelam a necessidade de garantir sua presença em outros espaços de discussão e momentos de
formação durante o curso. Sobretudo em períodos de transição do governo federal, e quando parece
que a EJA vem sendo silenciada nas discussões referentes às políticas para a educação brasileira,
importa afirmar que a temática Educação de Adultos, além de espaço nos cursos de licenciatura, precisa de
políticas governamentais que contemplem a oferta de formação continuada aos educadores e garantam
a universalização do ensino para jovens e adultos.
Palavras-chave: Educação; Formação de Professores; Educação de Jovens e Adultos.
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Resumo
Em tempos de desenfreado ataque aos direitos dos trabalhadores pobres não é de se surpreender que a
Educação de Jovens e Adultos protagonize o desmonte de uma estrutura institucional já historicamente
fragilizada. É o que se deixa entrever na extinção da SECADI; na interrupção da distribuição de livros
pelo PNLD-EJA, desde 2016, e na redução no número de matriculas dedicadas a atender a modalidade,
por exemplo. Um cenário devastador que sinaliza para a notabilidade das ações de resistência
protagonizadas pelas instâncias e atores sociais que insistem em investir na formação de seus
educadores. O conjunto de textos que compõem o painel, portanto, ocupa-se em trazer para o debate
três experiências formativas distintas na EJA, marcadas pela diversidade de contextos, de atores
envolvidos e de foco de análise. A formação continuada e em serviço de educadoras e educadores da
EJA é interpelada no tocante a questões como, as teorias, metodologias e práticas curriculares que
assume; os desafios que engendram sua implementação e seu desenvolvimento e a formação do
educador centrada nas experiências que desenvolve na escola. As narrativas produzidas falam da
Educação de Jovens e Adultos como lócus de produção original, da necessidade de adensar debates
formativos centrados no debate sobre raça e gênero e do imperativo de se enfrentar visões
estereotipadas e preconceituosas acerca de seus educandos jovens. Em síntese, os textos assumem o
compromisso de produzir identificação com a Educação de Jovens e Adultos e com a importância da
formação de seus educadores orientada pelas especificidades que caracterizam a modalidade. Insistem
em afirmar que é possível e é preciso mudar a realidade e que a universidade e a escola públicas têm
papel importante nessa tarefa.
Palavras-chave: EJA; Formação docente; Formação continuada; Formação em serviço.
LIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA PENSAR OS EDUCANDOS JOVENS DA EJA: UMA
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Mariana Cassab – GRUPPEEJA-FACED/UFJF
Fabiana Gabriel – GRUPPEEJA-FACED/UFJF

INTRODUÇÃO
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
algum roçado da cinza.
João Cabral de Melo e Netoi

Todo encontro de formação com educadores da EJA é um exercício de aprofundamento das
teorias que nos movem e das práticas libertadoras que empenhamos em provocar. É perseguir a
práxis como nos ensina Paulo Freire. Em tempo de retirada avançada de direitos e de
funcionamento irregular das instituições republicanas, produzir e socializar experiências formativas
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na EJA são estratégias centrais para o Grupo de Pesquisa, Práticas e Estudos da EJA
(GRUPPEEJA-FACED/UFJF). Ocupado em produzir pesquisa, extensão e ações de formação,
nosso grupo se move teórico e metodologicamente a partir da articulação de contribuições do
campo das teorias críticas de currículo e do pensamento freireano.
O cenário de retrocesso que vivenciamos é tremendo, como testemunham a extinção da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em 2019 - o
que atingiu programas como o Programa Nacional do Livro Didático da EJA e o Brasil
Alfabetizado - e o fim da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos
(CNAEJA), extinta pelo decreto nº 9.759, ato que acaba com a participação social e os conselhos de
assessoramento na administração federal. Completa o quadro, a drástica redução de recursos
financeiros previstos para a EJA, desde o impeachment da Presidenta Dilma Roussef (DI PIERRO,
2019). Em 2018, por exemplo, a modalidade recebeu apenas 2,8% (R$ 1,5 milhão) dos R$ 54,4
milhões previstos, enquanto que em 2014 a receita disponível foi de R$ 670 milhões (GOMES,
2019). E não podemos deixar de mencionar os constantes ataques de membros do atual governo
federal a Paulo Freire. Ainda assim, precisamos acreditar que é possível mudar a realidade e atuar
vigorosamente nessa direção.
Um caminho importante de resistência, portanto, é realizar ações diversas que produzam
identificação em relação à modalidade. Afirmar a EJA como o tempo e o lugar de resistência dos
jovens, adultos e idosos trabalhadores em relação aos processos econômicos, sociais, políticos,
culturais e históricos que violam o direito humano universal à educação institucionalizada. Nossa
intenção com essa narrativa, por conseguinte, é fomentar inspiração e esperança. Afinal, quando o
presente e o futuro se configuram como um destino inevitável pré-dado, "não há lugar para a utopia,
portanto, para o sonho, para a opção, para a decisão, para a espera na luta. Não há lugar para a
educação. Só para o adestramento" (FREIRE, 2019, p.47). Buscamos semear inspiração e
esperança, não pela crença ingênua e autoritária de que é possível iluminar soluções para os
desafios complexos que educadoras e educadores da EJA enfrentam em suas atividades
profissionais junto aos seus educandos. Mas pela expectativa de que compartilhar experiências entre
os atores sociais que militam na EJA e entre os pares na academia é uma forma de produzir
memória institucional que sublinha a modalidade com uma política afirmativa indeclinável.
Destarte, esse texto se ocupa em analisar uma etapa do curso de formação continuada
ofertado para educadores da EJA em exercício na rede municipal de X. A partir do tema gerador
saúde alimentar, o curso propôs experiências formativas balizadas pelos princípios pedagógicos e
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políticos centrais para a modalidade, a saber: a integração das áreas de conhecimento, a valorização
dos saberes e interesses dos educandos e o trabalho como princípio educativo (BRASIL, 2013). O
texto em questão completa a série de produções já apresentadas e publicadas em outros eventos
acadêmicosii. Diante do limite de tamanho imposto para escrita de trabalhos dessa natureza,
preferimos produzir essa série de textos que atende o objetivo de realizar uma relatoria e análise
minuciosa dos encontros, ao invés de uma única composição que reúne de forma aligeirada a
experiência formativa. Essa escolha nos permitiu socializar com os leitores aspectos do processo
coletivo de construção das atividades realizadas, recursos produzidos e mobilizados e a análise do
devir da ação junto às educadoras e educadores. Assim, sublinhamos e convidamos os leitores
interessados em aprofundar seu conhecimento sobre essa experiência de formação docente na EJA,
a investir na consulta dos textos mencionados.
Nessa composição específica iremos nos ocupar em compartilhar o trabalho desenvolvido no
terceiro encontro, cujo debate orbitou em torno da problemática de quem são os educandos da EJA,
em especial os jovens, afim de apreciar as relações que existem entre nossas leituras acerca desses
sujeitos sociais e os processos de construção curricular na modalidade.
O EDUCANDO JOVEM DA EJA PELA PALAVRA DE PAULO FREIRE: COMO CONSTRUIR
O ABERTO
O curso intitulado "Parcerias universidade-escola: a pesquisa na EJA como possibilidade de
formação"iii aconteceu entre os meses de março a setembro de 2018 e é uma das ações articulas
promovidas entre o GRUPPEEJA e a Secretaria de Educação de JF, desde 2017. Estruturou-se a
partir de seis encontros presenciais e pelo cumprimento de 16 horas de carga horária à distância,
efetuadas a partir do uso da plataforma Moodle.
Orientado pelo princípio educativo de valorização dos saberes dos educandos da EJA, com
especial ênfase na juventude, o terceiro encontro do curso procurou provocar o debate sobre as
diversas leituras acerca do aluno jovem que informam as práticas curriculares. A intenção foi por
em destaque os choques que se dão entre visões idealizadas e os educandos reais que frequentam a
modalidade a partir de considerações que Paulo Freire faz em sua renomada obra, Pedagogia do
Oprimido (2018).
É muito comum que os espaços e tempos de formação docente dediquem um esforço quase
integral para tratar dos conhecimentos científicos das diversas áreas do saber, enquanto que o
debate de quem é o educando que frequenta a escola pública em termos de suas vivencias sociais,
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culturais e políticas é eclipsado. É na prática profissional que o educador da EJA se vê provocado a
deslocar sua atenção do conteúdo para o educando (CASSAB, 2019). Como Arroyo (2014) insiste
em ponderar, todo currículo nos fala sobre processos de seleção de saberes considerados legítimos
balizados por concepções de aluno. Quais concepções disputam hegemonia na escola? Por que o
aluno real da EJA geralmente ocupa um lugar de desmerecimento em relação ao aluno ideal? Como
vemos os jovens alunos da EJA? A expectativa foi buscar construir visões positivas sobre os
educandos e as juventudes, em uma aposta explícita naquilo que Paulo Freire (2018) indica ser
vocação ontológica do ser humano para o ser mais. Para tal, também foram problematizadas nossas
concepções sobre as juventudes a fim de compartilhar no coletivo a natureza social, cultural e
histórico dessa categoria (CARRANO, 2014; CASSAB, 2011). O desejo foi com esse movimento
defrontar os preconceitos construídos social, cultural e politicamente e interrogar acerca das
instâncias que disputam sentidos nos processos de produção de leitura de mundo dos diversos
sujeitos sociais, inclusive nós educadoras e educadores.
Em vista disso, foi proposta uma atividade prática simples e provocativa. A turma foi
dividida em dois grupos. Cada grupo recebeu duas folhas pardas. Na primeira, o objetivo foi
desenhar as representações acerca do aluno ideal. Na segunda, representar os entendimentos sobre
quem são os educandos reais da EJA. O debate coletivo intencionou apresentar e confrontar as
visões diversas produzidas em diálogo com o pensamento freireano.
O primeiro ponto comum em debate foi o reconhecimento do duro viver dos educandos da
EJA. Como afirmaram os educadores: "a vida deles é muito dura". Essa constatação nos levou a
reconhecer a distância enorme que há entre o aluno ideal, confinado em aspectos que dizem respeito
apenas ao processo de escolarização, e os educandos reais. As educadoras foram unânimes na
defesa da importância de escutar suas histórias de vida que, segundo uma leitura freiriana da
discussão, nos fala dos processos de desumanização e coisificação que os discentes jovens da EJA
são submetidos. Processos que atingem não apenas a trajetória individual dos jovens, mas a história
dos coletivos que esses sujeitos pertencem. Afinal, "Somos muitos Severinos, iguais em tudo e na
sina: a de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertas terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar algum roçado da cinza” (MELO NETO, 1967, p.74). O curta-metragem “Vida

Maria”iv evocado por uma professora, dá esse testemunho e foi compartilhado com o coletivo no
espaço virtual da plataforma Moodle.
Um segundo ponto importante problematizado no debate foi a questão da baixa estima desse
educando real. "Não sei fazer". "Não sou capaz" - são afirmações que frequentam as salas da EJA.
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Paulo Freire (2018) aborda essa questão ao discutir a noção de autodesvalia dos oprimidos. Em seus
termos afirma:
A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem
eles da visão que deles têm os opressores. (...) De tanto ouvirem de si mesmos que são
incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes,
que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua
“incapacidade”. Falam de si como os que não sabem e do “doutor” como o que sabe e
a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhe são impostos são os
convencionais. Não se percebem, quase sempre, conhecendo, nas relações que
estabelecem com o mundo e com os outros homens (FREIRE, 2018, p.69).

Nesse contexto, como trabalhar na direção do combate a autodesvalia foi um
questionamento importante feito no grupo. Concluímos que a disponibilidade para o diálogo é
disposição fundamental para a docência na EJA e para o enfrentamento da introjecção que os
educandos fazem da visão que deles têm os opressores: incapazes, ignorantes, indolentes,
impedidos de saber. Foi destacada a afirmação do diálogo como condição essencial de uma
pedagogia libertadora (FREIRE, 2018, 2019). Isto é, substituir o verbalismo das palavras ocas que
falam de um mundo estático e seguro - que não se refere às condições de existência dos educandos ,
pelo diálogo alicerçado na práxis. Escutar e conhecer os educandos jovens concretos como
condição sine qua non no processo de construção do currículo.
Apesar de consenso no debate pedagógico sobre a EJA, asseveramos se o diálogo é algo
fácil a ser perseguido no âmbito da prática curricular que se realiza cotidianamente na escola.
Concluímos que não e procuramos entender as razões diversas que explicam esse enorme desafio.
Estamos dispostos e sabemos escutar os educandos jovens da EJA? Os jovens se sentem
autorizados e interessados em afirmar suas existências na escola? Há espaço e tempo para esse
movimento? Como afinar esses processos de escuta e fala com o trabalho de apropriação dos
saberes escolares?
O combate à autodesvalia do educando se dá em face do diálogo, e, o diálogo se realiza em
função da afirmação da humanidade dos educandos da EJA, mesmo diante de tantos processos que
atuam para sua desumanização. Isto é, "o diálogo, como encontro dos homens para a “pronúncia”
do mundo, é uma condição fundamental para a sua real humanização" (FREIRE, 2018, p.77). Por
isso, que a fala da professora na nossa roda de conversa foi central: “nossos alunos são seres
humanos”. A partir dessa colocação dita de forma sofrida evocamos o entendimento de Paulo Freire
(2018) a respeito da vocação antológica de todo ser humano para ser mais. O que isso significa?
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Nossa humanidade nos incita à resistência, à liberdade, à transformação, à aprendizagem.
...E não há melhor resposta que o espetáculo da vida: vê-la desfiar seu fio, que
também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica,vê-la
brotar como há pouco em nova vida explodida; mesmo quando é assim pequena a
explosão, como a ocorrida; mesmo quando é uma explosão como a de há pouco,
franzina; mesmo quando é a explosão de uma vida severina (MELO NETO, 1967,
pp.11-116)

O mestre, o poeta e o educador crítico acreditam nessa vocação humana e orientam seu
trabalho por essa premissa. É preciso acreditar no educando da EJA, simplesmente porque ele é um
ser humano e não uma coisa ou um bicho. Saber que o educando é uma pessoa parece algo obvio e
simples, mas não é. Mesmo nós, educadores, somos incitados a não problematizar e reconhecer os
processos de opressão e desumanização que atuam na constituição identitária dos nossos educandos.
Assim, as consequências desses processos de desumanização se manifestam na construção de
crenças acerca de supostas características inatas dos educandos jovens, como "os jovens são
indisciplinados por natureza". Ao falar sobre os educandos concretos da EJA, os educadores
manifestam suas contradições. No mesmo passo, que são reconhecidos o sentido bruto das
existências estudantis e a necessidade de afirmar sua humanidade, os jovens tendem a ser
qualificados pela ausência, negatividade e transitividade entre a vida infantil e adulta. Um exemplo
concreto que gerou interessante debate foi a ponderação de outra professora: "o jovem não pensa.
Não tem perspectiva de vida".
Ter perspectiva é projetar. É ter dimensão de sua existência inconclusa no/com mundo no
curso do tempo. Inconclusão que se reconhece a si mesma, implica necessariamente a inserção do
sujeito inacabado em um permanente processo social de busca (FREIRE, 2019). Para Freire (2018,
2019) essa é uma diferença central entre as mulheres e os homens e os animais. Os animais se
realizam na relação limitada e extintiva com o suporte - o espaço necessário para o
desenvolvimento de sua vida. Os seres humanos fazem do suporte o mundo e da vida, sua
existência cognoscente e inconclusa nesse mundo. Em função disso, aprendem, projetam,
transformam, criam, destroem.
Com base em suas experiências em sala de aula, os educadores da EJA, com imensa
preocupação, denunciam que seus educandos não têm perspectivas. Em suas leituras isso se
expressa quando rejeitam cumprir a tarefa; diante da possibilidade de escolha, respondem com um
tanto faz ou quando confessam ao docente que nem sabem se estarão vivos amanhã. Questionamonos, coletivamente, se essas falas e suas ações denotam a existência de um aluno sem perspectiva
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ou se testemunham perspectivas forjadas diante dos processos de desumanização vivenciados. Por
que cumprir tarefas desencarnadas e esotéricas à sua existência de vida? A promessa de ascensão
social e econômica via escolarização é algo que se realiza para toda/os? Promover a aprendizagem
do posicionamento crítico diante do mundo é algo que marca a trajetória escolar ou a vivência
política do jovem na cidade? Isto é, esses jovens são ensinados e autorizados a fazer escolhas? Eles
realmente exercem esse direito no exercício de suas vivencias na escola, na cidade, no mundo do
trabalho? Quando afirmam que nem sabem se estarão vivos amanhã, eles não estão a nos falar dos
processos violentos de desumanização e extermínio que enfrentam no dia-a-dia?
De acordo com o Atlas da Violência (2019), em 2017, Juiz de Fora apresentou uma taxa de
homicídios de 29,2/100 mil habitantes, índice maior do que a média do estado de MG (21,0/100 mil
habitantes). A cidade está entre os 120 municípios que acumulam 50% dos homicídios estimados
em 2017 (CERQUEIRA et al, 2019). Dentre as pessoas que são mortas de maneira violenta, as
maiores vítimas são os jovens, principalmente os homens. Dos 33.590 jovens brasileiros que
perderam suas vidas prematuramente em 2016, 94,6% eram do sexo masculino (CERQUEIRA et
al, 2018).
Dentre os jovens assassinados no Brasil, os negros são maioria e essa é uma das mais cruéis
expressões da desigualdade racial no país. Enquanto a taxa de homicídios entre os não negros teve
uma redução de 6,8% entre os anos de 2006 e 2016, entre os negros houve aumento de 23,1%
(CERQUEIRA et al, 2018). Segundo o Índice de vulnerabilidade juvenil à violência, em média, um
jovem negro tem 2,71 mais chances de ser morto por homicídio no Brasil do que um jovem branco
(BRASIL, 2017). Se recortarmos pelo gênero, a desigualdade é ainda mais brutal, entre as mulheres
mortas de maneira violenta, o número de negras é 71% superior ao de não negras (CERQUEIRA et
al, 2018). Esse é o retrato da dura realidade de uma sociedade estruturalmente racista, que assombra
um número significativo dos educandos da EJA.
Pensamos juntos que consideradas as condições de vulnerabilidade social que vivem os
educandos jovens da EJA - exemplificada acima por meio de estatísticas oficiais produzidas por
instituições conceituadas - perceberemos que, sim, os educandos da EJA têm uma perspectiva bem
clara de suas vidas forjadas na opressão, na falta de projetos para as juventudes, na vivencia do
subemprego, na violência que são alvo frequente e no racismo estrutural. Afinal de contas, "no
idioma pedra se fala doloroso" (MELO NETO, 1994, pp.334-335).
Assim, fomos provocados a pensar o quanto afirmá-los sem perspectivas relaciona-se mais a
forma que escutamos os jovens a partir de parâmetros forjados em meios a concepções de alunos
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idealizados, do que em face a problematizações que se esforçam em compreender criticamente os
processos de opressão que ferem suas humanidades. Certamente uma reflexão complexa que nos
obriga, como educadoras e educadores, a enfrentar face a face o eu opressor que hospedo, como nos
fala Freire (2018). Isto é, a ideologia, os valores, os discursos das elites que reproduzimos de forma
implícita e/ou explicita, como, por exemplo, o discurso da meritocracia e a ideia neoliberal de que
basta querer muito e tudo é possível.
Ponderamos que cabe também aos educadores da EJA enfrentar a sedução própria do
pensamento dos dominadores, que Paulo Freire (2018) nomeia como absolutização da ignorância.
Ou seja, afirmar que a ignorância, o não saber está sempre no outro. Em suma, o educador que
absolutiza a ignorância, interdita a possibilidade de diálogo e de aprendizagem. Reproduz a lógica
do opressor que age no sequestro da humanidade dos jovens educandos da EJA. Por isso, como
Arroyo (2017) explana, é necessário trabalhar os significados políticos e históricos de negação dos
direitos e possibilitar aos educadores e educandos o entendimento que as múltiplas retenções e
saídas da escola fazem parte das estruturas sociais que mantêm os jovens populares segregados dos
direitos humanos básicos, ao invés de reforçar discursos neoliberais que acabam por culpabilizar o
indivíduo. Nem a escola e nem a EJA podem mudar as estruturas da sociedade, mas podem
reafirmar a consciência e o saber-se vítimas resistentes das segregações. Nessa direção,
problematizar as formas de convencimento da inferioridade intrínseca dos dominados, que nos fala
Freire (2018), em um trabalho voltado para a produção de uma visão de mundo que rejeite o eu
opressor, que no seu afã de conquista nega "ao outro" saberes e até mesmo existência. No contexto
dessas problematizações, disponibilizamos na Moodle três recursos para debater a noção de
meritocracia. “De Bandeja” é um quadrinho do ilustrador australiano Toby Morris que busca
desconstruir o conceito de meritocracia a partir da narrativa de vida de duas personagens: Richard,
nascido em uma família abastada e Paula, filha de trabalhadores pobresv. Já “Avaliação” é uma
tirinha de autoria de Fancesco Tonucci, na qual uma professora qualifica cada um de seus alunos a
partir da identificação que produz entre si e cada educandovi. Por fim, compartilhamos a imagem de
Fernando Brito que retrata uma avaliação realizada com um pinguim, um elefante, um macaco, um
peixe, uma foca, um cachorro e um pássaro. Segundo o "professor" a justiça exige que todos façam
o mesmo exame, qual seja, escalar uma árvorevii.
Na esteira de toda essa discussão, procuramos problematizar visões que encerram a noção de
juventude em discursos biologizantes e médicos, identificada em uma suposta definição etária
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marcada por características específicas e inatas que antecedem a vida adulta. Pelo contrário,
assumimos que
a juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma
passagem. Ela assume uma importância em si mesma como um momento de exercício
de inserção social. Nesse, o indivíduo vai se descobrindo e descortinando as
possibilidades em todas as instâncias de sua vida, desde a dimensão afetiva até a
profissional. Essa realidade ganha contornos próprios em contextos históricos, sociais
e culturais distintos. As distintas condições sociais (origem de classe e cor da pele, por
exemplo), a diversidade cultural (as identidades culturais e religiosas, os diferentes
valores familiares etc.), a diversidade de gênero (a heterossexualidade, a
homossexualidade, a transexualidade, por exemplo) e até mesmo as diferenças
territoriais se articulam para a constituição dos diferentes modos de vivenciar a
juventude (DAYRELL E CARRANO, 2014, p.112)

Por conseguinte, questionar como diferentes instâncias sociais, como a mídia, a escola, a
família, as ciências disseminam visões sobre as juventudes e contribuem para a construção de
nossos entendimentos e relações com a mesma. A partir desse exercício sublinhar toda sua luta e
resistência para exercer suas condições juvenis com dignidade, em especial no esforço que significa
integralizar sua formação escolar.
O ENCERRAMENTO DE UM DIÁLOGO: A PEDAGOGIA DO DENTRO COM O FORA
Essas ideias compartilhadas, debatidas e tensionadas no coletivo nos levaram a refletir que
quando falamos dos jovens da EJA, estamos falando também de nós mesmos, dos nossos valores,
das nossas leituras de mundo, e, nesse sentido, estamos nos referindo às diferentes instâncias
sociais, culturais, políticas, educativas que constituem nossos olhares sobre os jovens que
frequentam a modalidade. O convite final do encontro foi, portanto, perguntar-nos como em nossas
vidas interiores fazemos o trabalho do Estado capitalista que odeia os jovens pobres trabalhadores e,
dessa forma, perpetuamos visões negativas acerca dos nossos jovens da EJA. Assumir o desafio de
encarar todas as "certezas" acerca dos jovens com um ponto de interrogação. Examiná-las e
provocá-las com os questionamentos: por que penso assim sobre meu educando? Será possível
examinar essa "certeza" a partir de outra perspectiva? Em suma, olhar para o meu educando da EJA
e com ele trabalhar a partir da defesa, do que Paulo Freire nomeia, de sua vocação humana para o
ser mais. Olhar para si mesmo e ter a coragem subjetiva e objetiva de vigiar e enfrentar o eu
opressor que hospedo. Exercitar a pedagogia do dentro com o fora.
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Terminamos a conversa desse encontro de tensionamentos e aprendizagens em torno de uma
mesa de café, montada a partir de uma seleção deliberada de itens alimentares presentes. O objetivo
foi não apenas celebrar o diálogo que se deu, mas inclusive evocar os sentidos diversos para o
encontro seguinte do curso, na expectativa de despertar nossas sensibilidades e reflexões sobre
questões que tocavam o tema gerador do curso: saúde alimentar. Em torno da mesa, afirmamos João
Cabral de Melo Neto (1994) em sua poética de que "um galo sozinho não tece uma manhã: ele
precisará de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro".
REFERÊNCIAS
ARROYO, Miguel González. Os jovens, seu direito a se saber e o currículo. Juventude e ensino médio: sujeitos e
currículos em diálogo. Belo Horizonte: UFMG, p. 157-203, 2014.
______. Passageiros da noite - Do trabalho para a EJA: itinerários pelo direito a uma vida justa. 1. ed. Petrópolis:
Vozes, 296p, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação
Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Governo. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 2017:
desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil. 2017.
CARRANO, P; MAIA, C. V. V. L.. (Org.). Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo. 1ed. Belo
Horizonte: Editora UFMG, p. 153-203, 2014.
CARVALHO, R. T. O discurso curricular intercultural na educação de jovens e adultos e a produção de subjetividades.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 47-61, 2012.
CASSAB, M. Educadores de Ciências e Biologia da EJA e seus percursos de construção curricular. In: Anais da V
Semana da Faculdade de Educação, 2019, Juiz de Fora. A educação tem futuro? Desafios e possibilidades. Juiz de
Fora: UFJF, 2019. v. 1. p. 1-8.
CASSAB, C. Contribuição à construção das categorias jovem e juventude: uma introdução. Locus: revista de história,
Juiz de Fora, v. 17, n. 02, p. 145-159, 2011.
CERQUEIRA, D. et al. Atlas da violência 2018: políticas públicas e retratos dos municípios brasileiros. 2018.
______. Atlas da violência 2019: retrato dos municípios brasileiros. 2019.
DAYRELL e CARRANO, Juventude e ensino médio: quem é este aluno que chega à escola. In: DAYRELL, J.;
CARRANO, P, MAIA e LINHARES, C (Org). Juventude e ensino médio: sujeitos e currículos em diálogo. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2014.
DI PIERRO, M. C. A invisibilidade da alfabetização e EJA na agenda do governo Bolsonaro. Carta Capital. Maio
2019. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-invisibilidade-da-alfabetizacao-e-eja-na-agenda-dogoverno-bolsonaro/. Acesso em 6 de janeiro de 2020.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2018.
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
GOMES, Rodrigo. Bolsonaro não aplica orçamento do EJA, que pode acabar. Rede Brasil Atual. Dezembro 2019.
Disponível em https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/bolsonaro-orcamento-eja/. Acesso em 13 de
janeiro 2020.
MELO NETO, J. C. Morte e vida severina e outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967.
______. O Sertanejo falando. In: OLIVEIRA, M. (Org). Obra completa: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1994.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1932

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Essa narrativa fala de um encontro específico realizado entre professores da Educação de Jovens e
Adultos e educadores que atuam na universidade em um contexto de formação continuada. A palavra
de Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, foi o chão que sustentou o diálogo produzido. Assim, o
debate evocou noções do pensamento freireano como: vocação ontológica do ser humano para o ser
mais; autodesvalia; o eu opressor que hospedo; diálogo, entre outras. É muito comum que os espaços e
tempos de formação docente dediquem um esforço quase integral para tratar dos conhecimentos
científicos das diversas áreas do saber, enquanto que o debate de quem é o educando que frequenta a
escola pública em termos de suas vivencias sociais, culturais e políticas é eclipsado. Assim, em face do
princípio pedagógico de valorização dos saberes dos educandos, os sujeitos sociais do curso foram
provocados a elaborar e socializar suas leituras acerca de quem são os discentes que frequentam a
modalidade. Ao falar sobre os educandos concretos da EJA, os educadores manifestam suas
contradições. No mesmo passo, que são reconhecidos o sentido bruto das existências estudantis e a
necessidade de afirmar sua humanidade, os jovens tendem a ser qualificados pela ausência, negatividade
e transitividade entre a vida infantil e adulta. O encontro com o pensamento freiriano procurou
contribuir para promoção do pensamento crítico acerca das juventudes, na expectativa de forjar leituras
mais positivas acerca das lutas e resistência para exercer suas condições juvenis com dignidade, em
especial no esforço que significa integralizar sua formação escolar.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação continuada; Paulo Freire; Educando da
EJA; Juventude.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS:
ESPECIFICIDADES, POTENCIALIDADES E LIMITES DE UMA EXPERIÊNCIA NO TEMPO
PRESENTE
Alessandra Nicodemos – UFRJ

INTRODUÇÃO
A discussão em torno da formação continuada para professores da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) tem sido tema já bastante debatido no campo da Educação (GIAVANETTI, 2005;
SOARES, 2005), principalmente em torno do reconhecimento da necessidade de ampliação dessas
ações para o enfrentamento da complexidade e dos desafios que a modalidade atravessa no presente
e para a consolidação da EJA como direito para os milhões de brasileiros/as demandantes desta
oferta. Um dos caminhos dessa análise é aquele apontado por Leôncio Soares sobre a ausência ou
pouca presença da temática da EJA, as suas especificidades didáticas e os seus sujeitos na formação
inicial de professores no Brasil. Tendo em vista os dados da década anterior, o quadro da ausência é
bastante expressivo, como atesta Soares (2006, p. 4): “segundo os dados do INEP de 2002, das 519
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras que ofertam o curso de Pedagogia e que foram
avaliadas pelo Exame Nacional de Cursos, apenas nove (1,74%) oferecem a habilitação de EJA.”
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Considerando o cenário mais atual, novos estudos -mesmo não fazendo a análise
quantitativa empreendida por Soares - indicam a manutenção da ausência ou pouca presença da
EJA nos espaços de formação inicial no país. Nesta direção destaca-se:
[...] como campo epistemológico, a educação de jovens e adultos é marginalizada ou
colocada em segundo plano na maioria dos currículos dos cursos de pedagogia e nas
licenciaturas de formação de professores para as diversas áreas de conhecimento,
provocando uma importante lacuna na formação inicial de professores que poderão
atuar (e às vezes já atuam na modalidade da EJA (DANTAS; NUNES; LAFFIN,
2017, p. 185).

Procurando intervir nesse cenário, o Laboratório de Investigação, Ensino e Extensão em
Educação de Jovens e Adultosviii (LIEJA), da Faculdade de Educação da UFR, tem realizado
distintas ações de formação continuada de docentes desde 2010, quando foi instituído. Estas ações
materializaram-se em formato de Cursos de Especializaçãoix (2014, 2017), de Aperfeiçoamento
(2017/2018) e, por último, de Extensão (2019) ofertados a professores/as de escolas e de
movimentos sociais atuantes na Educação de Jovens e Adultos. Tais ações empreenderam a
formação de mais de 250 cursistas de perfis de formação inicial muito distintos, já que a EJA
constitui um campo que abrange muitas etapas e ofertas da escolarização básica (a alfabetização, o
ensino fundamental, o ensino médio, a educação nas prisões, o ensino técnico-profissional) e, ainda,
as diversas ações dos movimentos sociais para adultos, como cursos preparatórios para acesso ao
ensino superior e educação popular, dentre outros. Desta forma agregamos, em nossas turmas de
formação continuada, docentes de perfis muito diferentes, o que possibilitou uma potente riqueza de
discussões, reflexões e pontos de vistas e, mais do que isto, a abertura para que o campo de atuação
desses docentes ganhasse significativa centralidade e fosse a todo momento mobilizado nas aulas
dos cursos, pelos docentes e pelos próprios professores-cursistas. A formação desenvolve-se em
mão dupla, onde a escola e os movimentos sociais como lócus privilegiado de formação e os
professores do LIEJAx, mobilizadores dos conhecimentos acadêmicos, complementam e
retroalimentam os conhecimentos já produzidos, seja pelos professores-cursistas em seus espaços
de atuação cotidiano, seja pelos professores universitários, em suas ações de pesquisa, ensino e
extensão.
O presente artigo, a partir de um relato de experiência, confrontará e problematizará duas
dessas experiências específicas, mobilizando dados sobre o perfil dos cursistas. A escolha de tais
experiências procede pelo fato de serem duas ações que contaram com financiamento externo da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
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Ministério da Educação (MEC),xi no escopo da Política Nacional de Formação de Docentes para a
Educação de Jovens e Adultos, estruturada após a promulgação do Plano Nacional de Educação
(2014) que, em diferentes metas e estratégias, induziu ações de formação de docentes da educação
básica e de docentes da Educação de Jovens e Adultos, de forma específica.
O debate em torno do perfil do professor da EJA presente nos dados mobilizadosxii tem a
intenção de problematizar quem é o educador/professor que a Universidade, em suas ações de
formação continuada, consegue atingir ou agregar para que com tal levantamento, redimensione as
suas futuras ações - seja na dimensão da oferta ou na dimensão didática dessas experiências
formativas no campo da Educação de Jovens e Adultos. Por último, de forma breve, pretende
refletir sobre os processos de evasão ocorrido nas experiências relatadas buscando, de forma
ensaística, algumas reflexões sobre tal quadro de evasão.
QUEM É O EDUCADOR/PROFESSOR DA EJA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA?
A primeira experiência em destaque constituiu a oferta, em 2014, do Curso de
Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica com ênfase em Educação de Jovens e
Adultos. Esta oferta ocorreu após o curso sofrer uma reformulação curricular, onde a grade de
disciplinas foi restruturada e o corpo docente que passou a atuar, seja na coordenação, seja nas aulas
e orientações foi constituído, majoritariamente, de professores integrantes do LIEJA. Esta oferta,
como já foi indicado, dispôs de financiamento da SECADI/MEC, o que possibilitou que os cursistas
contassem com apoio logístico, de pessoal e de material pedagógico, que viabilizou as aulas, em
horário integral, aos sábados, nas dependências da UFRJ na Ilha do Fundão e, ainda, a publicação
de dois livros, a saber: "Saberes e Práticas Docentes na Educação de Jovens e Adultos", com as
monografias de vinte professores-cursistas e "Educação de Jovens e Adultos em debate", com doze
artigos dos professores do curso.
A referida oferta teve a seleção de 42 inscritos e a conclusão de 32 professores especialistas,
o que indica o percentual de 76.74% das matrículas iniciais. O curso foi ofertado em modo
presencial, com carga horária de 360 horas de aula presenciais e 120 horas não presenciais,
divididas em 6 módulos formativos. A metodologia fundamentou-se na ação de problematizar,
junto com os docentes, as possibilidades de construção de um currículo crítico e em diálogo com os
referenciais da Educação Popular, considerando-os como redefinidores de políticas curriculares em
suas salas de aula, entendendo que a execução e ressignificação de um currículo crítico constituem
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esforço teórico e político na construção de um ensino comprometido com a realidade dos alunos
jovens e adultos trabalhadores e na superação das questões específicas e complexas em torno da
aprendizagem do conteúdo escolar para esses sujeitos em formação.
Instamos, com esta experiência, em possibilidades formativas em que os pós-graduandos
pudessem investigar a própria prática e se constituíssem em professores-pesquisadores. Há um
imperativo, no campo da EJA, para a formação e a estabilização de um campo de pesquisa
acadêmica, o que implica a importância de se romper com a compartimentação entre o fazer e o
pensar, bem como entre os que que pesquisam e os que ensinam. Deste modo, construímos uma
proposta de trabalho que estimulou a pesquisa na área da Educação de Jovens e Adultos e tinha,
como horizonte, o aprofundamento das questões teóricas e da prática pedagógica desta modalidade
de ensino, tentando contribuir para o seu fortalecimento como campo de produção de
conhecimento. Desta forma, o trabalho monográfico configurou-se como esse processo e consistiu,
formalmente, em parte do processo avaliativo para o alcance da titulação de especialista em
Educação de Jovens e Adultos. Destaca-se, ainda, que a publicação dos dois livros, tendo como
autores os professores-cursistas e os docentes do curso, pode ser validada como o desfecho da
construção de trajetórias de professores-pesquisadores, intenção didática central na proposta em
tela.
O perfil de professor-cursista, em termos de gênero, corrobora a perspectiva típica do
professorado brasileiro - a feminização do magistério - processo do início do século XX que
impacta sobremaneira a proletarização docente que se institui no cenário do magistério brasileiro ao
longo desse século - sendo uma profissão majoritariamente exercida por mulheres, os processos de
precarização e a perda do status social incidem de forma mais contundente neste grupo de
trabalhadores (NICODEMOS, 2013). Outro componente que esse dado revela é que atuar na EJA, o
que ocorre invariavelmente no horário noturno, é uma realidade para muitas professoras, rompendo
com a ideia generalista de uma prevalência ou opção das mulheres por trabalharem em horário
diurno, para garantir a organização do universo doméstico e da criação dos filhos. Tais constatações
aproximam-nas, sobremaneira, do universo feminino discente, onde as educandas, em jornadas de
trabalho triplas, conciliam a tarefa de voltar à escola coma reprodução de sua existência material e
com a responsabilidade pelo trabalho doméstico ou familiar.
Identifica-se, ainda, que mesmo com tal prevalência do componente feminino no universo
dos cursistas, as questões de gênero pouco foram desenvolvidas ao longo das disciplinas no curso
em seus debates escolares e sociais. Uma única disciplina de 15 horas sobre questão de gênero no
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Brasil foi ministrada, o que indica uma fragilidade na proposta da formação, frente às
especificidades docentes e discentes que o universo da EJA traz para nossas experiências formativas
na Universidade.
Em termos de faixa etária, o curso contou com um universo de professores-cursistas de
idade já bastante avançada, com mais da metade da turma entre quarenta e sessenta anos contando,
ainda, com três professores com mais de 60 anos. Tal quadro indica o retorno dos profissionais,
após muitos anos, aos bancos universitários em processos de formação por iniciativa própria o que
faziam, invariavelmente, conjugando extensas jornadas semanais de aula. Tal realidade rompe com
uma outra ideia generalista de que a atuação na EJA é um lugar de passagem, temporário, para
aqueles que estão chegando ao magistério. A configuração etária dos cursistas indica uma outra
realidade no presente: estar na EJA é um processo - de escolha ou compulsório - que pode
atravessar longo tempo da atuação profissional de um/a professor/a. Outro elemento que um perfil
etário de mais idade ocasionou foi a dificuldade de alguns alunos com o universo acadêmico e,
principalmente com a escrita acadêmica. Consideramos que este fator pode justificar os casos de
evasão no curso que ocorreram, em sua grande maioria, no momento da redação da monografia.
Numa outra perspectiva, consideramos muito positivo o perfil etário mais maduro no
conjunto dos professores do curso, pois tal realidade nos aproxima de uma perspectiva de formação
de professores que gere centralidade na longa experiência docente como elemento formativo para
novas gerações de professores, o que Nóvoa denomina como uma formação de professores por
dentro da profissão:
por isso, insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos
professores, porque o reforço de processos de formação baseados na investigação só
faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem apenas
injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do
campo profissional docente (NÓVOA, 2009, p. 5)

Nas características étnico-raciais dos cursistas, o quantitativo de professores que se
autodeclarou pardos e pretos foi de vinte e dois (52,38 %). Treze declaram-se brancos (30,95 %) e
sete não declararam. Destaca-se que de todas as perguntas respondidas pelos cursistas na plataforma
do MEC, esta foi a que teve o maior índice de abstenção indicando, sobremaneira, o quanto é
delicado o debate em torno das questões étnico-raciais em nosso país. Buscando uma aproximação
com o universo discente na EJA, destaca-se que, nos resultados do módulo de Educação da
Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2018, das pessoas que
frequentavam o Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos, 73,7 % eram de cor preta
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ou parda e no Ensino Médio 65,7 %. Estes índices indicam como podemos considerar significativo
tal similitude entre os universos docente e discente, ao mesmo tempo que reconhecemos que as
temáticas em torno das questões étnico-raciais e da luta antirracista foram desenvolvidas de forma
acanhada, já que foi desenvolvida no curso, também, somente uma disciplina de 15 horas com a
temática Educação e Etnia.
Quanto à inserção no universo profissional, esta experiência formativa contou com um
conjunto de docentes inserido em espaços profissionais com vínculos estáveis com as redes de
ensino em que atuavam, já que trinta professores indicaram serem concursados e estáveis, cinco
com contrato de CLT e cinco com contrato temporário, além de dois que não responderam. Já
quanto à função que exerciam em suas redes de atuação, temos a prevalência significativa de
docentes no universo alcançado pelo curso. Este aspecto estrutura-se na seguinte dimensão: vinte e
cinco docentes (59,5%), quatro coordenadores pedagógicos ou dirigentes locais (9,5%), sete em
outras funções escolares (16,5 %) e dois que não responderam (4,7%). Tal quadro corrobora a
importância deste tipo de formação continuada, pois possibilita alcançar um público que
permanecerá em atuação profissional de forma perene e em sala de aula operando, assim, como
elemento dinamizador das temáticas da EJA em seus locais de atuação profissional, sejam nas
escolas, sejam nos movimentos sociais. Essa dimensão indica um elemento central na perspectiva
da formação continuada - a dimensão da formação por dentro da profissão, como destacamos acima
(NÓVOA, 2009).
Em análise comparativa, a segunda experiência configurou-se com características
organizativas e didáticas distintas da primeira. Em 2017, o LIEJA promoveu o Curso de
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e na Inclusão Social, com uma
organização curricular composta por atividades presenciais e não presenciais. As primeiras foram
desenvolvidas em 8 encontros de 4 horas cada e 11 encontros de 8 horas cada, somando 120h, Já as
atividades não presenciais totalizaram 60hs. As aulas foram ministradas às sextas-feiras, no turno da
noite, e aos sábados em horário integral. Os encontros das sextas-feiras aconteceram na Escola
Municipal Orsina da Fonseca, Rio de Janeiro e os dos sábados nas dependências da UFRJ, na Ilha
do Fundão. Também este curso contou com o financiamento da SECADI/MEC o que, igualmente,
garantiu apoio logístico, de pessoal e de material pedagógico, e ainda, a publicação do livro
"Professores-Pesquisadores da EJA e suas escritas", com 12 artigos redigidos em coautoria entre os
cursistas e os professores do LIEJA. Estes artigos foram produzidos no escopo da disciplina
Professores-Pesquisadores e suas escritasxiii, que congregou as 60hs não presenciais do curso e onde
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os cursistas, através de atividades não presenciais e de orientação dos professores, construíram
escritas que tinham como elemento mobilizador as realidades cotidianas de atuação em escolas ou
movimentos sociais.
Esta experiência contou com a inscrição de 60 professores da Educação de Jovens e Adultos,
atuantes em escolas e movimentos sociais e se caracterizou por um significativo índice de evasão,
pois foram certificados apenas 32 professores, o que significa 53, 33% dos inscritos.
Quanto ao perfil dos cursistas, temos os mesmos índices da experiência anterior, indicando,
em certa medida, ser um perfil consolidado de professores/as da Educação de Jovens e Adultos que
chegam à Universidade para processos de formação continuada. Na experiência de Curso de
Aperfeiçoamento a turma se conformou da seguinte forma: 71,6% eram mulheres; 53,3% eram
pretos e pardos; 55% tinham a idade entre 40 anos e 60 anos ou mais e 80% apresentavam vínculo
estável nas redes municipais em que atuavam sendo, deste total, quarenta e cinco cursistas atuando
como docentes, o que indica 75% do universo.
Na direção das considerações finais desse artigo, cabe indagar porque duas turmas de perfis
tão próximos quanto à composição manifestaram índices tão díspares em termos de certificação. A
título de reflexão, apresentaremos algumas considerações que, acreditamos, possam contribuir para
ponderações mais amplas sobre os processos de formação continuada de docentes nos dias atuais, a
partir de um olhar sobre estas experiências específicas.
O curso de aperfeiçoamento contou com uma seleção distinta daquela empreendida pelo
curso de especialização, sendo o último uma chamada pública de inscrição, onde a iniciativa partia
do professor/a. Na experiência do aperfeiçoamento fizemos parceira com duas redes municipais de
Educação que tiveram uma prevalência nas vagas oferecidas e atuaram na intermediação dos
processos de inscrição para o curso. A primeira parceria ocorreu com a Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, onde os professores inscritos tiveram a possibilidade de abono de
ponto nas sextas-feiras à noite, quando é dia letivo para quem atua na EJA desta rede. A segunda
parceria constituiu-se com a Secretaria Municipal de Cachoeiras de Macacu, que se comprometeu
em viabilizar transporte para os professores inscritos no curso. O curso possibilitou, ainda, vagas
para professores de outras redes que fizerem suas inscrições on-line em site viabilizado pelo LIEJA.
O que, aparentemente, seria um elemento positivo - a construção de vínculos com as redes
públicas de ensino- configurou-se, se considerarmos as motivações de evasão, como um elemento
de fragilização na permanência e assiduidade ao curso. Uma das primeiras dificuldades foi a
manutenção, por parte da prefeitura de Cachoeiras de Macacu, do transporte para os cursistas:
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primeiro inviabilizado nas aulas de sextas-feiras e, após, nas próprias aulas de sábado. Assim, os
professores terminaram o curso por organização própria, viabilizando transporte pessoal e coletivo
para a permanência e conclusão do mesmo.
Identificamos, ainda, um grande índice de evasão por parte de professores que não eram
moradores da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo considerando o fato de que o curso, desenvolvendose aos sábados, em horário integral, apresentava um fator de atratividade para os professorescursistas que atuam em suas redes públicas na modalidade da EJA em horário noturno, a
operacionalização desse dia letivo pode ser penosa se considerarmos a realidade dos cursistas, em
dedicar o sábado inteiro ao curso, somado a uma carga horária extensa de trabalho durante a
semana, o que implicava em negligenciarem demandas familiares e pessoais, segundo os mesmos.
E fiamos, também, nessas motivações pessoais, as dificuldades de permanência dos docentes
da própria cidade do Rio de Janeiro: por ter sido um inscrição intermediada pela Secretaria de
Educação, estando carregada de um elemento impositivo para os docentes, num primeiro momento,
e não em um processo de escolha pessoal de formação, levou à desistência e à baixa frequência muito recorrente nessa turma - o que gerou também, consequentemente, a impossibilidade de
certificação por parte da Universidade, por não cumprimento da carga horária mínima.
Por último, destaca-se que uma experiência de formação no formato de pós-graduação lato
sensu, como a Especialização, impacta positivamente os planos de cargos e salários dos professores
tendo, em algumas redes públicas de ensino, a possibilidade de progressão e aumento de salário
para os professores. Neste caso a conclusão de um curso de especialização torna-se mais imperativa
que um curso de aperfeiçoamento, que produz pouco impacto nas carreiras e salários.
Dessas experiências formativas carregamos a “dor e a delícia” do que conseguimos construir
e realizar como Universidade comprometida com a Educação Pública Básica e, principalmente,
com uma formação de qualidade e emancipatória -inicial e continuada - para os seus professores/as.
Tais ações, vistas em perspectiva crítica, nesse relato de experiência, anima-nos e nos dá a certeza
que o maior sentido da Universidade Pública é estar próxima da sociedade, assumir os desafios e
receios que esta aproximação traz e construir, cada vez mais pontes e escadas que nos levem para
fora dos muros acadêmicos, em movimento, em ação, em transformação, em luta por uma Educação
de Jovens e Adultos como direito garantido!
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Resumo
Este trabalho, em formato de relato de experiência, pretende apresentar e confrontar duas experiências
de Formação Continuada para professores/as da Educação de Jovens e Adultos que atuam em escolas
públicas e movimentos sociais no estado do Rio de Janeiro. Empreendidas pelo Laboratório de
Investigação, Ensino e Extensão (LIEJA) da UFRJ e desenvolvidas nos anos de 2014 e 2017, as
experiências em tela contaram com financiamento da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação (MEC), em suas ações de
fomento à formação de professores no país na última década. A concepção político-pedagógica das
ações indica possibilidades formativas que possam contribuir para que os cursistas investiguem as suas
próprias práticas constituindo-se, assim, em professores-pesquisadores de suas realidades, contribuindo
para o fortalecimento da EJA como campo de pesquisa consolidado e, principalmente, atrelando os
saberes produzidos às experiências vivenciados no dia-a-dia da escola básica e dos movimentos sociais.
Mobilizando dados de gênero, etários, étnicos e inserção profissional dos cursistas pretendemos
analisar quem é o educador/professor que chega à Universidade para vivenciar as suas ações de
formação continuada. Pretendemos, com tal reflexão, redimensionar as ações empreendidas pelo
LIEJA no campo da formação continuada de professores da EJA. Nesta reflexão indicaremos, ainda,
alguns elementos constituidores que possam ter incidido no processo de evasão das duas experiências,
que apresentaram quadros distintos no quantitativo de professores concluintes e evadidos. Além de
apontarmos para temáticas que merecem maior investimento nos contextos de formação continuada de
educadores/as da EJA, como o debate em torno de questões étnico-raciais e de gênero.
Palavras-chave: EJA; Formação de Professores; Formação continuada e Universidade.
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“AS CANÇÕES DA EJA”: UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO A PARTIR
DA PRODUÇÃO ORAL DO GÊNERO AUTOBIOGRAFIA
Pilar Silveira Mattos – Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF

INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem, nos últimos anos, concentrado
seus esforços em desenvolver pesquisas na área da Educação no Brasil. Um movimento importante
diante da relevância da modalidade no cenário de analfabetismo e distorção idade série que
caracteriza o quadro educacional brasileiro e da carência de pesquisas que a dialoguem sob diversos
vieses, como a formação docente e o currículo, por exemplo. Como uma modalidade complexa, a
EJA apresenta hoje ainda algumas crenças negativas que tiveram início no antigo Mobralxiv, como a
necessidade rápida de conclusão dos estudos para aquele educando que busca na modalidade “uma
recuperação do tempo perdido” o que demanda, para tanto, conteúdos e avaliações mais fáceis.
Ventura (2012) nos traz as características da modalidade, bem como dos seus educandos:
Além dos óbvios traços que são próprios da condição de não crianças, os educandos
da EJA trazem certas peculiaridades específicas de seu público como a marca da
sociedade dividida em classes. Geralmente, se reconhece que seus alunos possuem
significativa experiência de vida e relação com o mundo do trabalho. Eles apresentam
em comum nas suas histórias de vida o fato de que estão hoje cursando a EJA porque
as condições socioeconômicas nas quais se encontravam na infância e na adolescência
os impediram de estudar (VENTURA, 2012, p. 76).

Todas essas especificidades merecem ser tratadas na formação inicial e também na
continuada. É necessário que o professor conheça as particularidades que se fazem para os alunos
adultos e jovens, que voltam aos estudos. A respeito dos conhecimentos pedagógicos de cada
campo da mesma maneira é imperioso reconhecer quais são os saberes que farão sentido para a vida
do aluno da EJA. Possivelmente, não serão os mesmos saberes que fazem parte do ensino dito
regular. Aqui, acabamos por esbarrar em outro campo, o do currículo. Macedo (2006), estudiosa do
campo, o define como
um espaço-tempo de fronteira, no qual as questões de poder precisam ser tratadas de
uma perspectiva de poder menos hierárquica e vertical. Isso implica pensar uma outra
forma de agência, capaz de dar conta de hegemonias provisórias e da superação da
lógica da prescrição nos estudos sobre política curricular (MACEDO, 2006, p.98).
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Ao considerar o currículo como um espaço-tempo, a autora nos leva a pensar na
necessidade, advinda por questões históricas e sociais, de pensarmos na mutabilidade do currículo e
também em sua diversidade. Sendo assim, não haveria como pensar em um currículo que não
cuidasse das demandas únicas da EJA e uma formação, logo, que permitisse ao professor
conhecimento e condições para fazer o seu próprio currículo.
A produção do documentário aqui apresentado, por sua vez, teve sua motivação pelo perfil
da turma e por uma perspectiva que privilegia os gêneros textuais no ensino de língua materna.
Adiante, traçaremos essas discussões.
O campo da formação, como já mencionado, merece destaque quando se pensa sobre a EJA.
Uma pergunta possível é: a formação inicial e continuada de professores tem formado professores
para atuar de forma crítica na EJA? Alguns pesquisadores do campo da formação inicial, tem nos
indicado o pouco trato com os conteúdos práticos, do campo do trabalho docente, como Gatti
(2010). Isso nos leva a inferir que a EJA talvez, com foco nas práticas pedagógicas, não esteja no
centro das discussões e das ementas dos cursos de Licenciatura, o que gera uma formação que não
prioriza a docência, especialmente, na modalidade EJA.
A pesquisadora analisou o que tem sido proposto como disciplinas formadoras em curso de
licenciaturas presenciais em Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas no
país (GATTI, 2010). Para a realização dessa pesquisa, Gatti e seus colaboradores (2010) estudaram
o projeto pedagógico, as ementas e as disciplinas ofertadas em cada curso e, assim, puderam
concluir que:
Há grande dissonância entre os projetos pedagógicos obtidos e a estrutura do conjunto
de disciplinas e suas ementas, nas três licenciaturas, parecendo que aqueles são
documentos que não repercutem na realização dos cursos. Os cursos de licenciatura
em Letras apresentam 51,4% de sua carga horária em disciplinas relativas aos
conhecimentos disciplinares da área, com predominância de Linguística, e apenas
11% das horas-disciplinas são dedicadas à formação para a docência. Raras
instituições especificam em que consistem os estágios e sob que forma de orientação
são realizados, se há convênio com escolas das redes, entre outros aspectos. A questão
das práticas exigidas pelas diretrizes curriculares desses cursos mostra-se
problemática, pois ora se coloca que estão embutidas em diversas disciplinas, sem
especificação clara, ora aparecem em separado, mas com ementas muito vagas
(GATTI, 2010, pp. 1372- 1373).
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As marcas assinalam a escassa preocupação com a docência em cursos que,
majoritariamente, formam professores. Ao se formar, o profissional encontra muitas dificuldades
para lecionar, as quais se justificam, dentre outras razões, pela carência de disciplinas cursadas que
deveriam refletir sobre a docência e, como pode constar Gatti (2010), não o fazem. Especificamente
sobre EJA, não é diferente. Machado (2000) revela que “há um desafio crescente para as
universidades no sentido de garantir/ampliar os espaços para discussão da EJA, seja nos cursos de
graduação, seja nos de pós-graduação e extensão" (MACHADO, 2000, p. 16).
Por outro lado, se concebemos a EJA não somente como uma modalidade a ser
problematizada na formação inicial e continuada, mas também como um direito, há de se
desconstruir, nos cursos de formação inicial tais crenças, uma vez que muitos professores vão, ao
longo de suas carreiras, atuar na escola básica como professores da EJA. Até mesmo os
profissionais do ensino que não se identifiquem com a modalidade devem conhecer e (re)conhecer
este espaço de formação.
Ademais, os cursos de formação continuada também devem traçar meios para que a EJA
seja estudada também pelo professor já formado, através dos cursos de extensão e pós-graduação,
de modo que ele possa se atualizar e refletir sobre sua prática, principalmente se atua na
modalidade. Para Libâneo (2005),
A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo.
São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida
cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade
reflexiva sobre o que e como mudar (LIBÂNEO, 2005, p. 76).

Logo, é partindo dessas discussões que este relato docente se construiu, na medida em que
buscou problematizar uma experiência docente de formação em serviço e investir na socialização
das reflexões que a atividade provocou. O trabalho também pretende amplificar a voz aos alunos da
EJA, registrada a partir da produção oral com o gênero autobiografia em duas turmas do primeiro
ano do Ensino Médio do Colégio João XXIIIxv, da X (MG), no segundo semestre de 2019. A seguir,
traçarei considerações não somente sobre o documentário produzido, mas também sobre as
reflexões docentes a que fui levada em todas as fases do trabalho.
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MEU FAZER DOCENTE NA EJA E “AS CANÇÕES DA EJA”
Em todo homem existe um ímpeto criador, o ímpeto de criar nasce da inclusão do
homem. A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico
de criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos
oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos (FREIRE, 2001 p.32).

“As canções da EJA” surge, como uma proposta de trabalho viável, primeiramente, pela
estrutura existente no Colégio X. A escola conta com datashows e computadores em todas as salas e
xerox para que todos os alunos tenham os materiais fornecidos pelos professores. Especificamente
para as filmagens, a escola também possui uma sala que permite tal atividade.
Além disso, é imperioso destacar as relações entre o trabalho realizado e minha formação
docente. Na graduação, assim como ressaltam as pesquisas na área, não tive um currículo que
privilegiasse as práticas, tampouco discussões centradas na EJA. Influenciada pelos estereótipos
negativos da modalidade, nem mesmo era uma intenção ser professora de jovens e adultos. Somente
na pós-graduaçãoxvi é que tive mais contato com a modalidade e com práticas que dialogam com
esse lugar específico que merece a EJA na escola básica. Durante o mestrado, estudei o
desenvolvimento de capacidades docentes (CRISTÓVÃO E STUTZ, 2012) a partir de gêneros orais
no âmbito da formação inicial. Essa pesquisa me possibilitou o conhecimento do trabalho com a
oralidade em sala de aula e, logo, dialoga com o documentário, pois pude realizar uma produção
oral autobiográfica na EJA a partir dessa formação continuada.
Para além dessa formação teórica, é importante destacar a aprendizagem advinda da reflexão
da prática. A todo o momento, era necessário repensar se os caminhos estavam sendo coerentes com
minha proposta e, principalmente, se a atividade, ou seja, se o currículo criado dialogava com
aquilo que precisavam meus alunos. Para Freire (2001)
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar,
que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade
ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...]A prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o
pensar sobre o fazer (FREIRE, 2001, p. 42-43).

Essa máxima da formação permanente de Freire foi fundamental para que eu conseguisse
produzir um documentário com os alunos. Eram muitos dúvidas e questionamentos, como por
exemplo, se era pertinente e se fazia sentido, para a formação dos meus alunos, exporem suas vidas
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para mim e, na exibição, para seus colegas. Tudo isso me faz refletir que a produção oral foi além
de emocionante, formativa até mesmo do ponto de vista prático. Como não se tratou de uma
atividade interdisciplinar, coube a mim ensinar o gênero escrito autobiografia, ler as produções,
propor a produção oral, organizar as etapas, agendar o anfiteatro da escola, dividir os alunos,
conduzir as gravações e, por fim, editar todo o vídeo. Vamos, então, ao que se trata de fato, o
documentário.
“As canções da EJA” surgiu a partir do documentário brasileiro “As canções” (2011), produzido
por Eduardo Coutinho, que reúne uma série de depoimentos de personagens reais que narram um
momento dramático ou feliz de suas vidas. Durante essas catarses, as pessoas cantam as músicas
que marcaram tais episódios. Muito emocionante e sensível, o documentário traz histórias que
marcaram a vida daquelas pessoas através do resgate da memória, que possibilita a reconstrução
desse passado único como um elemento constituidor de nossas identidades. Lins (2016, p 46) traça
o perfil de Coutinho no documentário:
Coutinho percebe, e nos faz ver a partir daí, que a fala particular dos seus personagens
já vem atravessada por um campo social comum a todos eles, e tudo o que dizem está
encharcado das condições sociais e do contexto histórico em que se encontram
(BAKHTIN, 1995) (LINS, 2016, p.46 (grifos da autora)).

As proposições de Bakhtin, citadas por Lins (2016), como as condições sociais e o contexto
histórico, também fundamentam a visão discursiva do ensino de língua materna, uma vez que se a
linguagem é social e se manifesta por meio dos gêneros textuais, não haveria meio mais profícuo do
que desenvolvê-la na escola que não seja por meios dos textos escritos e orais. Por isso, também se
justifica a produção do documentário. Além disso, um outro fator foi o fato de que, de uma maneira
geral, a turma tinha baixa autoestima e insegurança. Assim, pensar no documentário era também dar
voz e importância ao que eles traziam.
Essas características costumam ser muito presentes na EJA, se pensarmos em todo o
constructo social que cerca a modalidade e também para aqueles que interromperam os estudos para
o trabalho ou para o casamento, no caso dos alunos deste trabalho. O perfil desses discentes para
Eiterer e Pereira (2009, p,71) são de
[...] homens e mulheres [que] enfrentaram dificuldades distintas para sua permanência
na escola. Para as mulheres, o cuidado com a família e com os filhos pequenos é
sempre uma necessidade anterior, assim como as manifestações de ciúmes dos
parceiros podem ser um obstáculo premente (EITERER E PEREIRA, 2009, p.71).

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

1946

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Logo, é comum nos depararmos com alunos inseguros e envergonhados, o que torna nosso
trabalho ainda mais difícil, pois nos colocamos diante de pessoas que, muitas vezes, movem muito
de si para retornar aos estudos. A sensibilidade é componente imprescindível para um trabalho que
respeite aquilo que os educandos da EJA já viveram e que, talvez, muitos jovens professores ainda
não experienciaram. Tardif (2014, p 103-104) nos apresenta esse saber docente que foge ao
aprendido na formação inicial:
[...] um professor ‘não pensa somente com a cabeça’, mas ‘com a vida’, com o que foi,
com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida, em
termos de lastro de certezas. Em suma, ele pensa a partir de sua história de vida
não somente intelectual, no sentido rigoroso do termo, mas também emocional,
afetivo, pessoal e interpessoal. [...] O professor não é somente ‘um sujeito
epistêmico’ que se coloca diante do mundo numa relação estrita de conhecimento, que
‘processa’ informações extraídas do ‘objeto’ (um contexto, uma situação, pessoas,
etc.) através do sistema cognitivo [...] [ele é] um ‘ser-no-mundo’ [...] Uma pessoa
completa com seu corpo, suas emoções, sua linguagem, seu relacionamento com os
outros e consigo mesmo [...] (TARDIF, 2014, p. 103-104 - grifos da autora)).

Antes de propor a escrita e a produção oral aos alunos, foi preciso, em um primeiro
momento, sensibilizá-los para atividade, pois falar de si mesmo não é uma tarefa fácil nem mesmo
para aqueles mais desinibidos. Para que a sensibilização acontecesse, tais saberes elencados por
Tardif (2014) se fizeram presentes. Em muitos momentos, foi preciso me colocar não somente
como a professora de Língua Portuguesa, mas como uma mulher no mundo que acredita e respeita
em todas as histórias que leu e ouviu e, principalmente, acredita no potencial dos seus alunos e na
atividade como formativa para os educandos e também para si.
Pude ter contato com histórias felizes e dramas da vida real ao mesmo tempo em que
(re)conheci a linguagem, tão cara ao ensino que acredito, acontecer em suas diversas facetas e
mostrar o humano. Muitas narrativas me emocionaram não só pelo teor que traziam, mas também
por perceber quão grande é o valor dado a EJA. Todos falaram da importância e do recomeço que
estar na escola novamente representa em suas vidas. Além disso, procurei deixar claro que a
filmagem poderia ser editada a qualquer momento, uma vez que veríamos juntos, em sala, o
documentário e eu não queria ferir de modo algum a intimidade dos alunos. Para mim, esse ponto
foi crucial para compreender o lugar do aluno da modalidade, que é muito distante do aluno do
ensino dito regular. A EJA se mostrou para mim, a partir de “As canções da EJA”, como um lugar
potente de empoderamento e de formação social único. Em outras palavras, ler e escutar o que
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marcou a vida desses alunos é essencial para refletir o que a escola, como direito, pode fazer por
eles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato docente aqui apresentado permitiu que eu refletisse não somente sobre o
desenvolvimento dos meus alunos da EJA, como também minha formação inicial e continuada, o
lugar da EJA na escola básica e em minha profissão docente. A primeira reflexão me trouxe a
reconhecimento das lacunas que possuem os cursos de licenciatura e quão grave isto é. Pouco se
tem falado sobre EJA na formação inicial e isso não conversa, muitas vezes, com o objetivo dos
cursos de licenciatura: formar professores. E por outro lado, me sinto privilegiada por ter cursado
uma pós-graduação stricto sensu que me forneceu conhecimento teórico e prático da docência, por
ter estudado o ensino de gêneros orais e as capacidades docentes ao mesmo tempo em que exerci a
docência na escola pública e na EJA. Creio que sem essa formação continuada seria mais trabalhoso
e menos formativo, uma vez que a autorreflexão sobre o meu trabalho foi constante. Por fim, “As
canções da EJA”, como uma produção que traz o protagonismo de alunos que necessitam de
autoestima e de acreditarem que são capazes de concluir o Ensino Médio como um direito, se move
também com uma perspectiva de trabalho docente que respeita o humano em nosso maior lugar de
resistência: na escola pública.
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Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma experiência docente realizada em duas turmas de
EJA do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio João XXIII, intitulada "As canções da EJA". A
atividade se desenvolveu no contexto do ensino da língua materna a partir do trabalho com o gênero
textual autobiografia e se caracteriza pela produção de um documentário autobiográfico inspirado no
documentário de Eduardo Coutinho, “As canções", do ano de 2011. Dessa forma, o mesmo foi
produzido por dezesseis alunos, que expuseram suas vivências por meio de músicas que marcaram suas
vidas. O resgate da memória, que trouxe as trajetórias felizes e tristes dos educandos da EJA, é uma das
marcas do curta, que além de se configurar como uma produção oral do gênero trabalhado valorizou as
vivências dos alunos. Diante do perfil tímido e inseguro das turmas, dar voz aos educandos para além
da sala de aula também era um objetivo a ser alcançado. Ao perceberem que o objetivo desse projeto
era o de conhecer suas histórias de vida, dando importância pelo que passaram até hoje fez com que
eles se sentissem empoderados e, principalmente, importantes para a escola. No que tange à formação,
buscou-se frisar o hiato que há entre as licenciaturas e a modalidade EJA. Como base na discussão do
trabalho desenvolvido com os educandos, o texto propõe elaborar uma reflexão acerca de como essa
vivencia contribui para dar sentido à formação da docente como uma educadora da EJA interessada e
sensível às especificidades que a modalidade acaba por configurar a sua ação profissional.
Palavras-chave: EJA; Formação docente; Ensino de língua portuguesa; documentário autobiográfico
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metodológicos visando à formação de professores de EJA comprometidos com projetos emancipatórios de sociedade,
nos quais o compromisso com a Educação Básica e a escola pública tenha relevância; articular uma rede de escolas
públicas por meio do desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, formativas e políticas. Ver: http://lieja.fe.ufrj.br/
Ocorreram duas experiências anteriores de oferta dessa Especialização, em 2009 e 2011, mas que se desenvolveram
fora do âmbito de coordenação e atuação do LIEJA, que passa a assumir a Coordenação do Curso de Especialização,
em 2013, com a atuação da Professora Alessandra Nicodemos, que coordenou as duas ações subsequentes.
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Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro e que acumulam significativa experiência de pesquisa no campo e de
atuação no campo da EJA.
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Adultos num não-lugar dentro dessa estrutura. Consideramos que estudos como esse são fundamentais para colocar luz
sobre ações importantes de formação de professores que serão, agora, completamente inviabilizadas como política
nacional de formação de professores promovida pelo MEC.
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Programa criado em 1970 pelo governo federal com objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil em dez anos. O
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programa foi extinto em 1985 e substituído pelo Projeto Educar. Disponível em https://www.educabrasil.com.br/mobral
-movimento-brasileiro-de-alfabetizacao/.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa em desenvolvimento, no âmbito
de um Curso de Pedagogia, de uma instituição privada do município do Rio de Janeiro, na qual são
articuladas três categorias de análise: a prática de ensino, o currículo de formação docente e a
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O texto discute aspectos da prática de ensino realizada na
formação inicial de professores no âmbito do Curso de Pedagogia, com o propósito de dialogar
sobre os desafios da articulação teoria-prática na construção dos currículos de formação docente e,
em especial, a formação de docentes para atuação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
O PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA FTESM – ESPAÇO DA
ARTICULAÇÃO TEORIA-PRÁTICA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Desde a década de 1990, no Brasil, têm sido intensificadas políticas públicas voltadas para a
formação continuada de educadores, “visando um melhor desenvolvimento de ações educativas
voltadas para os seus sujeitos e a conquista de direitos desses” (MOURA, 2015, p. 49). A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.304 de 1996 - materializa uma dessas políticas ao
definir a EJA como uma modalidade de ensino cuja intenção é permitir a reinserção de sujeitos que
não concluíram os estudos na idade adequada ou que nunca frequentaram o ambiente escolar.
Assim, é necessário que a EJA exerça as funções reparadora, qualificadora e equalizadora,
constituindo-se como “instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência
social contemporânea” (BRASIL, 2000, p. 5).
É nesse contexto educacional, que no ano de 2006, foi iniciado no âmbito da Fundação
Técnico Educacional Souza Marques (FTESM), uma parceria entre o Colégio Souza Marques e o
Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras com o objetivo de desenvolver um
Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos, destinado a moradores das comunidades do entorno da
instituição. Inicialmente, este curso era ministrado por uma professora do Curso de Pedagogia que
contava com a colaboração de um grupo de alunos voluntários. Em 2016, o Projeto foi
redirecionado, recebeu o nome de PROEJA/FTESM e passou a constituir-se como um espaço de
Iniciação Científica (IC) e Monitoria no âmbito do Curso de Pedagogia, recebendo um “novo
desenho”, no qual se buscou imprimir o caráter de inovação, por meio da interdisciplinaridade e da
intensificação das possibilidades de articulação teoria-prática proporcionadas aos discentes
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licenciandos, desde os primeiros anos de sua graduação. Buscando-se, assim, superar os modelos de
estágios obrigatórios vigentes, que se fundamentam apenas na observação do professor em serviço
(FONSECA; BASTOS; TERRA NOVA, 2018, p. 10).
Nessa perspectiva, o PROEJA/FTESM estabeleceu como objetivo possibilitar aos
licenciandos de Pedagogia um ambiente institucional com organização adequada que favorece o
desenvolvimento de proposta pedagógica voltada para a Educação de Jovens e Adultos e a
oportunidade dos licenciandos pesquisarem questões/problemas atinentes a esta modalidade de
educação, trabalhando para oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente
contextualizadas; oportunidade de desenvolver práticas educativas que correlacionem teoria e
prática; e utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às
situações específicas de aprendizagem dos jovens e adultos em processo de escolarização.
A prática de ensino desenvolvida no âmbito do Projeto fundamenta-se na importância
apontada por Monteiro (2001, p.138-141) que, no processo de formação docente, devem ser
aprofundados parâmetros de reflexão e da crítica para que o professor desde sua formação inicial
adquira maior autonomia profissional, tornando-se capaz de justificar e explicar os objetivos de sua
ação. Nesse sentido, as atividades no PROEJA/FTESM têm sido desenvolvidas visando oportunizar
um espaço de diálogo e reflexão sobre o fazer docente, pelos alunos licenciandos , desde o planejamento

das atividades de ensino que serão conduzidas, bem como a condução das aulas e a análise e
avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas. Buscando-se, assim, que o licenciando
aprenda a construir a prática de reflexão sobre seu próprio trabalho em busca da produção de novos
saberes. Afinal, conforme afirma Tardif (2001, p. 119), “os professores são atores competentes,
sujeitos ativos, isso significa que a prática deles não é somente um espaço de aplicação de saberes
provenientes da teoria, mas também um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa
mesma prática.”
Foi considerando essa perspectiva de intensificar a relação teoria prática de uma forma
resignificada que o PROEJA/FTESM foi associado aos Programas de Iniciação Científica e
Monitoria. Entendendo que nestas instâncias seria possível a produção de conhecimento sobre a
prática de ensino da EJA. Para tanto, o PROEJA/FTESM foi relacionado diretamente à condução de
duas disciplinas do Currículo do Curso de Pedagogia da PROEJA/FTESM: Educação de Jovens e
Adultos e Teoria e Prática da Alfabetização - na qual foram desenvolvidas as pesquisas: Escola,
Alfabetização e Múltiplas Linguagens e Projetos Inovadores na Alfabetização e Letramento.
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A partir dessa associação, o trabalho realizado no âmbito do PROEJA/FTESM tem se
fundamentado no desenvolvimento de atividades que promovem a articulação entre os estudos
teóricos e a experiência cotidiana da sala de aula, contribuindo para repensar o modelo tradicional
de “aula,” organizando atividades que trazem o protagonismo e as experiências vivenciadas pelos
alunos da EJA e também pelos licenciandos em formação.
Cabe ainda destacar, que ao ser associada à IC e Monitoria, o PROEJA/FTESM tem levado
os licenciandos a articularem questões epistemológicas e teórico-metodológicas, às suas reflexões
sobre a prática de ensino instituída na EJA. Levando-os a desenvolver, conforme nos ensina
Monteiro (2001, p. 135), “a sensibilidade para lidar com alunos de diferentes estratos sociais e um
engajamento político,” tão importante para a realização de uma educação transformadora. Como
pode ser evidenciado pela seguinte fala de uma licencianda de pedagogia que participa do Projeto:
“Estar no EJA é uma das melhores experiências que tive em minha vida. Receber abraços e palavras
que nos encorajam a cada dia a lutar e acreditar que somente através da educação, essas pessoas têm
a oportunidade de exercerem sua cidadania.”
Metodologicamente, optou-se por desenvolver o estudo a partir da pesquisa-ação por
entender que “a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento
de professores-pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu
ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIP, 2005, p. 445). Na pesquisa-ação
são desenvolvidas estratégias que requerem coleta de informações sobre o problema, análise e
desenvolvimento de planos práticos para implementar mudanças efetivas (MALLMANN, 2015, p.
83). É sobre o desenvolvimento dessas estratégias que passamos a tratar na seção a seguir.
ARTICULAÇÃO DAS DIMENSÕES DA TEORIA-PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE DOCENTES
PARA ATUAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
As disciplinas Educação de Jovens e Adultos e Teoria e Prática da Alfabetização são
componentes curriculares obrigatórios no Curso de Pedagogia, contemplando aulas teóricas e
práticas, onde são abordados os aspectos sociais e políticos na alfabetização, sua contextualização,
competências e habilidades; a importância da alfabetização na formação do cidadão; os princípios
do ensino e da aprendizagem teórica e metodológica da alfabetização de crianças, jovens e adultos.
O trabalho desenvolvido é organizado da seguinte forma: são realizadas reuniões semanais
de orientação e planejamento entre os alunos licenciandos, os professores coordenadores do projeto
e os professores das disciplinas participantes. Nessas reuniões, é realizada a coleta, registros e
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análise dos dados identificados durante as atividades desenvolvidas ao longo das aulas ministradas
nas turmas de EJA, tendo por objetivo o fortalecimento de uma prática que contribua para as
reflexões dos discentes do Curso de Pedagogia, acerca das possibilidades de organização da EJA no
Brasil, a partir de uma realidade específica.
A regência das aulas é realizada pelos licenciandos, supervisionados pelos professores
coordenadores do projeto. Assim, os licenciandos discutem junto com os professores as estratégias
de ensino que estão sendo implementadas e os resultados alcançados pelos alunos que frequentam
as aulas do PROEJA/FTESM, buscando melhorar o desempenho de cada um deles. São feitos
também os registros das reflexões realizadas que vão dar fundamentação às ações a serem
conduzidas nas aulas de EJA, bem como retiradas dúvidas específicas quanto aos conteúdos
escolares que serão ministrados em cada aula.
De acordo com a prática vivenciada pelos licenciandos do Curso de Pedagogia, identifica-se
que quanto maior a interação e o engajamento nos Projetos de Monitoria e Iniciação Científica,
melhor a compreensão sobre os desafios a serem enfrentados no desenvolvimento de estratégias,
que possibilitam criar condições para que os alunos aprendam a escrever textos adequados às suas
intenções e aos contextos em que serão lidos e utilizados, trabalhar as diferentes linguagens e
reconhecer-se como cidadão em uma sociedade globalizada, sócio e historicamente construída.
Nas aulas da disciplina Teoria e Prática da Educação de Jovens e Adultos, os alunos
licenciandos construíram uma base teórica fundamentada em autores como Paulo Freire, Irene
Fuck, Sérgio Haddad, Osmar Fávero, Moacir Gadotti, José Eustáquio Romão, entre outros, que
dialogam sobre a abordagem da Escolarização de Jovens e Adultos, sua trajetória da Educação no
Brasil e a formação docente para trabalhar com esse público.
De acordo com Gadotti e Romão (2006), o número de analfabetos em todo o mundo tem
aumentado e os Programas criados para a Educação de Jovens e Adultos têm apresentado
problemas de concepção pedagógica e metodológica, que envolvem uma forma universalizada de
trabalho sem levar em consideração as necessidades e peculiaridades locais. Afinal, não basta ser
competente, como diz Freire (1983), para atuar como professor na EJA é importante compreender
que “a realidade do adulto é diferente da realidade da criança” (GADOTTI; ROMÃO, 2006, p.39).
Desta forma, todas as oportunidades vivenciadas no Projeto buscam possibilitar que os
licenciandos, ao elaborarem os planejamentos e materiais pedagógicos reflitam sobre os
direcionamentos das atividades com vistas a torná-las significativas nas aulas.
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Especificamente no ano letivo de 2019, os licenciandos foram estimulados à produção de
material pedagógico específico para a EJA. Entre os materiais pedagógicos preparados na disciplina
Prática da Alfabetização, destaca-se o jogo de dominó, como apoio no processo de alfabetização de
jovens e adultos. O jogo favorece “a formação de atitudes sociais: respeito mútuo, solidariedade,
cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade iniciativa, pessoal e grupal.” Haidt
(2011). A participação na atividade contribui para a construção do conhecimento e é uma prática
que leva o licenciando a criar materiais voltados para um grupo específico que têm desejos e
necessidades próprias. Durante esse processo, os licenciandos precisaram refletir e levar em conta
que o trabalho não precisa ser infantilizado, pelo fato de ser um “jogo”. Compreendeu-se que o jogo
é uma atividade lúdica, utilizada para diferentes faixas etárias, que promove a motivação e o
raciocínio lógico.
Além da criação de materiais pedagógicos, outras atividades práticas foram realizadas no
Projeto de Educação de Jovens e Adultos. No ano de 2019, foi trabalhado o tema “Ano
Internacional das Línguas Indígenas.” Essa inserção tornou-se relevante para integrar o grupo e
conscientizá-lo sobre a necessidade de se preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas no
mundo. Nesse contexto, os licenciandos desenvolveram uma oficina de confecção de artesanatos
indígenas. A atividade possibilitou associar, nas aulas, a tradição indígena, utilizando as artes
plásticas e desenvolver a sensibilidade, o senso-crítico e a socialização com os bens culturais
produzidos pela humanidade ao longo de sua história.
Atividades que promovem a articulação teoria e prática contribuem para repensar o modelo
tradicional de “aula” e organizar atividades que tragam o protagonismo e as experiências
vivenciadas pelos alunos. Segundo Vasconcellos (2000), na atuação profissional docente, não há
como ignorar o fato de que o centro de toda e qualquer ação didático pedagógica está sempre no
aluno e, mais precisamente, na aprendizagem que esse aluno venha a realizar. Desta forma, os
licenciandos ao pesquisarem e produzirem diferentes materiais, com o intuito de promover a
discussão, a criatividade dos alunos da EJA, foram construindo uma visão sob outra perspectiva do
saber e do saber fazer docente, de forma organizada, clara e significativa.
CONCLUSÕES
Considerando os desafios na construção dos currículos de formação docente para a
modalidade EJA, a vivência de experiências acadêmicas, que levam ao conhecimento de diferentes
técnicas e metodologias de ensino aplicadas ao dia-a-dia, têm sido conduzidas no
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PROEJA/FTESM, buscando formar professores conscientes e comprometidos quanto ao seu papel
de estimular e fomentar a construção de saberes e capazes de agir frente aos desafios que lhe são
postos nesse cotidiano escolar, com vistas à elevação do nível de ensino de ensino ministrado no
Brasil.
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Resumo
O presente estudo tem por objetivo apresentar alguns resultados acerca do trabalho realizado no
âmbito de um Curso de Pedagogia, de uma instituição privada do município do Rio de Janeiro, no qual
são articuladas três categorias de análise: a prática de ensino, o currículo de formação docente e a
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/FTESM)
constitui-se como um espaço de Iniciação Científica (IC) e Monitoria da instituição e tem se
fundamentado no desenvolvimento de atividades que promovem a articulação entre os estudos teóricos
e a experiência cotidiana da sala de aula. No PROEJA/FTESM, as experiências vivenciadas pelos
alunos licenciandos vêm contribuindo para repensar o modelo tradicional de “aula”, ressignificar a
articulação teoria e prática e oportunizar a pesquisa sobre questões/problemas atinentes a esta
modalidade de educação. Assim, os pressupostos teóricos estão baseados em autores como Monteiro
(2001), Tardif (2001), Candau (2001), Gadotti e Romão (2006), Freire (1983), entre outros, que
abordam os saberes escolares, principalmente, voltados para a educação de jovens e adultos.
Metodologicamente, optou-se por desenvolver o estudo em um modelo de pesquisa-ação por
compreender que a pesquisa-ação educacional é uma estratégia para o desenvolvimento de professores
e pesquisadores de modo que aprimorem o ensino. Por fomentar a associação de questões
epistemológicas e teórico-metodológicas às reflexões sobre a prática de ensino instituída na Educação
de Jovens e Adultos, este trabalho pode contribuir para a formação docente e o desenvolvimento de
atividades mais significativas, especialmente, para os discentes desta modalidade de ensino.
Palavras-chave: Formação Docente; Educação de Jovens e Adultos; Iniciação Científica Universitária;
Relação Teoria-Prática.
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES DA REGIÃO AMAZÔNICA PARA
ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Andréa Souza de Albuquerque – FIBRA (Centro Universitário)
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INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de educação destinada a alunos
jovens e adultos que não tiveram oportunidade concluir no tempo adequado os estudos na escola
regular de educação formal. Ela é voltada especificamente para atender às camadas populares,
geralmente compostas por trabalhadores, com o objetivo de permitir que o aluno recupere o
aprendizado e conclua os estudos em menos tempo, possibilitando melhorar sua qualificação
educacional, com vistas a atender os interesses diversos, que vão desde uma posição no mercado de
trabalho a uma participação social mais efetiva, enquanto ser humano (BRASIL, 2017).
Nesta perspectiva, uma das questões amplamente discutidas dentro da EJA, refere-se à
preparação e à atuação do professor com a responsabilidade de trabalhar com alunos jovens e
adultos. Para atuar na EJA, o professor deve estar em constante diálogo com os outros professores,
a fim de refletir sobre como enfrentar as novas situações do processo de ensino e aprendizagem
nessas classes. Diante da responsabilidade, faz-se imprescindível que o professor busque
continuamente se preparar, ler, entrar em contato com seus pares para trocar ideias, experiências,
tirar dúvidas, enfim, construir e reconstruir seu conhecimento, baseado nas experiências em sala de
aula.
Para Gadotti, (2014), o ensino superior se repaginou, pois se pensa um novo projeto, em que
a leitura do mundo do povo seja reconhecida e legitimada no mundo acadêmico, na construção de
uma ciência pública para um mundo melhor e possível. Nesta perspectiva, o profissional da
educação precisa estar consciente de seu papel social como educador, de modo que sua formação
precisará incorporar as novas demandas da sociedade, da mesma forma que o ensino precisará estar
voltado para uma qualidade suficiente que lhe confira competência para a realização de atividades
teórico-metodológicas de ensino e pesquisa com diversas temáticas, alvo de cotidianas discussões,
como a violência, o desemprego, a cidadania.
A prática docente crítica implica o movimento dialético de reflexão crítica sobre a prática, o
que exige do professor uma nova postura diante do seu saber, do saber dos alunos e da sua prática
de vida, relacionando-os a novos conteúdos, o que tornará a aprendizagem mais significativa,
considerando suas dimensões pessoais, afetivas e intelectuais.
Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pela docente da disciplina
Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade
Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), no período de agosto a dezembro de 2019. Os discentes do 8°
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semestre do Curso que cursaram a disciplina compõem um total de 63 alunos, na faixa etária entre
20 a 49 anos.
A disciplina voltada para discutir a EJA apresenta como objetivos: a) conhecer a história da
EJA no Brasil e identificar suas concepções, características e desafios; b) desenvolver estudos e
pesquisas sobre língua, linguagem e cultura popular; c) identificar características sociais e culturais
dos jovens e adultos e suas implicações no processo de aprendizagem; d) conhecer as diferentes
abordagens teórico-metodológicas para o ensino na Educação de Jovens e Adultos; e) discutir
possibilidades curriculares, de planejamento e avaliação para as práticas pedagógicas na EJA.
Neste sentido, a disciplina foi desenvolvida com dois encontros semanais sobre a EJA. As
aulas inicialmente foram expositivas, com diálogos em torno de questionamentos feitos pelos
alunos, os quais, apesar do interesse, não conseguiam articular os referenciais teóricos estudados à
realidade das escolas. Foi então proposta a leitura de livros e a entrevista com professores que
atuavam na EJA. O resultado percebido foi o interesse dos alunos em participar das atividades de
entrevistas e das idas monitoradas às escolas onde havia turmas com oferta de EJA.
No intuito de verificar se as alunas selecionadas para a pesquisa conseguiam articular o que
estava sendo tratado com a realidade da EJA na região Amazônica, foi proposta a seguinte questãoproblema: Quais os principais aspectos formativos que devem ser considerados no processo de
formação inicial de professores para atuar na EJA, na região Amazônica?
Os resultados obtidos a partir da resposta de dez alunas apontaram os seguintes núcleos
temáticos: a) Formação continuada para os professores para refletir e desenvolver ações que possam
melhorar suas práticas de ensino: b) Conhecer e levar em consideração a diversidade, a realidade de
vida e de trabalho da região amazônica dos alunos da EJA; c) Desenvolvimento de metodologias
diferenciadas voltadas para os alunos jovens e adultos, com análise e reorganização do currículo e
elaboração de matérias didáticos específicos para atender à realidade das turmas da EJA.
A seleção dos núcleos temáticos foi feita a partir dos resultados das entrevistas, cujos
trechos mais significativos serão reproduzidos a seguir.
FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA: REFLEXÕES E AÇÕES VISANDO À MELHORIA
DA PRÁTICA DE ENSINO
Nos relatos das futuras docentes, ficou clara a percepção sobre a importância da formação
docente continuada para atuar na EJA. Isso, porque, apesar de a formação inicial ser significativa e
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importante, ela é insuficiente para a atuação na EJA. Assim, o professor precisa estar continuamente
estudando, pois é algo que proporciona reflexão sobre suas práticas e possibilidade de práticas de
ensino melhores.
É preciso que o educador da EJA tenha uma formação continuada, para aprofundar os
seus conhecimentos, refletindo, e desenvolver ações que possam aperfeiçoar o ensino.
E só assim poderão construir práticas pedagógicas para melhorar o ensino em sala de
aula, que contribuam para o aprendizado significativo do aluno que vive nas
comunidades ribeirinhas da Amazônia (P1).
A formação do profissional que irá atuar na EJA deve ser continuada, não deve
ocorrer apenas em sala de aula! Deverá ser todos os dias, com leitura, pesquisa,
apropriação do saber cultural da turma. Com discussões relevantes que contribuam
com o discente, no desenvolvimento de pessoas críticas, leitoras da sua realidade (P3).
A formação do professor deve ser crítica e reflexiva para que possa buscar sempre
melhorar em sua metodologia em sala, ele mesmo possa se avaliar e melhorar, que
busque sempre por novos conhecimentos, por formações continuadas. [...]. Para que
tudo isso ocorra também é de extrema importância que as políticas públicas tenham de
fato compromisso com a EJA e que possam vir a oferecer essa formação para que
esses profissionais de fato estejam preparados para atuar na EJA (P4).

Neste sentido, para as futuras professoras, a formação continuada é uma oportunidade de
aprofundamento de conhecimento, de estudo, tendo em vista melhorar a prática de ensino, com
reflexão sobre esta.
Nos relatos, destaca-se a formação continuada como espaço para a profissionalização do
professor, de reflexão sobre a prática, de modo que apontam ainda sua ligação com a formação
inicial, que precisa continuar, pois não basta o professor apenas contar com o que estudou durante a
formação inicial, é necessário continuar estudando.
Para Nóvoa (1992), a formação não se constrói a partir da acumulação de conhecimentos,
mas sim a partir do momento que o professor, um adulto que detém um conjunto de experiências a
respeito de sua atividade docente, consegue refletir de forma crítica, apoiado em teorias sobre sua
prática, e consegue reconstruir uma identidade profissional e ao mesmo tempo pessoal sobre seu
trabalho e sua vida. As práticas de formação devem ter como eixo principal a dimensão docente
coletiva, pois esta contribui para o processo de emancipação profissional, propicia a consolidação
do pensamento autônomo e estimula atitudes crítico-reflexivas.
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No que se refere à formação inicial e continuada de professores, Veiga destaca que “[...] A
formação é um processo contínuo que se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas (préserviço), prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa perspectiva de
formação permanente” (VEIGA, 1998, p. 84).
CONHECER E LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DIVERSIDADE, A REALIDADE DE VIDA E
DE TRABALHO DA REGIÃO AMAZÔNICA DOS ALUNOS DA EJA
Outro aspecto bastante citado pelas graduandas refere-se à importância de o professor que
atua nas turmas de EJA conhecer e levar em consideração a realidade dos alunos da EJA, sua
diversidade de conhecimentos, a realidade de vida e de trabalho na região amazônica, de modo a
construir sua proposta pedagógica de acordo com esse contexto e, a partir deste cenário, planejar
ações mais significativas para esses alunos, assim como intervir nas possibilidades de continuidade
de estudos, no combate à evasão e na apropriação significativa de conhecimentos formais,
possibilitando ao aluno da EJA participar ativamente de sua comunidade.
O professor deverá levar em consideração a diversidade dos alunos e da região em que
estes residem, aproveitando o que esses sujeitos trazem de conhecimentos empíricos,
como: família, trabalho e cultura local. O educador poderá trabalhar metodologias
diferenciadas, levando em consideração essas caraterísticas, propondo um novo
formato ao currículo. Essa aprendizagem vai tornar os alunos mais participativos,
críticos, capazes de buscar soluções para os problemas da sua comunidade (P1).
Conhecer a realidade do aluno, respeitar seus conhecimentos prévios e conseguir fazer
essa relação com o conteúdo abordado. A EJA deve ter por finalidade o compromisso
com a formação humana, propiciando ao educando o desenvolvimento da sua
autonomia intelectual e moral (P2).
O docente precisa conhecer a região, pesquisar que metodologias serão condizentes
para aplicar em sala de aula. Visto que, estes educandos são habitantes de rios, assim
chamados de ribeirinhos, sua convivência está diretamente ligada às ilhas, igarapés,
entre floresta e rios, trabalhadores, que encontram uma série de dificuldades para
retornar à escola e garantir a permanência (P3).
A Educação de Jovens e Adultos se configura como um direito à escolarização, como
garantia de educação básica a todos, independentemente da idade, e passa a ser
considerada como direito humano fundamental, uma exigência de aprendizagem ao
longo da vida humana que inclui ações educativas de etnia, gênero, profissionalização,
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meio-ambiente, cidadania, dentre outros, o que leva a uma ressignificação dos
processos de aprendizagem pelos quais os indivíduos se produzem e se humanizam ao
longo de sua vida (PAIVA, 2006).

A educação se configura como a base do desenvolvimento humano e social. Assegurado
constitucionalmente, o direito de ensino fundamental para todos vai além do mero aprender a ler e a
escrever com autonomia, pois implica também ter domínio suficiente para, em processo de
aprendizado continuado, manter-se em condições de acompanhar a velocidade e a complexidade
das exigências do mundo contemporâneo, sejam elas no âmbito social sejam no profissional, o que
exige o aprendizado contínuo, ao longo da vida diante dos avanços do conhecimento (PAIVA,
2006).
Neste sentido, para as futuras docentes, o ensino de adultos pode significar a inclusão social
dessas pessoas, sujeitos de direito, para que possam estar atuando na sociedade de maneira crítica e
construtiva, compreendendo a realidade a sua volta e sendo capazes de buscar caminhos para os
problemas de sua realidade.
METODOLOGIA E MATERIAIS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER À REALIDADE
DAS TURMAS DA EJA
O professor que atua em turmas de EJA ainda encontra dificuldade tanto de desenvolver
metodologias diferenciadas no processo de ensino quanto materiais didáticos voltados para atender
jovens e adultos. Além disso, há a necessidade de ter um outro olhar para o currículo, no intuito de
atender a este público da EJA com conteúdo significativo, com possibilidade de reflexão crítica
sobre as questões sociais.
Os professores devem analisar e adaptar os conteúdos curriculares de acordo com a
realidade do local dos alunos, para que a aprendizagem seja significativa, a mediar,
interagir com o aluno, usar metodologias que favorecem o processo ensinoaprendizagem (P2).
Os alunos da região amazônica trazem uma bagagem para a escola, desde as suas
dificuldades, a sua riqueza cultural, o educador precisa ter um outro olhar
diferenciado, pois não basta somente conhece-lo, é necessário escutar e dar voz a este
aluno, deixando que o diálogo se torne então o recurso essencial de aprendizado. (P3).
É desafiador para o docente ressignificar suas práticas, trazer as vivências do aluno
como instrumento para contribuir com a relação de ensino-aprendizagem,
relacionando teoria e prática. Levar o aluno a refletir sobre sua realidade; os conteúdos
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devem fazer sentido, a fim de que possam se tornarem críticos e reflexivos,
contribuindo com o espaço em que vivem (P4).

A proposta inicial das entrevistas, das visitas às escolas e do contato com a realidade das
turmas da EJA foi a de envolver os alunos no processo de relação entre teoria e prática de reflexão
no contexto, uma vez que o processo de ensino da EJA não pode consistir meramente na
transmissão de teorias. Os encontros se constituíram como forma alternativa de abordagem na
construção de um espaço/momento de reflexão para o exercício do diálogo e de uma postura crítica
frente às respostas obtidas, tendo como objetivo principal o de subsidiar os futuros docentes na
sistematização dos conhecimentos e favorecer a troca de conhecimentos.
PARA NÃO CONCLUIR
Propiciar um ensino de qualidade aos diversos recantos do país ainda é um desafio árduo no
Brasil, em pleno século XXI. É esse o caso da Amazônia, que engloba regiões carentes e afastadas,
muitas vezes esquecidas pelo poder público, desprovidas de estruturas que possam garantir acesso à
educação, direito de todos os indivíduos. Assim, é imprescindível uma qualificação adequada aos
docentes que atuarão nesta região.
Este estudo buscou identificar os principais aspectos formativos que devem ser considerados
no processo de formação inicial de professores para atuar na EJA na região Amazônica. Ao mesmo
tempo, a pesquisa apontou a necessidade de que, durante a graduação e no projeto dos cursos de
Pedagogia, (re)pense-se um currículo que desenvolva nos futuros docentes conhecimentos e
habilidades para uma atuação significativa. Assim, foram apontados pelas futuras docentes aspectos
relacionados à formação docente continuada, como: a diversidade, a realidade de vida e de trabalho
dos alunos da região amazônica, a metodologia, o currículo e os materiais didáticos específicos para
atender à realidade das turmas da EJA.
A formação do professor da EJA voltada para região amazônica deve buscar o domínio de
práticas docentes específicas, compreensão da realidade e reconhecimento do contexto cultural da
região, assim como o uso de materiais didáticos específicos que atendam à diversidade
sociocultural. É importante que a metodologia seja marcada por sequências didáticas voltadas para
alunos jovens e adultos, com participação ativa destes na construção de seus conhecimentos,
desenvolvendo-se um currículo atrativo e inovador.

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

1965

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Cabe ao professor mediar o processo de aprendizagem de maneira que os saberes locais
sejam considerados no currículo. É necessário repensar esses aspectos na formação do professor,
pois é justamente sua maneira de atuação e de conduzir o processo de aprendizagem que contribuirá
para o alcance dos objetivos propostos por esta modalidade de ensino, ampliando sua competência,
tornando o educando um protagonista da construção de seu conhecimento, garantindo assim a
emancipação do jovem e do adulto da região amazônica.
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Resumo
A formação inicial de professores para atuar na EJA na região Amazônica requer um olhar diferenciado
do docente, pois implica que estes detenham conhecimentos diversos, metodologias e referencias
teóricos necessários para atuar em turmas de EJA. O presente trabalho apresenta dados de uma
pesquisa em andamento, que procura relatar a percepção dos futuros docentes sobre a EJA, a partir dos
depoimentos de dez alunas de duas turmas do Curso de Licenciatura em Pedagogia na Faculdade
Integrada Brasil Amazônia (FIBRA). O objetivo é refletir sobre a formação inicial de professores para
atuar na EJA na região Amazônica. A abordagem da pesquisa é do tipo qualitativa, cujo instrumento de
coleta de dados foram as entrevistas abertas. A partir dos resultados das entrevistas foram
sistematizados os seguintes núcleos temáticos: a) Formação continuada docente: reflexão e ações para
melhorar as práticas de ensino; b) diversidade, realidade de vida e de trabalho da dos alunos da EJA na
região amazônica; c) metodologia e elaboração de materiais didáticos específicos que retratem as
necessidades e atendam a realidade das turmas da EJA da região amazônica. Os resultados preliminares
indicam que: a formação de professores para atuar na EJA precisa estar relacionada à formação
continuada a fim de melhorar as práticas de ensino; e que o professor deve conhecer a realidade do
aluno, redimensionar o currículo, a metodologia de trabalho e os materiais didáticos a fim de atender
aos alunos da EJA na região amazônica.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação de Jovens e Adultos.
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INTRODUÇÃO
A investigação apresentada, neste texto, aborda o tema subjetividades no contexto da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), sob a perspectiva da Educação Matemática, e se insere no
Grupo de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos (GPEJA). Visa a ampliação do direito à
educação de qualidade avançada, que deve ser ofertada para todos os estudantes brasileiros, a
despeito da idade e da origem social, tendo em vista a relevância desta prática social para o
aprofundamento de ações mais democráticas em sociedades como a nossa, cujas desigualdades
sociais são tão extremas (LEMME, 2004).
Desde a homologação em 1996, a Educação de Jovens, Adultos (e idosos) tem se constituído
como um importante campo de disputa política entre sujeitos que se mobilizam em prol, ou não, da
manutenção dos parcos direitos constitucionais do povo brasileiro. A pesquisa científica que trata
de políticas públicas educacionais discuti indícios aparentes e/ou naturalizados dessa disputa. Boa
parte desses estudos mostra que a EJA expressa um locus permeado por desigualdades sociais
(FREITAS, 2013; CARRANO, 2018), que infere uma posição política clara de quem se volta para
ele, porque se refere aos grupos sociais de menor prestígio político da sociedade brasileira, os
membros das camadas populares. Afirmando-se, portanto, como um espaço de fortes embates,
inclusive por meio de silenciamentos diferenciados e recorrentemente, impostos aos diversos
sujeitos que nele convivem. E tais imposições em conjunto com outros aspectos opressores
experimentados pelos sujeitos da EJA, na escola e fora dela, podem concorrer para a (re)construção
de subjetividades subalternizadas (RUMMERT E VENTURA, 2007), em razão do aprofundamento
da exclusão social de sujeitos já destituídos de outros direitos ao longo da vida.
Em virtude dessa possibilidade de sujeição, o estudo apresentado orienta-se inicialmente
pela seguinte questão: “Quais interfaces entre currículos e ensinos na EJA influenciam a produção
de subjetividades dos sujeitos que nela estudam?” e tem por objetivo geral analisar, sob a
perspectiva da Educação Matemática, quais são as interfaces que existem entre currículos de
matemática e os processos de ensino e aprendizagem na EJA.
Dessa forma, e pela natureza qualitativa e exploratória (GIL, 2008) desse estudo, voltamonos às discussões que possam ampliar visões e reflexões sobre aspectos comuns aos currículos e aos
processos de ensino e de aprendizagem da EJA, entendendo que as conexões entre estas dimensões
educacionais podem influenciar de diferentes formas a construção de conhecimento dos sujeitos e
suas relações de convivência em sociedade de forma emancipadora.
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REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Gostaria de sugerir que a educação geralmente desempenha três funções diferentes,
mas relacionadas, às quais me referirei como as funções de qualificação, socialização e
subjetivação (BIESTA, 2012, p. 817).

Uma das propostas de Paulo Freire (1921-1997) para que ocorra uma educação
emancipadora refere-se a escuta sensível. Ouvir o outro em sua inteireza, com respeito e vontade de
aprender nesse contato a comunhão entre os sujeitos, com a troca de experiências de ambos para a
superação do conhecimento do senso comum por meio do conhecimento científico e do pensamento
crítico. Essa ultrapassagem pode ser pensada como um dos processos para o alcance das três
funções destacadas por Biesta (2012) (qualificação, socialização e subjetivação) sob a perspectiva
da educação freireana.
Escutar é uma tarefa muito difícil na cultura conservadora, fluída e propensa ao
artificialismo como a que vivemos atualmente. Para mudar essa atitude é preciso se conduzir no
pensamento crítico e reconhecer que outras experiências são tão importantes como as nossas e que,
ao serem conhecidas, podem nos dar pistas para construirmos outros modos de ser e estar no mundo
que ainda não fomos capazes de imaginar.
O estudo das narrativas, entendidas como uma parte essencial da metodologia Histórias de
Vida, contribui para uma outra ótica de educação e de vida, portanto, a experiência com as
narrativas de si (DELORY-MOMBERGER, 2012), que também revelam aspectos sobre outros
sujeitos e instituições, pode favorecer o aprendizado da escuta dos outros, de si e de aspectos sociais
e culturais, não no sentido de uma terapia, mas em busca de movimentos coletivos, da superação do
individualismo e de maior compreensão da sociedade e das instituições que a ela pertencem.
As Histórias de Vida vistas como práticas sociais de preservação da memória humana,
remetem a uma profusão e imbricação de pequenas e grandes coisas simultaneamente. Dentre
outras características importantes, Bragança (2008, p.74) afirma que há, “nas histórias de vida, um
sentido ontológico de reencontro consigo mesmo, com as pessoas do mundo”. Esse reencontro tanto
é possível nos pequenos como nos grandes eventos. Por meio dessa metodologia, esta mesma
pesquisadora busca “[...] a valorização da vida, das vozes, das subjetividades, como alternativa de
investigação para reconstruir a história e as políticas educativas e também as práticas de formação”
(2008, p. 74).
São as subjetividades um ponto importante no estudo de Biesta (2012, p. 819), no qual
argumenta que “a qualidade da subjetivação” deve ser o principal foco dos “objetivos, fins e
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propósitos da educação”. E ainda que é ao “tipo de subjetivação – ou os tipos de subjetividade que
são tornados possíveis em razão de particulares arranjos e configurações educacionais” (p. 819) que nas narrativas dos sujeitos da EJA poderemos nos deter para alcançar nosso propósito, já que
como argumenta Delory-Momberger (2012, p. 72), “o objeto visado pela pesquisa biográfica,
através desses processos de gênese socioindividual, seria o estudo dos modos de constituição do
indivíduo como ser social singular”.
Em relação às práticas de pesquisa sobre formação docente, estudos referentes às
aprendizagens, aos currículos, aos ensinos, à formação docente da escola básica, às práticas
pedagógicas, às políticas públicas da Educação Básica e das Licenciaturas e tantas outras
dimensões, que afetam os estudantes da escola básica, e especialmente em nosso caso da EJA, têm
se avolumado substancialmente nas últimas décadas em diferentes áreas da pesquisa científica e
educacional. Isso, têm grande relevância para fundamentar as discussões realizadas pela sociedade e
para a educação brasileira, visto que os mais diferentes grupos de estudantes e profissionais da
escola podem ser beneficiados com os conhecimentos construídos pela academia.
No que se refere à relação entre formação matemática e EJA, Freitas (2016, p. 199) ao
apresentar alguns resultados de sua pesquisa relata que:
Encontrou-se também um discurso quase uníssono para que a formação matemática (e
de outras áreas) do professor de EJA lhe possibilite desenvolver um trabalho que seja
coerente com as necessidades dos educandos, construindo, na prática (não apenas na
teoria), o processo educacional transformador e voltado para a autonomização dos
educandos.

Esse resultado mostra que os pesquisadores da área da Educação e da Educação Matemática
do período investigado (2000 – 2010) vinham direcionando suas análises para a necessidade da
valorização do pensamento crítico na EJA, inclusive porque dentre as trinta e sete produções
analisadas por Freitas (2016), vinte citaram diretamente Paulo Freire. Além disso, a partir do
período analisado pelo pesquisador, podemos reiterar a premissa de que não é a educação que
transforma a sociedade (apesar de sua importância para que mudanças possam ocorrer), mas são as
condições econômicas e sociais, além do nível de democracia do período em análise, que
determinam a disposição para mudanças na dimensão educacional (LEMME, 2004).
No que tange especificamente à qualidade de uma formação docente, que atenda de forma
mais crítica, emancipadora e que contribua para elevar o nível dos conhecimentos dos sujeitos
jovens, adultos e idosos, Freitas (2016, p. 200) argumenta que:

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

1970

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Para atuar em EJA, a formação inicial e a continuada deveriam trabalhar a docência
para a transformação, para a formação de habilidades nos aprendentes, e não apenas a
rígida memorização. Essas formações devem se apresentar como um espaço onde se
dialogue criticamente a respeito do compromisso político desse professor que atuará
com estudantes postos à margem da sociedade da informação e do conhecimento.

Apesar de alguns avanços apontados pelas análises de Freitas (2016), outros resultados
obtidos por ele indicam que até aquele período as mudanças se apresentavam apenas em teoria e
que não se davam na prática dos cursos de formação.
Por meio dos estudos que correspondem à História da Educação, em concomitância com os
resultados de pesquisas das últimas décadas, é possível perceber que a alternância entre parcos
avanços e incrementada escassez relativa à oferta de uma educação de qualidade avançada para as
classes populares têm sido permanente. Nesse sentido, de forma ampla, a experiência histórica
brasileira remete aos grupos sociais uma expectativa de EJA calcada na subalternização, pois esta
tem tido um tipo de experiência que tem se (re)construído na vivência da maior parte do público
que a frequenta em função muito mais dos aligeiramentos, dos tempos curtos, do tempo perdido, da
falta de tempo, da falta de escola, da reincidência de políticas incipientes... do que as propostas e
práxis de professores militantes têm alcançado. O que nos faz supor que, em geral, a qualidade da
subjetivação oferecida pela escola brasileira aos estudantes das classes populares, com especial
ênfase aos sujeitos da EJA, pretende a formação e/ou reconstrução de subjetividades inferiorizadas,
que podem provocar resistências ou não de partes de tais sujeitos, de formas isoladas ou em grupos.
OS SUJEITOS DA PESQUISA
Para tratar de dimensões e elementos relativos às interfaces entre currículos e ensino de
conteúdos escolares na EJA, no contexto da pesquisa de natureza qualitativa/exploratória (GIL,
2008), investigaremos três suportes narrativos diferentes, que tendem a complementariedade em
razão da escolha dos sujeitos escolhidos (estudantes e professores da EJA, pesquisadores/
professores da Educação Básica):
•

Narrativas e histórias de vida de estudantes e professores da EJA;

•

Análises de resultados de Teses/Ciências Humanas/Educação contidas, a priori, no
Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES);
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O recorte relativo ao estudo de análises de resultados de teses de pesquisadores/professores
implica numa tentativa de aproximação dos conhecimentos produzidos pela academia aos
conhecimentos dos sujeitos que ensinam ou ensinaram na escola básica, respeitando os
conhecimentos também construídos nas práticas pedagógicas e que compõem as subjetividades
(entendendo estas como rizomas) de pesquisadores em finalização de doutoramento é que
pesquisadores/professores foram escolhidos como fornecedores de dados deste componente
metodológico.
Notórios estudos (GOODSON, 2007; NÓVOA, 1995 e 2011) têm destacado que que é
comum especialistas e profissionais de outras áreas interferirem na construção dos currículos e de
orientações pedagógicas para a escola, apesar de não terem com ela o contato direto e formador que
a responsabilidade cotidiana com as práticas pedagógicas curriculares, experimentadas/vivenciadas
nas salas de aula do Ensino Básico, confere. Em razão disso, os currículos nem sempre são
“tolerados” de forma investigativa e crítica pelas (os) professoras (es) da Educação Básica, da EJA
em especial.
No estudo proposto, o conjunto de análises disponibilizada pelas teses pode tornar a
investigação mais consistente e densa, à medida que for realizado o cruzamento entre os dados e as
reflexões sobre as narrativas dos estudantes e professores da EJA para a sistematização dos
resultados. Em relação ao recorte das teses, a priori, em face da diversidade da EJA pretendemos
conciliar a escolha do material com a possibilidade de acesso a ele, nem sempre as teses estão
disponibilizadas no Catálogo ou na Internet. Assim, a diversidade da EJA, que é complexa, será
contemplada de acordo com o contexto das teses analisadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro dos limites do texto, buscamos apresentar algumas considerações teóricometodológicas que temos construído ao longo do tempo de formação contínua e para estudar o tema
subjetividades na EJA, sob a perspectiva da Educação Matemática. Essa junção imprime especial
responsabilidade com a pesquisa porque as duas áreas são perpassadas por temas que tratam de
desigualdades, exclusão e dimensão política da Educação. Estando diretamente relacionadas às
estruturas curriculares e às práticas de pedagógicas escolares, principalmente, oferecidas às classes
populares.
Em face de tamanha complexidade, nos propomos ao estudo de forma libertária e
democrática por meio de três suportes: análises de teses, narrativas de si de professores, mas
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também de estudantes para nos ater de formas complementares, ou não, às experiências e às
vivências resultantes da formação na EJA, pois entendemos que este tema precisa de mais estudo,
inclusive, para que possamos compreender como as relações democráticas e de opressão entre os
diferentes sujeitos têm se dado na escola, e se for possível observar a interferência delas na
formação das expectativas dos sujeitos da EJA.
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Resumo
Neste texto, abordam-se considerações teórico-metodológicas sobre uma pesquisa de doutorado em
andamento, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal
Fluminense, sob orientação do Prof. Dr. Adriano Vargas Freitas. A questão central do estudo é
conhecer “Quais interfaces entre currículos e ensino na Educação de Jovens e adultos influenciam a
produção de subjetividades dos sujeitos que nela estudam?” e tem por objetivo geral “Analisar, sob a
perspectiva da Educação Matemática, quais são as interfaces que existem entre currículos de
matemática e os processos de ensino/aprendizagem na EJA”. Sob a perspectiva da Educação
Matemática, entendemos que tal análise é relevante porque o estudo, neste sentido, possibilitará
discussões sobre como as subjetividades dos sujeitos da EJA são afetadas por interações entre
diferentes estruturas curriculares e ensinos. Focaremos o exame dos dados coletados a partir da
triangulação de análises de resultados de teses e de reflexões com origem nas narrativas de estudantes e
de professores da EJA. O estudo das narrativas de si (DELORY-MOMBERGER, 2012) contribui para
uma outra ótica de educação e de vida, e pode favorecer o aprendizado da escuta de outros sujeitos e
até mesmo de si na busca pelos movimentos coletivos, pela superação do individualismo e maior
compreensão da sociedade e das instituições que a ela pertencem. Com isso, intentamos ouvir, sob uma
perspectiva mais democrática e libertária, o que pensam sobre o tema alguns dos sujeitos que estão
diretamente inseridos no contexto da pesquisa, estudantes, professores e pesquisadores-professores.
Essa escolha implica numa tentativa de aproximação dos conhecimentos produzidos pela academia aos
conhecimentos dos sujeitos que ensinam ou ensinaram na escola básica.
Palavras-chave: Currículos; EJA; Ensino e Aprendizagem; Formação docente; Subjetividades.
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INTRODUÇÃO
O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do fogão,
como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a chama, como lidar com
certos riscos mesmo remotos de incêndio, como harmonizar os diferentes temperos
numa síntese gostosa e atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato,
ratificando alguns daqueles saberes, retificando outros, e vai possibilitando que ele vire
cozinheiro. A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como o do
domínio do barco, das partes que o compõem e da função de cada uma delas, como o
conhecimento dos ventos, de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição
das velas, o papel do motor e da combinação entre motor e velas. Na prática de velejar
se confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. (FREIRE, 1996, p. 23)

Por que iniciar este texto com um excerto do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire,
cuja temática trata de saberes, práticas e experiências? Porque este excerto reflete sobre como se
constituem os saberes da prática, para além dos saberes formais de processos escolarizados, e me
ajudam a pensar os processos pelos quais passam ou passaram educadores, desde sua formação
inicial à formação continuada em sua trajetória profissional. E, desse modo, pode também expressar
parte das discussões sobre trajetória de aprendizagens profissionais de egressos do curso de
Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, campus Maracanã, quando
habilitava, de 1991 a 2002, ao Magistério em Educação de Jovens e Adultos (EJA), meu objeto de
estudo. Além disso, o excerto aguça minha curiosidade em conhecer os caminhos trilhados, as
práticas desenvolvidas, as errâncias e acertos, as concepções, e as experiências tecidas pelos
profissionais junto aos sujeitos da diversidade que compõe a EJA.
A formação de professores e seus processos de aprendizagem constituem temática atual e
relevante, uma vez que professores são profissionais que lidam diretamente1 com pessoas na escola
e com múltiplas formas de aprender, ou seja, lidam com conhecimentos e saberes – de experiência
prática, social e histórica — integrantes da formação e do desenvolvimento da cidadania de jovens,
adultos e idosos. Esses conhecimentos e saberes, em estreita ligação com objetivos do ensino
voltados à melhoria da qualidade, constituem modos de aprendizagem que favorecem o exercício da
cidadania, a produção da vida no que tange à cultura, e formação de valores dos sujeitos envolvidos,
pela crença no potencial de estudantes e professores em constante transformação nas práticas
É importante salientar que o professor ou educador tem um papel muito importante no processo formativo dos sujeitos
interferindo qualitativamente ou não nos resultados esperados. Entretanto, não é apenas este ator no cenário educativo o
único a representar os resultados da qualidade. Há gestores, formas de organização de trabalho, clima institucional,
recursos físicos e materiais, participação da família e comunidade, e as políticas educativas que interferem nos
resultados da qualidade da educação. Faço esse destaque com a finalidade de não cair no discurso do senso comum de
que o professor é o único responsável pela qualidade da educação.
1
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sociais (MARCELO GARCIA, 1999). Sendo assim, iniciar este texto citando Freire, me faz refletir
sobre a centralidade da discussão de educação e desenvolvimento profissional de professores ao
longo de trajetórias de vida e de formação. Em tempos contraditórios e difíceis como os que
vivemos, de constante desvalorização e ataque a docentes e a intelectuais, a pesquisa visa desvelar
concepções de formação que acompanham e direcionam práticas de professores egressos de um
curso específico de Pedagogia na UERJ.
A temática da formação docente envolve o desenvolvimento profissional de professores
como ponto a considerar quando se deseja compreender e fomentar políticas educativas de
diferentes ordens, voltadas à formação de professores da educação de jovens e adultos. Parte-se da
premissa de que esta compreensão e que políticas mais adequadas à formação de professores
contribuem para superar desigualdades sociais que persistem no país no campo da educação.
O momento atual impõe refletir sobre a questão da trajetória de formação docente no Brasil,
sem relegar a história e o percurso das diversas concepções de formação, datadas desde a época da
colonização. Do sistema jesuítico, passando para aulas régias e de humanidades, até a
institucionalização da carreira de professor, a formação docente sempre esteve marcada pelo
controle social dos detentores do poder, porque era vista como forma de organizar a sociedade, e
porque a instrução seria a “salvação social” que propiciaria o progresso (VILLELA, 2000). Como
pano de fundo das políticas públicas voltadas a esta formação, situava-se o desejo de criação de
uma nação nova, impulsionada pela industrialização e desenvolvimento de classes sociais como
condição necessária.
As questões implícitas na formação de professores, em contexto mais atual, demonstram que
o tema passou por várias fases, o que complexifica o processo. Muitas foram as ações realizadas: da
fase da racionalização e do controle do trabalho docente ao período das reformas educacionais, com
foco nos sistemas de ensino e no currículo e da ilusão das tecnologias com a intenção de substituir
professores, marginalizando seus saberes e fazeres produzidos na experiência cotidiana em
diferentes frentes educativas (NÓVOA, 2013). Essas ações, reiteradamente, têm favorecido o
mercado da educação tão caro ao capitalismo e seus lucros, em detrimento do trabalhador professor
e dos demais sujeitos de atuação na educação. A constatação a que se chega é a de que temos
problemas complexos em uma cultura docente em crise, que requer valorização da cultura escolar e
dos significados pessoais e coletivos, a serem reconhecidos pelo que professores produzem em seus
cotidianos.
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Entrelaçada a este processo histórico e político da formação geral de professores, situa-se a
formação docente específica para a EJA. Formação de professores é tema clássico em pesquisas na
área da educação, entretanto, com relação à EJA, não se observa o mesmo acúmulo reconhecido no
campo educacional em geral. Segundo Diniz-Pereira (2001, p. 110), a formação docente para a EJA
ganhou mais visibilidade a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) n. 9.394/96, reacendendo os debates em favor de políticas de formação para atuar na
EJA, pois “[...] mesmo antes da aprovação dessa lei, o seu longo trânsito no Congresso Nacional
suscitou discussões a respeito do novo modelo educacional para o Brasil e, mais especificamente
sobre os novos parâmetros para a formação dos professores”. As mudanças requeridas nas políticas
de formação forjaram o diálogo que levou ao rompimento com o então modelo dicotômico teoriaprática, que visava formar um número grande de docentes para atender a demanda crescente de
alunos, em busca de certificação profissional na EJA.
Sendo assim, intenciono dialogar neste texto sobre minha pesquisa de doutorado em
andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, Programa de Pós-Graduação em
Educação/ProPEd sobre os caminhos que venho desenvolvendo na pesquisa com relação aos
processos pelos quais passam ou passaram educadores, desde sua formação inicial à formação
continuada em sua trajetória profissional, bem como, expressar parte das discussões sobre trajetória
de aprendizagens profissionais de egressos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro/UERJ, campus Maracanã, quando habilitava, de 1991 a 2002, ao Magistério em
Educação de Jovens e Adultos (EJA), meu objeto de estudo, visando desvelar concepções de
formação que acompanham e direcionam práticas de professores egressos de um curso específico de
Pedagogia na UERJ.
METODOLOGIA
Para compreender os sentidos da formação nas trajetórias dos egressos, escolhi trabalhar
com a entrevista compreensiva (KAUFMANN, 2013) pois favorece a análise das narrativas
(MOMBERGER 2014, PASSEGGI, 2008, BRAGANÇA 2008) e entrecruzamento de possíveis
temas que possam surgir. A formação docente, nesta investigação, vem sendo compreendida, sob o
âmbito do paradigma da complexidade (MORIN, 2001), como rede de conhecimentos (ALVES,
2002), nas relações multirreferenciais e multidimensionais (ARDOINO, 2010). Por meio do contato
com mais de 500 fichas de perfil de estudantes que passaram por disciplinas ministradas por minha
orientadora de doutorado — egressos, na atualidade, do curso de Pedagogia — pensei e fui
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estimulada a trabalhar com este material da memória de formação na EJA, em minha tese de
doutorado. Algumas questões foram por mim enunciadas: a) Que trajetórias os egressos da
habilitação em educação de jovens e adultos da UERJ, campus Maracanã, percorreram ao longo do
período de tempo marcado como recorte da pesquisa (1994-2005)? b) Que aspectos possibilitaram a
inserção profissional dos egressos no campo da EJA? c) Que concepções de EJA os egressos
apresentavam em suas narrativas? d) Quais as contribuições e limites da habilitação em EJA, no
recorte temporal analisado, evidenciadas nas narrativas dos egressos?
Meu objetivo central: investigar de que maneira a formação que os egressos do curso de
Pedagogia receberam, por meio da habilitação em EJA, no recorte temporal analisado, contribuiu
(ou não) para a formação de profissionais em desenvolvimento, na perspectiva conceitual da EJA.
Os objetivos específicos foram: a) levantar informações sobre egressos daquele tempo histórico,
localizados a partir de fichas de perfil (cadastro); b) propor entrevistas compreensivas segundo
critérios com alguns desses egressos; c) analisar, a partir das narrativas dos entrevistados, os modos
como foram se constituindo profissionais em desenvolvimento em diferentes contextos; d)
compreender esses modos de narrar a vida e trajetórias profissionais desses entrevistados, pela
organização de grupos de egressos, no Facebook; e) analisar as narrativas e compreender sentidos e
concepções de EJA tecidas profissionalmente pelos egressos; f) analisar trajetórias seguidas pelos
profissionais

em

desenvolvimento,

buscando

compreender

motivos

que

permitiram

a

profissionalidade na EJA; g) analisar possíveis contribuições da habilitação em EJA, em entrelace
com as trajetórias profissionais feitas pelos egressos; h) identificar especificidades dos egressos
pesquisados, como profissionais em desenvolvimento no campo da EJA.
DISCUSSÃO
Como meu recorte se voltava a um desenho de curso específico, instituído pela Deliberação
n. 22/91 da UERJ, meu universo de egressos levou em conta 23 egressos que preencheram a ficha
cadastro de um determinado professor, que lecionou disciplinas conformadoras do currículo da
habilitação Magistério em Educação de Jovens e Adultos. Nessa proposta de curso, os estudantes
tinham as seguintes possibilidades de escolha das habilitações: Magistério em Educação de Jovens e
Adultos, Magistério em Educação Especial; Magistério em Educação Infantil; ou Magistério das
Matérias Pedagógicas do 2º Grau. Podiam escolher até duas habilitações simultâneas, o que, nesse
caso, exigia que uma delas fosse Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau. Comecei a
imersão no campo de pesquisa partindo das informações das fichas cadastrais em meu poder. Das
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500 fichas de que dispunha, consegui selecionar 100 de estudantes do período em referência da
pesquisa. Desses 100, consegui rastrear no Facebook, 78 pessoas egressas, mas só encontrei na rede
social 19 sujeitos. Após essa primeira etapa, enviei Messenger para os 19 egressos. Criei o grupo
denominado Egressos do curso de Pedagogia da UERJ Maracanã e inseri os 19 egressos
encontrados e os coloquei como administradores do grupo, junto comigo. A estratégia funcionou e,
assim, chegaram mais quatro egressos, totalizando, então, 23 sujeitos. Inseri um link para um
formulário de entrevista organizado no Google Doc’s. Convidei-os, então para o survey on line —
um primeiro levantamento / aproximação com os egressos. Com essas informações, mapeei o perfil
dos egressos filtrando, entre os 23 encontrados, aqueles que concluíram a habilitação Magistério em
Educação de Jovens e Adultos e/ou Magistério em EJA e Matérias Pedagógicas, a outra dupla
habilitação possível. Observei que do grupo de 13 respondentes apenas sete egressos apresentavam
os critérios por mim estabelecidos: habilitação em Magistério em EJA e/ou EJA e Matérias
Pedagógicas e formados entre 1995-2005. Cheguei a este resultado, cruzando o ano de inserção e
ano de conclusão no curso de Pedagogia com a resposta sobre a habilitação auferida.
(IN)CONCLUSÕES
Como se trata de um texto de uma pesquisa de doutorado em andamento, alguns dados já
puderam ser observados, ainda preliminarmente, para definir melhor o conjunto amostral a que
cheguei. Estão organizados com base nas questões levantadas no Google Doc’s, e dizem respeito: à
idade; ao gênero; ao ano de ingresso no curso de Pedagogia; ao ano de conclusão no curso de
Pedagogia; à habilitação(ões) escolhida(s); à maior titulação acadêmica obtida; a se o curso de
Pedagogia foi a primeira opção (ou não) quando prestou vestibular na UERJ, ou de que forma
acessaram o curso; a se quando da entrada no curso já exerciam ou não alguma atividade com
relação à formação que receberiam. Utilizarei o WhatsApp, para entrevistas e farei gravação de
áudio colhendo narrativas coletivas e individuais. A partir delas, sistematizarei as narrativas, em
forma de memoriais. As análises que se seguirão sobre os memoriais ocorrerão vis-à-vis ao
documento oficial do curso de Pedagogia, habilitação em EJA, que vigorou no recorte temporal
determinado nesta pesquisa (1994-2005) com a intenção de compreender e entrecruzar as análises
com a proposta de formação na habilitação.
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Resumo
O presente texto é fruto de pesquisa de doutorado em andamento na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro/UERJ, Programa de Pós-Graduação em Educação/ProPEd. Neste texto interessa discutir
os caminhos que venho desenvolvendo na pesquisa sobre os processos pelos quais passam ou passaram
educadores, desde sua formação inicial à formação continuada em sua trajetória profissional, bem
como, expressar parte das discussões sobre trajetória de aprendizagens profissionais de egressos do
curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, campus Maracanã, quando
habilitava, de 1991 a 2002, ao Magistério em Educação de Jovens e Adultos (EJA) buscando entender
que trajetórias os egressos da habilitação em educação de jovens e adultos da UERJ, campus Maracanã,
percorreram ao longo do período de tempo marcado como recorte da pesquisa (1994-2005); que
aspectos possibilitaram a inserção profissional dos egressos no campo da EJA; que concepções de EJA
os egressos apresentavam em suas narrativas; quais as contribuições e limites da habilitação em EJA, no
recorte temporal analisado, evidenciadas nas narrativas dos egressos. Utilizo a metodologia da pesquisa
autobiográfica, por meio das narrativas dos egressos e a entrevista compreensiva com a intenção de
desvelar concepções de formação que acompanham e direcionam práticas de quatro professores
egressos de um curso específico de Pedagogia na UERJ, bem como entrevistar duas docentes que
participaram ativamente das discussões curriculares e da formação das egressas naquela época. A
formação docente, nesta investigação, vem sendo compreendida, sob o âmbito do paradigma da
complexidade, como rede de conhecimentos, nas relações multirreferenciais e multidimensionais.
Palavras-chave: Formação continuada; Trajetórias profissionais; EJA.
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(RE) PENSANDO AS PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
Este trabalho visa compartilhar as experiências vivenciadas como monitora na disciplina de
Práticas Educativas Escolares e Comunitárias II, IV e IV (PEEC), do curso de Licenciatura em
Educação do Campo – ênfase em Ciências Naturais e Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Rio Grande, campus São Lourenço do Sul/RS, no segundo semestre de 2019.
O curso prepara educadores/as para atuarem em escolas do campo, buscando sempre
destacar os aspectos de identidade e da cultura dos povos do campo, sob uma perspectiva que parte
do saber popular vinculando ao conhecimento científico, buscando a (re) significação do
conhecimento para a autonomia e criticidade dos/das povos do campo em suas decisões diante dos
problemas da sociedade.
Sendo o curso de Licenciatura em Educação do campo uma política pública conquistada
pela luta dos povos do campo, é coerente a preocupação do/a licenciando/a com a qualidade da
educação básica no/do campo, desta forma, emerge a necessidade de repensar a estrutura
educacional predominante, para isso destacamos a importância do regime de alternância na
educação de crianças, jovens e adultos do campo, tanto para o ensino básico quanto para o ensino
superior.
Á Pedagogia da Alternância, segundo Gimonet, (2007) ressalta que ela vem ao encontro do
que defende Freire quando traz a educação como processo de sensibilização e de conquista da
autonomia para a compreensão de suas responsabilidades sociais e políticas. De acordo com
Mânfio, (2001, p. 57) a Pedagogia da Alternância perpassa as teorias criadas por Call Rogers e
Freinet, quando entendida como uma “técnica didática que efetiva uma opção política progressista,
renovadora e revolucionária”. Outros autores/as como Montessori (1966), Piaget (1987), Cousinet
(1974), Kolb (1984) e Rogers (1969), sustentam a pedagogia da alternância, (BORDIN, 2014, p.
70). Referente a Pedagogia da Alternância na Educação do Campo encontram-se exemplos de
trabalhos de: Nosella (2007); Nascimento (2000); Silva (2003); Magalhães (2004); Santos (2006); e
Teixeira (2006).
O objetivo do presente trabalho é socializar as práticas escolares e comunitárias
desenvolvidas no período de alternância do curso de Educação do Campo, à luz das metodologias
participativas que tem suas bases epistemológicas na Educação Popular.
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ALTERNANDO TEMPOS PARA INCLUIR OS POVOS DO CAMPO: ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Temos trabalhado com uma diversidade metodológica nas práticas educativas escolares e
comunitárias. Sendo assim, o regime de alternância se caracteriza por dois momentos chamados de
“tempo escola” onde o/a educando/a participam de aulas teóricas e práticas, socializando suas
experiências na sua comunidade o que nos leva para o segundo momento, o “tempo comunidade”
momento em que o/a educando/a retorna a sua comunidade, reconstruindo seu conhecimento, a
partir das trocas de experiências nos círculos sociais, podendo vincular teoria e prática, e com isso
definir suas próprias percepções sobre os processos de ensino-aprendizagem.
As disciplinas PEEC, que regem o tempo comunidade, instigam o licenciando/a para a
prática escolar e comunitária, onde são desenvolvidas atividades, como por exemplo: rodas de
conversas, entrevistas, observações, oficinas e palestras. Os temas que tem sido abordado estão
relacionados às comunidades dos/as educandos/as, e versam sobre: cultura, educação, educação
inclusiva, saberes tradicionais, patrimônio, questões ambientais, formas/meios de produção do
campo, criação animal, Mulheres do campo, gênero e feminismos.
Cada discente, ou grupo realiza uma investigação prévia sobre o tema que deseja trabalhar e
de forma coletiva com um/a docente orientador/a, concretiza sua prática pedagógica. No final de
cada semestre os trabalhos desenvolvidos são socializados e discutidos dentre todos/as os/as
discentes e docentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo, durante o Seminário
Integrador das PEEC, ressaltando ser um evento aberto a toda comunidade.
O seminário integrador que correspondente ao segundo semestre de 2019 teve duração de
três dias, onde foram desenvolvidas atividades como: místicas, atividades de integração; rodas de
conversas sobre o curso, com discentes da Educação do Campo – UFSM, momento de trocas de
saberes e experiências; oficinas de estêncil e de bonecas Abayomi e também apresentações
artísticas de músicas e poesias.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O curso de Educação do Campo proporcionou e proporciona o ingresso dos povos
tradicionais do campo no ensino superior, e mais, possui em sua essência a valorização do/a sujeitos
do campo, seus modos de vida, meios de produção e cultura. Além disso, o curso é fundamentado
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na pedagogia da alternância, utilizada pelas escolas familiares agrícolas – EFAs. De acordo com
Santos (2016, p. 03).
Ela tem origem no anseio de agricultores familiares em suas comunidades e no intuito
de garantir educação e formação profissional diretamente articulada às histórias de
vida, familiar, comunitária, cultural, de sustentabilidade local, entre outros aspectos.
Propõe gestões participativas e colegiadas, estabelecendo relações cotidianas e de
responsabilidade coletiva entre escola e comunidade.

Desta forma, possibilita ao/a discente voltar para sua comunidade, o que contribui para a
permanência dos povos do campo no ensino superior, pois com o regime de alternância o/a sujeito/a
do campo não é condicionado a abandonar suas atividades no campo e isso fortalece seu vínculo
com a terra. Sobre a Pedagogia da alternância, Caldart (2011, p. 104), diz: “Ela brota do desejo de
não cortar raízes. É uma das pedagogias produzidas em experiências de escolas do campo em que o
MST se inspirou. Busca integrar a escola com a família e a comunidade do educando.”
De acordo com as Normativas que regem as PEEC, cada disciplina foi concebida com o
objetivo de potencializar os saberes dos/as estudantes, proporcionando o reconhecimento identitário
e potencializando o vínculo com a Educação do Campo, sendo assim, os eixos orientadores, de
acordo com as normativas são: “Identidade dos Sujeitos e sujeitas de Direitos, Sustentabilidade e
Energia” (PEEC I e II); “Biodiversidade, saberes populares e Práticas Educativas do campo” (PEEC
III e IV); “Práticas Agrárias, Movimentos sociais e Povos do Campo” (PEEC V e VI).
Diante disso, segundo Gadotti (2012): Esse movimento de educação social, popular, cidadã,
cívica, comunitária é marcada por sua infinita diversidade, que precisa ser compreendida,
valorizada e respeitada, onde diversas áreas de atuação trabalham em prol de uma causa: a
Educação do Campo de qualidade, valorizada e diversa.
Com a conclusão dos trabalhos, o Seminário Integrador se configura como um espaço de
socialização e diálogo, momento em que o/a discente expõem o trabalho que desenvolveu durante o
semestre junto com a/o orientador/a, com isso, as discussões acerca de cada tema fortalecem os
trabalhos, bem como, contribui para a formação do licenciando/a, uma vez que, são apresentados
trabalhos com grande diversidade de temas que são relevantes no contexto da Educação do Campo.
Para Freire (2014, p.115) “Somente o diálogo, que implica um pensar critico, é capaz, também, de
gera-lo”. Desta forma, contribui para a compreensão das especificidades dos povos do campo,
reconstruindo conceitos e pensamentos essenciais para as compreender.
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TRABALHOS APRESENTADOS
Os temas dos trabalhos apresentados no segundo semestre de 2019, foram diversos,
descritos a seguir, considerando o tema abordado, os objetivos e as metodologias utilizadas pelos/as
discentes:
“As Histórias e Memórias das Mulheres dos Quilombos de São Lourenço do Sul Sendo
Contadas”1 o trabalho descreveu o projeto “Mulheres Quilombolas de São Lourenço do Sul”, o
qual resultou em um documentário, no qual as mulheres quilombolas contam suas vivências e
memórias, que tem por objetivo socializar essas narrativas, para isso é apresentado em eventos e
comunidades.
“A Importância das Práticas Pedagógicas no Ensino-Aprendizagem do 6° ao 9° Ano”2, as
questões relacionadas ao ensino público sempre permeiam nossas discussões, desta forma o
objetivo desse trabalho foi, por meio de entrevistas com professores/as da rede básica de educação,
compreender a visão dos professores sobre importância das práticas pedagógicas de 6° a 9° ano no
processo de ensino-aprendizagem e quais as dificuldades encontradas para a realização das mesmas.
“Um Olhar Para a Educação Ambiental”3 este trabalho propôs uma aula para 8º ano na
Escola Sady Hammes localizada no Boqueirão, sobre reaproveitamento de resíduos sólidos, tendo
como objetivo reconhecer a importância do consumo consciente relacionado à geração de resíduos
sólidos. A atividade consistiu em uma problematização inicial sobre a importância do
reaproveitamento dos resíduos sólidos para o ambiente, seguida da construção de vasos utilizando
garrafas PET, incluindo conceitos matemáticos de medidas de comprimento, além disso os vasos
foram utilizados para plantar ervas medicinais, incluindo, desta forma, saberes tradicionais do
campo, e em seguida foram incorporadas na horta suspensa da escola.
“Saber Matriarcal Quilombo Macanudos e o Protagonismo das Mulheres”4 foram
realizadas entrevistas com Mulheres Quilombolas e nos seus relatos se encontram semelhas com a
história de vida de suas antepassadas, pois apesar das centenas de anos, passaram pelos mesmos
obstáculos em suas vidas, mas não desistirão de seus ideais e da busca por uma vida melhor e mais
digna.

1

Autora: Michaella Sant’anna; Orientadora: Graziela Rinaldi da Rosa.

2

Autora: Michaella Sant’anna; Orientadora: Graziela Rinaldi da Rosa.

3

Autoras: Carina Rusch e Franciele da Silva Alves; Orientadora: Natália Lemke.

4

Autoras: Daniela da Silva Prates e Sabrina da Silveira Cravo; Orientadora: Graziela Rinaldi da Rosa.
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“Percepções dos moradores sobre a problemática do “lixo” no loteamento Colina do Sol,
em São Lourenço do Sul, RS”5 este trabalho teve como objetivo compreender questões relacionadas
ao deposito irregular de resíduos domésticos em via pública no Loteamento Colina do Sol, entender
as causas do despejo indevido, a partir do olhar das/os moradoras/es locais e perceber o
comprometimento da comunidade local com as questões relacionadas ao problema, para os alcançar
foram realizadas entrevistas semiestruturas com os moradores/as.
“Projeto de Libras: Mãos que falam”6 neste trabalho foi abordado o processo de inclusão
dos alunos com necessidades educativas especiais em turmas regulares, bem como, conhecer as
atividadespráticas que os/as docentes realizam nas escolas visitadas, a atividade pratica foi a
construção artesanal de placas de orientação com sinais em Libras, implementadas nas escolas
envolvidas e também no campus da universidade, com o objetivo de facilitar a locomoção e
identificar os ambientes com orientações visuais, promovendo mais acessibilidade nesses espaços.
“Confecção de Redes: o Saber Que Perpassa Gerações”7 o trabalho teve como objetivo a
realização de práticas onde o pescador/a identifique a importância do seu conhecimento,
promovendo a visibilidade e fortalecendo a cultura pesqueira, para tanto foram realizadas
observações de campo, roda de conversa e distribuição de material informativo.
“Educação Patrimonial na Escola Nossa Senhora Estrela do Mar: vivências de trajetória
quilombola Abayomy”8as práticas desse trabalho foram desenvolvidas na escola de ensino
fundamental Nossa Senhora Estrela do Mar, que tiveram por objetivo possibilitar aos estudantes
uma compreensão da diversidade cultural a partir do patrimônio cultural para tanto fora realizadas
as seguintes atividades: “Oficina de Cerâmica Indígena e Contação de História”, “Relatos de
Vivências, Contação de História”, “CNRC: Oficina de Bonecas Abayomy”, promover atividades de
cunho cultural fortalece a identidade dos/das sujeitos, proporcionando aos/as educandos/as acesso a
diversidade cultural existente.
“Alimentação Saudável Perante a Realidade dos/as Alunos/as”9 foi realizada uma prática
com a turma do 2º Ano do ensino Fundamental sobre alimentação saudável, a prática consistiu em
preparar duas receitas com alimentos saudáveis com a turma, é de suma importância que a
5

Autora: Eliziane Nogueira Rodrigues; Orientadora: Marlene Rios Melo.

6

Autoras: Marcia Lopes, Vera Becker e Daiane Azevedo; Orientadora: Lucila dos Santos Vales.

7

Autora: Silvana Duarte de Freitas; Orientadora: Graziela Rinaldi da Rosa.

8

Autoras: Tanja Funk, Jéssica Ferreira e Thais Alves; Orientador: Marlon Borges Pestana.

9

Autoras: Manuela Oliveira e Munique Oliveira; Orientadora: Maria Odete Pereira.
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alimentação dos/as alunos/as esteja nas nossas discussões, tanto a que é disponibilizada pela escola,
quanto a consumida em casa.
“PIBID Educação do Campo: Aprendizagens, Transformações e Resistências”10, o
objetivo do trabalho foi socializar as experiências a partir da participação no PIBID, o qual
proporciona aos/as licenciandos/as a vivência do cotidiano de escolas da rede pública de educação,
experiências metodológicas e práticas docentes experimental, colocando em prática alguns
conceitos trabalhados no curso de Educação do Campo

de caráter inovador, crítico e

interdisciplinar. A escola onde foram desenvolvidas as atividades foi E. M. E. F. Sady Hammes,
sendo elas: horta, trilha dos sentidos, visita ao CEAMA, visita a CORSAN, construção de maquetes
sobre sistemas de esgoto e lixo.
Os trabalhos descritos tem como objetivo demostrar a diversidade de temas trabalhados nas
disciplinas PEEC, bem como a relevância social no âmbito da educação do campo, fomentando as
diversidades existentes nas escolas e comunidades, o que contribui para a formação acadêmica e
cidadã, além de valorizar os saberes e fazes do campo e os incorporando nos conhecimentos
científicos, potencialmente nas áreas de ciências naturais e ciências agrarias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os aspectos apresentados é possível afirmar que as práticas educativas
escolares e comunitárias na educação do campo, desenvolvidas na Universidade Federal do Rio
Grande/FURG envolve e compreende as necessidades dos povos do campo, para que o processo de
ensino seja de qualidade e tenha significado para os/as educandos/as. Assim, a sua estrutura
organizativa do currículo, que nesse caso é marcado pela diversidade de povos tradicionais deve ser
repensada e replanejada a cada semestre, afim de, atender as especificidades dos povos do campo e
sua diversidade étnico-racial e sociocultural. Sendo assim, o regime de alternância vinculado as
práticas comunitárias se configuram como uma opção em potencial para se reestruturar a esfera
educacional do campo.

10

Autora: Vera Timm Jeske; Orientadora: Berenice vahl Vaniel
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Resumo
Neste trabalho propormos socializar as práticas escolares e comunitárias desenvolvidas no período de
alternância do curso de Licenciatura em Educação do Campo/FURG, campus São Lourenço do
sul/RS, e realizar uma análise sobre a estrutura e desenvolvimento das disciplinas PEEC, refletindo
sobre a importância do regime de alternância, bem como, do Seminário Integrador, desenvolvido a
partir da experiência como monitora das disciplinas de Práticas Educativas Escolares e ComunitáriasPEEC. O curso é fundamentado na pedagogia da alternância, utilizada pelas escolas familiares agrícolas
– EFAs, que auxilia na permanência dos povos do campo no ensino superior, uma vez que, permite a
continuidade das atividades desenvolvidas em suas propriedades e/ou comunidades, fortalecendo os
vínculos socioculturais e com a terra. Desta forma, as disciplinas PEEC, instigam o/a discente a
atividades práticas em escolas e comunidades, abordando temas relevantes no contexto da Educação do
Campo, permitido o estreitamento nas concepções de conhecimento popular e conhecimento
científico. As disciplinas PEEC regem o período de alternância chamado de “tempo comunidade”,
momento em que são desenvolvidas as práticas, em escolas e comunidades, o resultado é a socialização
do que foi trabalhado, durante o Seminário Integrador, os trabalhos são apresentados e discutidos no
coletivo, possibilitando diálogos diversos sobre as especificidades, cultura, modo de vida, problemas
sociais,... dos povos do campo, reflexões sobre os problemas da educação do campo e possíveis
estratégias para melhorar a qualidade de ensino no campo. Considerando os aspectos apresentados é
possível afirmar que a educação do campo é uma emergência atual e sua estrutura deve ser repensada,
afim de, atender as especificidades dos povos do campo, sendo assim o regime de alternância se
configura como uma opção epistemológica e metodológica em potencial para se reestruturar a esfera
educacional do campo.
Palavras-chave: Alternância; Práticas Educativas e Comunitárias; Educação d Campo; Povos do
Campo; Educação Popular.
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AVALIAÇÃO EXTERNA E A FORMAÇÃO
CONTINUADA COM GESTORES/AS DAS ESCOLAS DO
CAMPO
Adriana Auxiliadora Martins – UFU/PPGED

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O Brasil está próximo de completar três décadas da realização das avaliações externas por
meio das ações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira - INEP e muitos
questionamentos em torno dessa política assolam o cenário educacional: Quais usos, estados e
munícipios, tem feito dos resultados dessas avaliações? Quais os desdobramentos dessa política no
cotidiano escolar? Como as políticas de formação, empreendidas pelas secretarias municipais, tem
tratado o assunto?
A idealização e implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB se deu
no contexto da reforma educacional empreendida na década de 90, tanto no Brasil como no exterior,
que assumiu um caráter economicista e produtivista transformando o direito a educação em
mercadoria. A defesa por um estado mínimo para assegurar uma educação com qualidade, com a
máxima eficiência e eficácia, concedeu a avaliação uma centralidade, o papel de auxiliar na
elaboração de políticas educacionais para a melhoria da qualidade da educação.
Conforme publicado no site do INEP (2019), O SAEB reúne um conjunto de avaliações
externas, testes padronizados, realizados em larga escala, de caráter censitário e amostral, bem
como um conjunto de questionários, que permitem ao governo federal realizar um diagnóstico da
educação básica brasileira. As médias de desempenho das escolas e redes de ensino nos testes do
SAEB, juntamente com os dados sobre aprovação e fluxo escolar, obtidos no censo escolar,
compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, considerado por diferentes
autores, não apenas um propositor de políticas públicas, mas um indutor de ações das escolas e dos
sistemas de ensino para efetivação da suposta qualidade presente no discurso oficial. (BLASIS,
2013; CHIRINÉA e BRANDÃO, 2015;)
A fim de colaborar com o movimento de indagações acerca dessa temática este estudo
investigativo busca identificar as influências das avaliações externas, especificamente dos testes do
SAEB, no cotidiano das escolas do campo que oferecem o ensino fundamental na rede municipal de
Uberlândia, Minas Gerais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação do campo deve ser compreendida como uma educação de qualidade localizada
no meio rural e que oferte à população campesina o direito constitucional à educação infantil, ao
ensino fundamental e ao ensino médio.
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Uma escola comprometida não apenas com o acesso ao conhecimento produzido
historicamente pela humanidade, mas que promova a produção do conhecimento e se comprometa
com projetos de desenvolvimento sustentável do campo. Em outras palavras, uma instituição
preocupada com o protagonismo social dos seus alunos, voltada para a formação humana, ética e
crítica de sujeitos que vivenciam a exclusão social, econômica e cultural e que encontram na escola
um dos espaços/tempos de superação das marcas dessa exclusão. (ARROYO, 2018).
Nos dizeres de Júnior e Netto (2011) a educação desenvolvida no meio rural foi
historicamente relegada a segundo plano nas políticas educacionais brasileira. Apenas na Lei de
Diretrizes e Bases – LDB de 1996 esta modalidade recebe um destaque específico, sendo tratada no
artigo 28 que determina:
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural
e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – organização escolar
própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às
condições climáticas; III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Embora o artigo aponte a necessidade de flexibilidade e de adaptações à realidade do meio
rural determinando a liberdade e autonomia dos sistemas de educação em construir seus projetos
pedagógicos diferenciados, estudos investigativos indicam a falta de clareza de muitos profissionais
sobre a necessidade e importância em desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas com os
estudantes que estudam no campo.
Por sua vez, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo,
instituídas em 2002, orienta a elaboração do projeto pedagógico específico em consonância com as
diretrizes da educação básica, a fim de assegurar a construção da sua identidade. Ou seja, destaca a
importância desta escola ter um projeto que considere os saberes e a cultura, bem como as
condições de existência e trabalho da população campesina.
A implementação de tais diretrizes ainda é um desafio vivenciado pelas treze escolas
inseridas nas áreas rurais da cidade de Uberlândia, bem como pela SME. Em várias unidades
escolares tem-se vivenciado um modelo de educação no campo muito distante da educação do
campo, aquela que deve ser construída com os sujeitos que vivenciam essa realidade, conforme
orienta as diretrizes operacionais.
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Ao refletirmos sobre estas questões, inevitavelmente adentramos a discussão sobre as
influências que as avaliações externas, implementadas pelo governo federal, tem produzido no
cotidiano das escolas rurais.
Como bem destaca Chirinéa e Brandão (2015, p. 462)
[...] a avaliação externa é importante, na medida em que informa escolas e sistemas de
ensino sobre uma dada realidade para a tomada de decisões; no entanto, é preciso
repensar seu escopo e aliá-la a uma autoavaliação institucional e ao diagnóstico das
fragilidades, com a perspectiva de articulação entre as esferas macro e micro do
processo de avaliação, e o replanejamento de políticas e ações que efetivamente
garantam o direito à educação de qualidade.

Partindo desta compreensão, o Centro de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz CEMEPE, órgão da Secretaria Municipal de Uberlândia - SME, realizou uma formação continuada
com a equipe gestora destas escolas abordando a temática: avaliações externas e a qualidade da
educação no ensino fundamental.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tal formação desenvolveu-se no período de junho a dezembro de 2019 por meio de
encontros mensais entre a equipe gestora (diretores e coordenadores pedagógicos) das escolas e as
professoras/ formadoras do referido centro de estudos.
No primeiro encontro de formação optou-se por realizar uma roda de conversa com estes
profissionais por entender que esta metodologia permitiria aos participantes evidenciar suas
concepções, dúvidas e partilhar as iniciativas já desenvolvidas nas escolas, possibilitando, assim,
construir um diagnóstico das demandas formativas.
Como afirma Moura e Lima (2014, p. 98),
[...] a roda de conversa é, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de produzir
dados em que o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela participação na
conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão. É, na verdade, um
instrumento que permite a partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões
sobre as práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela interação com
os pares, através de diálogos internos e no silêncio observador e reflexivo.

A partir desta compreensão, desenvolveu-se a roda de conversa sobre as avaliações externas
e a qualidade da educação no ensino fundamental. Para suscitar o diálogo, as interações e trocas de
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experiências sobre a temática foram propostas as seguintes questões: como a participação nas
avaliações externas é vivenciada nas escolas da rede? Sua escola utiliza os resultados das avaliações
para refletir sobre a qualidade do ensino?
Na sequência destacam-se as narrativas dos gestores/s das escolas do campo, as quais
permitem compreender e analisar as influências das avaliações externas no cotidiano destas
instituições.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
É interessante notar que os representantes das treze escolas que participaram desta roda
estão vinculados à mesma rede de ensino, ou seja, estão submetidas à mesma política, expressa nas
diretrizes e normativas locais. Entretanto, respondem de maneira muito diversa quando
questionados acerca da vivência das avaliações externas, em especial o SAEB, no cotidiano escolar.
Em nossa escola, são vistas como importante instrumento para nortear nossa prática
pedagógica; são tratadas com muita seriedade e comprometimento. Tentamos passar
essa visão tanto aos nossos alunos, quanto às suas famílias. Aos professores também é
solicitado que incentivem os alunos para a participação nas provas, que mostrem a
importância fazê-las com seriedade por se tratar de um termômetro e reflexo do
trabalho de toda a equipe. (S1)
Não observamos ações pontuais no ambiente escolar para discutir sobre as avaliações
sistêmicas para o planejamento dos planos de ação/plano de aula/ decisões para
melhorar o processo de avaliação da própria escola. (S2)

Acredita-se que tal diversidade sinaliza para o papel importante que a equipe gestora possui
na articulação do coletivo da escola quando se trata se enfrentar o desafio de refletir sobre a
temática, ou seja, sobre os usos que se pode fazer das avaliações sistêmicas no espaço escolar.
A narrativa abaixo ilustra a importância da equipe gestora preocupar-se com a criação de um
clima de trabalho ético e propiciador da reflexão. O clima de ansiedade e tensão vivenciado em
algumas instituições, por ocasião da realização da prova e quando é divulgado o índice alcançado
pela escola, nos leva a pensar que estamos reproduzindo a perspectiva da avaliação classificatória
que durante décadas pesquisadores vem denunciando.
Na escola a vivência destas avaliações é por etapas, prevalecendo a angústia,
ansiedade e pressões; O que fazer? Ir contra as avaliações externas? Não. Incorporálas, definitivamente, ao planejamento. (S3).
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Neste processo, observa-se muitas vezes que professores responsabilizam estudantes,
gestores responsabilizam professores e famílias responsabilizam as escolas pelo não resultado
adequado, mas, nem sempre, há um movimento coletivo da comunidade escolar para buscar
compreender os fatores que produzem essa realidade, bem como para proposição de ações
comprometida com a transformação da mesma.
Em outras falas constata-se um certo desalento em relação às avalições externas, o que
revela que em algumas escolas a realização das avaliações cumpre um ritual burocrático, nas quais
os profissionais não conseguem atribuir sentido e significado para as mesmas.
A prova é muito extensa; A equipe não adota o modelo da prova -estrutura, elaboração
e contextualização. (S4).
A avaliação externa é realizada por obrigação. Há críticas sobre a elaboração, sobre a
estrutura, temática, contextualização. São muito extensas. (S5).

Ainda nas narrativas, observa-se a preocupação em “treinar” os estudantes por meio da
realização de simulados. A escola busca colocar os estudantes em contato com a linguagem típica
das provas, o que é perfeitamente compreensível. A grande questão que se coloca para a reflexão é
quando as matrizes de referência destas avaliações passam a se constituir no currículo da
instituição, evidenciando a perda da autonomia do docente no processo formativo dos estudantes.
(FREITAS, 2019).
Quando, na roda de conversa, se indagou sobre a utilização dos resultados das avaliações
para refletir sobre a qualidade do ensino nos espaços escolares as narrativas ilustraram que este
movimento é muito incipiente nas instituições.
De acordo com o que estou vivenciando nesses poucos meses de contrato, ainda não
tivemos tempo hábil para realizar uma reflexão mais aprofundada sobre as avaliações
externas. No entanto, algumas discussões com professores (módulos) sobre a estética
das provas externas, nos faz refletir sobre mudar os ‘modelos’ das provas internas,
visando familiarizar os alunos com essa outra realidade avaliativa. Dessa forma, assim
como preocupamos com o fator estético a nota obtida também será uma preocupação a
ser refletida na busca de metodologias e estratégias para que o ensino-aprendizado se
efetive e a avaliação seja um ‘meio’ e não um ‘fim. (S1)
Não observamos nenhuma análise e discussão profunda no âmbito escolar. Quando a
escola atinge um bom índice há cartazes, faixas, parabenizando toda a equipe; (S2)
Sim utilizamos. Quando há dias escolares disponíveis para essa discussão, o que nem
sempre acontece. (S3)
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Os depoimentos indicam que a análise dos resultados por parte da escola só acontece quando
há a presença de uma equipe gestora que consegue mobilizar os profissionais para a leitura destes
dados, isto nos leva a identificar o papel central da equipe gestora na organização do trabalho
pedagógico de uma instituição.
Torna-se importante reconhecer e articular as três dimensões da avaliação que se
intercruzam no espaço escolar: a avaliação da aprendizagem, de domínio dos docentes, a avaliação
institucional, que deve ser realizada pela comunidade escolar, e a avaliação sistêmica, de
responsabilidade do governo. É por meio da avaliação institucional, da auto avaliação, que a
comunidade escolar pode promover uma leitura contextualizada dos resultados indicados nas
avaliações internas e externas.
Como indica, Freitas e et al (2017, p. 45)
O coletivo escolar precisa encontrar tempo/espaço para análise das dificuldades de
professores com seus alunos em busca de reflexões que contribuam para a prática
pedagógica de cada professor. Os resultados da avaliação interna ou externa podem
ganhar significação, validade ou reconhecimento como um problema da escola, de seu
coletivo. Metas podem ser traçadas. Demandas, formuladas.

A proposição de um trabalho coletivo requer a presença de uma equipe gestora que saiba
atuar numa perspectiva democrática, exercendo uma liderança compartilhada, baseada nos
princípios da ética e do diálogo, mas requer igualmente condições concretas para que este tipo de
trabalho se institucionalize.
CONCLUSÕES
Esta investigação procurou refletir sobre os desdobramentos da avaliação sistêmica na
organização do trabalho escolar, a partir dos olhares dos gestores das escolas do campo. A temática
foi abordada considerando as percepções dos profissionais que vivenciam, no cotidiano escolar, a
influência da política nacional de avaliação, por compreender que a escola é lugar não só de
aplicação de políticas, mas acima de tudo, de proposição, de reflexão e, por que não dizer, de avaliação,
das políticas empreendidas pelos órgãos governamentais das diferentes instâncias.
Esta compreensão alia-se a convicção de que a melhoria da qualidade da educação nas escolas
do campo na rede municipal de Uberlândia não se fará por imposição de nenhuma política, quer seja
formulada pelo MEC ou mesmo pela SME. Mas sim, a partir de um amplo processo de comunicação
entre escolas e SME, onde os diferentes atores da comunidade escolar são convidados a refletirem sobre
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a qualidade da educação que é oferecida aos estudantes e a proporem ações para melhorá-la. Um
processo de avaliação institucional, de auto reflexão das diferentes instituições escolares, no qual as
responsabilidades pela ampliação da qualidade de ensino sejam partilhadas entre profissionais da escola,
governo municipal, estadual e federal.7).
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Resumo
O presente estudo investigativo é um recorte de uma pesquisa de doutorado sobre a avaliação da
aprendizagem no contexto das escolas do campo da rede municipal de ensino de Uberlândia – MG.
Focaliza os desdobramentos da avaliação externa sobre a organização do trabalho escolar, a partir dos
olhares de diretores e coordenadores pedagógicos, profissionais que compõem a equipe gestora de
treze escolas de ensino fundamental. Ancora-se na abordagem qualitativa da pesquisa educacional, a
qual centra-se na compreensão da diversidade no espaço educativo, lugar e momento em que outras
nuances se evidenciam para além da racionalidade cartesiana. Trata-se de uma pesquisa de caráter
exploratório que utilizou como procedimentos metodológicos, a pesquisa bibliográfica e as narrativas
de profissionais que participaram de processos formativos sobre a temática no Centro Municipal de
Estudos e Projetos Educacionais – CEMEPE. A investigação aponta a avaliação institucional como
uma possibilidade da escola articular os resultados da avaliação da aprendizagem e os resultados da
avaliação externa, num movimento de enfrentamento à política educacional restrita à medida,
economicista e reguladora, empreendida nas últimas décadas no Brasil.
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INTRODUÇÃO
A Educação do Campo por muito tempo ocupou um papel secundário no cenário
educacional brasileiro, de modo que a formação destinada à população da zona rural vinculava-se a
um modelo “importado” da educação urbana. Estruturou-se alicerçada em uma oligarquia políticoideológica agrária para a qual “gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade”
(LEITE, 2002, p.14). Contudo, apesar de uma história de descaso, a Educação do Campo vem
passando por um intenso processo de transformação e ganhando relevante importância não só no
âmbito educacional, mas também em outras áreas que lutam por uma vida mais digna e com
qualidade no meio rural. Na década de 1960, devido ao crescimento do número de favelados nas
periferias dos grandes centros urbanos, a educação rural foi adotada pelo Estado como estratégia de
contenção do fluxo migratório do campo para a cidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), de 1961, no artigo 105, definiu que “os poderes públicos instituirão e
ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a
adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais” (BRASIL, 1961). Entretanto,
foi somente a partir dos movimentos de mobilização social que a Constituição Federal de 1988
materializou o compromisso do Estado e da sociedade em promover a educação para todos,
garantindo assim, o direito ao respeito e à adequação da educação às singularidades culturais e
regionais (BRASIL, 1988). Corroborando, a LDBEN, de 1996, estabelece uma base comum a todas
as regiões do país, a qual determina que cada sistema de ensino complemente e adeque a educação e
calendário escolar às peculiaridades da vida rural e de cada região (BRASIL, 1996).
Nessa compreensão, o ensino voltado às populações que vivem no meio rural passou a
pautar as discussões em nível nacional em meados da década de 1990, período em que foi instituído
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o qual tinha por objetivo
fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária. Em junho de 1998, aconteceu a I Conferência
Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia (GO), a qual instituiu
maneiras de organização, programas de formação de educadores e criação de fóruns estaduais. No
intuito de ampliar as discussões referentes ao ensino rural, no ano de 2004, também em Goiás,
aconteceu a II Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. Foi a partir de tais
mobilizações que se fortaleceu o conceito de Educação do Campo como preconizador do acesso, da
permanência e do direito à escola pública de qualidade no campo, bem como do direito de estudar
no lugar onde vive.
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CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SANTA MARIA/RS
A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria (RME) conta com um quadro de 1.558
professores e atende aproximadamente 20.000 alunos, distribuídos em 79 escolas, sendo 02 de
Ensino Profissionalizante, 23 de Educação Infantil e 54 de Ensino Fundamental. Destas últimas, 12
ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) (EDUCACENSO, 2018). Nesse contexto, 68
escolas situam-se no 1º Distrito/Sede, urbano, e 10 escolas situam-se no campo, sendo nove de
Ensino Fundamental (com classes de Educação Infantil) e uma de Educação Infantil. Cabe ressaltar
que as escolas do campo da Rede Municipal de Ensino ocupam lugar de destaque dentro do distrito,
tornando-se centro, não apenas educacional, mas também sociocultural e ponto de encontro dos
sujeitos que residem nesse meio.
Corroborando com o exposto acima, as Diretrizes Curriculares Municipais, no artigo 5º,
salientam que a Escola do Campo é definida pela sua identidade, pelas questões inerentes a sua
realidade, embasadas na natureza e temporalidade dos saberes próprios dos educandos e, na
construção democrática (SANTA MARIA, 2016). Nessa tessitura, percebe-se a necessidade de
implementar políticas públicas educacionais que compreendam a articulação dos saberes científicos
e populares de modo sistêmico, com vistas à produção de novos conhecimentos.
MÉTODO DO ESTUDO
O estudo realizado caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa. Tal
abordagem atenta para aquilo que não pode ser quantificado, apreende a perspectiva dos envolvidos
e considera seus diferentes pontos de vista, permitindo que se trabalhe com as diferentes nuances
das relações, dos fenômenos, dos processos (GIL, 2002; MINAYO, 2008).
A partir da pesquisa, foi possível suscitar reflexões quanto à importância da formação na
construção do conhecimento, bem como oferecer subsídios para repensar políticas públicas a partir
da perspectiva dos sujeitos envolvidos na prática pedagógica do campo. Para tanto, as
pesquisadoras pautaram-se pela observação participante in loco, conversações, entrevistas e
diálogos com os envolvidos na pesquisa. A finalidade foi seguir os pressupostos de Bauer e Gaskell
(2002), de que a pesquisa qualitativa representa uma maneira de dar poder ou voz às pessoas, em
vez de tratá-las como objetos.
Enfatiza-se aqui a necessidade de se voltar o olhar para essa realidade, rompendo
concepções e práticas docentes que desconsideram as especificidades da cultura rural. Assim,
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intenciona-se contribuir para que todos os envolvidos com a Educação do Campo possam refletir
quanto às potencialidades, fragilidades e desafios inerentes ao “fazer pedagógico” no âmbito rural.
Por fim, objetiva-se dialogar sobre a importância da inserção de propostas educativas
empreendedoras que contribuam para transformar práticas hegemônicas em práticas reflexivas que
considerem e valorizem a cultura local.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A proposta engendrada configura-se na premissa para a efetivação de uma ação educativa
eficiente que abranja não só a formação docente, mas também a formação humana e a valorização
dos diversos saberes que constituem o processo educativo. Para abarcar tal propósito, emerge no
cenário educacional santamariense o Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo
(PROMSAC), o qual desmembra-se em dois grandes eixos: Formação Continuada, específica para
docentes que atuam nas escolas do campo, e o Turismo Rural Pedagógico, voltado a todos os alunos
da rede municipal de ensino (zonas urbana e rural).
A Formação Continuada para os professores faz-se necessária por constatar-se que a maioria
dos docentes que trabalham na zona rural são oriundos da zona urbana e, mesmo tendo ciência das
diretrizes que norteiam a Educação do Campo, eles não possuem uma formação voltada para essa
realidade, logo acabam por desconsiderá-la. Nessa direção, corroborando com (TARDIF, 2002), é
necessário que o próprio professor encontre as alternativas capazes de enfrentar o choque de
realidade característico do período inicial da docência. Assim, a Formação Continuada assume um
papel primordial no sentido de promover a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos que tais
profissionais constroem ao longo do seu percurso enquanto docentes.
Para a concretização da proposta de Formação Continuada, a Secretaria de Município da
Educação vem desenvolvendo diversas ações, como: encontros sistemáticos com os educadores que
atuam em Escolas do Campo, Seminários, Cursos, Oficinas, Fóruns, entre outros, com objetivo de
ressignificar os processos que permeiam a prática pedagógica desse contexto educativo.
Ao compreender que a Escola do Campo deve apresentar em seu currículo elementos que
contribuam para o aprendizado e valorizem os saberes sociais do lugar em que a mesma está
inserida, conforme prevê a LDBEN/96, tal formação se propõe a desenhar uma ação docente mais
empreendedora que favoreça o desenvolvimento tanto dos alunos quanto das comunidades onde as
escolas estão inseridas e dos colaboradores envolvidos na proposta. Assim, para concretude de uma
educação empreendedora, inovadora e sustentável nas escolas do campo, firmou-se, dentre outras,
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parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir do
Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), cujo cerne é fomentar a educação e a
cultura empreendedora. Com o Sistema de Crédito Cooperativo (SICREDI), a partir do Programa
União Faz a Vida (PUFV), que objetiva educar os jovens para que eles aprendam, no ambiente
escolar, a desenvolver projetos e iniciativas capazes de transformar a sociedade e atender aos
desejos e anseios das comunidades. Tais iniciativas apresentam práticas de aprendizagem,
considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de
atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.
Ao projetar-se novas possibilidades para a Educação do Campo, evidencia-se o outro eixo
do Programa, o Turismo Rural Pedagógico “Veredas do Campo”, o qual traz à tona a necessidade
de maior aprofundamento, compreensão e inclusão do conceito do “Novo Rural” às práticas
pedagógicas. Tal conceito tem por premissa incorporar atividades até então consideradas como
hobbies e/ou pequenos empreendimentos no meio rural, tornando-os negócios rentáveis, como os
sítios de lazer, turismo rural, artesanato, floricultura, dentre outros. A proposta consiste em
fortalecer o desenvolvimento da pluriatividade no meio rural a fim de diversificar as fontes de renda
e garantir uma maior sustentabilidade das famílias do campo. Nesse viés, percebe-se que a realidade
que circunda a escola localizada no meio rural começa a tomar novos rumos e diante disso, urge
que se aproprie dos novos conceitos e funções que permeiam o contexto escolar do campo, a fim de
contribuir para o aprimoramento de práticas que respeitem a identidade cultural, o contexto social,
cultural e econômico dos estudantes e familiares, entre outros fatores que assegurem o acesso e a
permanência do educando na escola com qualidade. Além disso, deve-se estimular o sentimento de
pertença, orgulho e respeito pelo meio onde habita.
Nesse novo cenário, insere-se o Turismo Rural Pedagógico, por representar um conjunto de
atividades práticas realizadas no âmbito rural, que utiliza como ferramenta de ensino os recursos
naturais do meio e as atividades agrícolas, pecuárias e artesanais. Constitui-se, portanto, em uma
alternativa pedagógica inovadora que almeja articular os saberes adquiridos em sala de aula com as
diferentes realidades ambientais e culturais que compõem o meio rural, visando enriquecer o
currículo escolar, tendo em vista que o mesmo vai muito além da sala de aula. Ao desenvolver
ações no âmbito das propriedades rurais, os agentes educativos não serão apenas os professores,
mas também os agricultores, os proprietários rurais e outros parceiros que vivem o cotidiano do
campo, cujos saberes e fazeres trarão um novo enfoque às práticas curriculares. Objetiva-se gerar
situações de aprendizagem, relacionadas a conteúdos curriculares e a valores éticos que façam
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emergir atitudes como: o respeito a si e ao outro; o fortalecimento do sentimento de pertença a um
grupo ou a um ecossistema; a experiência de autonomia; a elaboração conjunta de regras de
convivência, dentre outras (VINHA, 2005).
Com vistas a consolidar suas ações, o PROMSAC busca envolver em sua proposta, além dos
professores, diversos atores como: alunos, pais, profissionais parceiros da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EMATER) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Universidade, proprietários rurais, Secretaria de Município de
Desenvolvimento Rural, Sindicato Rural, entre outras entidades locais.
O pressuposto teórico desta proposta pedagógica considera que a atividade docente não é
exercida sobre um objeto, fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida, e sim
concretamente, em uma rede de interações com outras pessoas, na qual o elemento humano é
central e estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, passíveis de interpretação e
decisão (TARDIF, 2002).
As ações abrangem as dez escolas da Educação do Campo do Município, sendo
desenvolvidas in loco e na forma de extensão. As atividades de ensino são construídas a partir de
temas previstos na Resolução nº 35/2016, do CMESM, que no artigo 45 preconiza:
[…] a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana
em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde,
sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e
adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90),
[...] (SANTA MARIA, 2016).

O currículo que permeia a Educação do Campo deve ir além dos tradicionais conteúdos
programáticos, contemplando a diversidade sociocultural dos educandos, de modo a efetivar o
processo de inclusão. Isso não significa que os conteúdos historicamente sistematizados percam sua
centralidade no processo pedagógico, uma vez que a apreensão e o domínio da ciência é função
inquestionável da Escola.
Os resultados, até então alcançados, do Programa reproduzem-se nas dimensões subjetiva e
objetiva. Na dimensão subjetiva percebe-se nos sujeitos o sentimento de pertencimento; o
reconhecimento e a valorização de seu contexto de vida; o resgate dos valores do campo; a
motivação; a cooperação e o empreender para a vida; dentre outros. Na dimensão objetiva
evidencia-se a emergência de condições para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho; a
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implementação de novas práticas docentes; a integração e trocas inter e entre escolas, comunidade e
demais atores; dentre outras.
Como um de seus resultados concretos, cita-se a culminância do trabalho anual das escolas
em uma “Feira de Empreendedorismo e Inovação da Rede Municipal de Ensino de SM”, onde
ocorre a comercialização, de forma cooperativa, de produtos das escolas confeccionados no
contexto das atividades do PROMSAC. Momento que oportuniza a participação, a integração, as
trocas, o empreendedorismo, a inovação, a motivação e a valorização dos sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, buscou-se reverberar quanto a necessidade de atribuir novos significados
à Educação do Campo, apresentando uma proposta pedagógica empreendedora, inovadora e
sustentável, ancorada em duas dimensões: a Formação de Professores e o Turismo Rural
Pedagógico.
Sem a pretensão de esgotar a temática abordada, pois muito há o que progredir sobre
políticas de Formação Continuada na modalidade Educação do Campo no Município de Santa
Maria/RS, conclui-se que a criação de uma Política de Formação de Professores é essencial à
ressignificação das práticas docentes do e no campo para que, de fato, se desenvolva uma ação
pedagógica adequada às crianças e jovens que vivem no campo. O Turismo Rural Pedagógico se
insere nessa proposta como uma inovação que traduz, no empreendedorismo dos produtores rurais e
demais atores, a vivência prática capaz de promover nos estudantes a vontade de permanecer e de
valorizar o campo como alternativa para seu sustento e busca da qualidade de vida.
O Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo (PROMSAC) destaca-se, portanto,
como um projeto inovador que procura inserir, na formação integral dos sujeitos, pessoas com
conhecimento e saberes além da academia e dos muros escolares.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo compartilhar a experiência desenvolvida nas Escolas do Campo
da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, a partir do Programa Municipal Mosaico de Saberes
do Campo (PROMSAC), cuja premissa é a formação contínua para além dos horizontes da escola.
Assim, ao fomentar a socialização dos saberes e fazeres vividos pelos sujeitos ligados ao contexto rural,
tais trocas contribuirão para a qualificação das práticas docentes e discentes no que concerne ao
processo de ensino e de aprendizagem. Propõe-se aqui uma nova possibilidade de formação docente, a
qual necessariamente deverá transitar pelas especificidades, valorização e cultura do campo. Para tal,
professores, estudantes, pais, profissionais parceiros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria
de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Munícipio da Educação, Sindicato Rural, Sindicato dos
trabalhadores Rurais, proprietários rurais, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural –
EMATER, entre outras entidades locais, ao agregarem seus conhecimentos, contribuirão para a
consolidação do grande Mosaico de Saberes, essência da proposta engendrada. Realizou-se uma
pesquisa qualitativa para melhor compreensão acerca do tema abordado, fazendo-se uso da observação
participante in loco, conversações e diálogos com os sujeitos estudados. A intenção consistiu em voltar o
olhar para as especificidades da zona rural, inserindo nesse contexto ações inovadoras, sustentáveis e
empreendedoras com vistas a ressignificar práticas hegemônicas em educação. Um dos grandes desafios
que se apresenta ao meio rural é criar políticas que viabilizem conectar a Educação do Campo à
perspectiva empreendedora de modo a sensibilizar o sujeito oriundo desse meio à permanência no
campo com qualidade de vida.
Palavras-chave: Educação do Campo; Empreendedorismo; Formação Docente; Inovação;
Sustentabilidade.
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Resumo
O painel reúne pesquisas acerca dos processos formativos docentes do campo, em três diferentes
experiências do Espírito Santo. O primeiro trabalho, traz os resultados de uma investigação sobre as
memórias, narrativas e os sentidos produzidos na lida cotidiana do trabalho e da formação docente no
campo, na experiência da Pedagogia da Alternância. O texto coloca em cena sentidos diversos e
simultaneamente singulares enredados nos espaços e tempos do fazer docente na realidade campesina,
tensionando contradições produzidas no cotidiano das práticas em interface à profissionalização
docente. O segundo texto, é uma reflexão teórico-prática sobre o processo de formação continuada
realizado na Rede Municipal de Educação de Domingos Martins – ES por meio do Centro de Pesquisa,
Apoio Pedagógico e Formação dos Profissionais da Educação. Nessa perspectiva, busca sinalizar a
potência que existe nos diálogos coletivos e como este trabalho motiva a participação dos profissionais
para pensar numa educação para além dos muros da escola, envolvendo a comunidade e a
problematização de questões com a mesma, visando o seu desenvolvimento. Desta forma, a experiência
trazida no texto, pensada a partir do espaço escolar, contribui do ponto de vista da pesquisa, para a
formação humana e a construção de uma escola emancipadora, que privilegia o diálogo entre os sujeitos
bem como a formação integral dos estudantes. Por fim, o terceiro texto constituinte desse painel,
discute a experiência formativa de docentes em leitura e escrita como potente nas práticas profissionais
do professor do campo. Busca nos referenciais teóricos que privilegiam a dimensão dialógica, em
especial freiriano, a defesa de que por meio do diálogo é possível transformar a ação humana em uma
práxis social libertadora. Portanto, os trabalhos aqui apresentados foram desenvolvidos em realidades
campesinas diferentes e colocam em cena as singularidades dos saberes e fazeres da formação e da
profissão docente, enredados ainda aos pressupostos que fundamentam o movimento nacional da
Educação do Campo.
Palavras-chave: Formação Docente; Educação do Campo; Profissão; Leitura; Experiências.
MEMÓRIAS E NARRATIVAS DO TRABALHO E DA FORMAÇÃO DOCENTE NA
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
Janinha Gerke – UFES
Erineu Foerste – UFES

INTRODUÇÃO
O texto traduz parte da experiência dialógica produzida junto à professora-monitora Simone
Ferreira Ângelo, da Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. Trata-se de uma abordagem da
pesquisa realizada no Espírito Santo sobre sentidos da formação docente do campo, nas
experiências do Movimento dos Trabalhadores sem Terra, Escolas Famílias Agrícolas e Escolas
Multisseriadas. A investigação contemplou três docentes, uma de cada experiência citada, que em
comum têm a participação na especialização em Educação do Campo, ofertada pela Universidade
Federal do Espírito Santo. Como perspectiva metodológica, a pesquisa fez uso das histórias de vida
que pensam um projeto (JOSSO, 2004) e/ou histórias de práticas em situação (Bertaux, 2010).
Portanto, pelos limites de escrita, o texto em cena traz uma dessas experiências e as principais
narrativas em diálogo com as questões que permearam o debate sobre sentidos da formação para a
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profissão docente no campo, neste caso, acerca do trabalho com a Pedagogia da Alternância numa
escola do município de Mimoso do Sul.
MEMÓRIAS, NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS DA FORMAÇÃO E DOCÊNCIA NA
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
Como monitora de uma caminhada importante dentro do Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo (MEPES), em Escolas Famílias Agrícolas do Norte do Estado e
também do Sul, Simone nos traz importantes reflexões que dialogam com as questões acerca da
formação e profissão docente no campo. Ouvi-la, portanto, nos fez, entre outros, conhecer um
pouco mais de uma companheira com a qual convivíamos há tempos. Assim, inicia Simone sua
narrativa:
Então eu vou voltar um pouco na minha história da minha infância e a minha vó foi
uma pessoa que teve uma ligação muito forte com o campo. Então hoje eu lembro das
histórias que ela contava, que trabalhava numa lavoura de fumo em Minas Gerais, e
ela contava muitas histórias da vida dela como mulher do campo que ajudava o pai,
que levava marmita, então hoje essas histórias ficam voltando na minha cabeça e eu
dou um novo sentido a elas que antes eu não dava. Eu venho de uma família que eu
fui criada e educada pela minha vó, eu não fui criada pela minha mãe e pelo meu pai,
porque a minha mãe tinha problemas de saúde me deixou com a minha vó e meu pai
eu não conheci, então eu tinha todos os motivos... porque hoje eu vejo os meninos que
vivem uma situação de exclusão social eu tinha todos os motivos do mundo para me
sentir excluída e em alguns momentos isso aconteceu, hoje quando eu lembro da
escola eu vivi algumas situações de exclusão, mas eu consegui superar porque a minha
avó falava muito da importância do estudo, porque ela era analfabeta. Ela achava que
tudo na vida era saber escrever o seu nome. O nome da minha avó era Geralda e ela
falava assim para mim: Minha filha eu quero que você estude para saber escrever o
seu nome, porque todos os lugares que eu vou, o meu nome é o meu dedo. Tive
excelentes professoras, mas lembro muito da rigidez dos professores. Então eu me
lembro que no primeiro dia de aula eu levei uma banana de merenda e eu fiquei a aula
todinha com a casca na mão, fiz uma bolinha, porque fiquei com vergonha de levantar
e levar a casca para o lixo. Na hora do recreio a professora me levou para dentro da
cozinha porque eu não conseguia merendar com as outras crianças e depois eu fui
superando. Depois de 5ª a 8ª série, fui para uma outra escola, que era uma escola
maior e lá também tinha bons professores, mas eu passei por situações fortes. Aí eu
terminei a 8ª série, fiz o magistério. Terminando o magistério eu fiz um cursinho em
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Cachoeiro eu não quis ir direto para a faculdade e depois fui fazer agronomia. Fazendo
agronomia eu fui conhecendo algumas questões ambientais. Mas enquanto Educação
do Campo, eu não conseguia perceber no curso essa diferença... o curso era muito
técnico, era tecnicista mesmo. Então o professor tratava lá da cultura do milho, não
fazia muita ligação com questão social, econômica e política, era mesmo só a visão
técnica. Só teve uma disciplina que tratou das questões da Educação do Campo, mas
lá dentro da Agronomia era uma disciplina assim um pouco... os estudantes tinham um
certo preconceito, que era a disciplina de Sociologia Rural e depois a disciplina de
extensão Rural, então eram disciplinas que aqueles estudantes com um objetivo mais
técnico não davam tanto valor e por isso matavam aula, e foi a única experiência
voltada para o Campo que eu me identifiquei e gostei. Através desta disciplina eu
conheci o grupo Capixal, que é um grupo que trabalha com agricultura ecológica e aí
eu comecei a fazer parte deste grupo, a fazer visitas as algumas comunidades e isso foi
o máximo que eu me aproximei do campo. Terminando o curso eu fui trabalhar numa
empresa. Detestei o trabalho, era só eu de mulher, tinha um monte de homens... assim
um ambiente bem hostil, não gostei. Naquela época então surgiu uma vaga para
substituição na Escola Família Agrícola de Jaguaré. Aí fui no MEPES, fiz a entrevista
e falei: Eu quero porque eu não gosto do que eu estou fazendo. E assim aconteceu. Fui
para Jaguaré como monitora-professora substituta e conheci a Pedagogia da
Alternância. Que desafio! (NARRATIVAS SIMONE FERREIRA ANGELO,
MIMOSO DO SUL/ES, AGOSTO DE 2013).

Durante a escuta um diálogo então se fez a partir das narrativas empreendidas por Simone e
os sentidos que ela compreende terem contribuído na sua constituição como pessoa-mãe-monitora.
Estes a partir do modo como se coloca diante de si, dos outros e do mundo... de suas experiências...
de sua história de vida e das palavras que hoje escolhe para exprimir seus sentidos. Ao iniciar sua
narrativa trazendo pela memória a infância, a educação dada pela avó e as experiências escolares,
Simone resgata seu percurso de vida e formação, elegendo experiências que marcaram sua vida. A
experiência, portanto, narrada por ela encontra eco na perspectiva de Bondía (2002) que a define:
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Walter Benjamin, em um texto célebre, já
observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se
passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara (Bondía, 2002, p. 03).

Ao encontro do pensamento de Benjamin (1994) há nessa perspectiva a compreensão de que
a narrativa coloca em cena a experiência, esta como o que nos passa, o que nos dá e faz sentido... o
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que se sente e acontece. A experiência é diferente da informação e esta não deixa lugar para que a
experiência aconteça (BENJAMIN, 1994). Nesse sentido, o sujeito da experiência é compreendido
não como sujeito do conhecimento e da informação, mas como um território de passagem, afetado
por aquilo que acontece. Um sujeito que inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns
efeitos. O sujeito da experiência é, segundo Bondía (2002), um espaço onde os acontecimentos têm
lugar. A história de vida de Simone, narrada e compreendida por nós em diálogo com o pensamento
de Benjamin (1994) e Bondía (2002) exprime sua experiência, porque carrega sentidos que se
expressam nas palavras (VIGOTSKI, 1934-2005), essas se constituem em compreensões
produzidas em sua subjetividade humana e em contextos que também contribuíram para que essa
experiência fosse produzida. Ou seja, a história de vida, é nesta perspectiva, uma experiênciasentido singular, rica, patrimônio do sujeito e que compartilhada por meio das narrativas torna-se
também um patrimônio coletivo, pois experiência narrada do outro também ao produzir sentidos em
nós, se constitui em experiência. As lembranças da educação de casa, escola, formação acadêmica
até a atuação profissional são trazidas em sua voz como significativas em muitas questões e
ilustram, entre outros, duas questões deveras relevantes em nossas discussões: O sentido produzido
acerca da Educação e o seu adentrar no trabalho com a Pedagogia da Alternância no Movimento da
Educação do Campo. A importância da Educação Escolar é visibilizada na experiência da avó
analfabeta e no testemunho de quão constrangedor é não saber minimamente escrever seu próprio
nome. Para além, a escola e sua formação constituíam na voz de Simone uma possibilidade concreta
de aprender para exercer uma profissão, para mudar de vida.
Seu adentrar na Pedagogia da Alternância e no Movimento da Educação do Campo é situado
inicialmente pela inserção profissional no MEPES, por meio do trabalho na Escola Família
Agrícola de Jaguaré, entretanto, este para nós foi um encontro com uma perspectiva que já se fazia
presente em seu modo de agir e pensar, que a levou a se identificar com a disciplina na graduação
de Sociologia Rural e a inserir-se no grupo Capixal. Suas narrativas buscam em meio ao caminho
percorrido os encontros que teve com o campo, identificado, sobretudo, nesse espaço e tempo
produzido em retrocesso. Ao descrever a labuta da avó, o campo se descortina, com sua produção,
dificuldades e sabores. Essa história a atravessa e por isso se exprime em suas palavras, ganhando
sentido e produzindo sua experiência de vida e profissão como monitora da EFA. As dificuldades
profissionais de percurso, bem como, as diferentes oportunidades formativas que se deram ao longo
de sua vida, começam a surgir em sua voz e nos trazem pistas significativas na reflexão acerca das
condições de se formar monitor e da relação desta com a vida cotidiana da EFA. Nesta perspectiva
Simone nos conta:
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[...] na época que eu fui pra Jaguaré eu já tinha filho, deixei ele com o pai, com a
madrinha e com a vó. O Rafael, já tinha mais de um ano, eu sei que ele ficou e eu fui!
Como era provisório eu falei: _eu vou pra começar alguma coisa, depois a gente vê
como faz. Eu fui, gostei do trabalho, mas desejei vir para uma escola mais perto de
Alegre por causa do meu filho. Aí surgiu uma vaga em Olivânia/Anchieta e eu fui pra
lá trabalhar de 5ª a 8ª com matemática. Foi uma experiência muito boa apesar de ser
com uma disciplina que eu tinha dificuldade na minha vida escolar, estudantil, como
desafio eu acabei aprendendo coisas que nem na escola eu tinha aprendido. Então foi
uma experiência muito boa em Olivânia de 5ª a 8ª, só que eu tinha muita vontade de
trabalhar com Ensino Médio por conta da formação em Agronomia. Aí surgiu depois
de três anos que eu estava em Olivânia uma vaga no Ensino Médio e eu passei a
trabalhar fruticultura, agroindústria, biologia e química. Eu lembro de muitas coisas de
Jaguaré, mas foi uma passagem rápida, só 6 meses e a minha formação se deu mesmo
em Olivânia. Foi lá que eu aprendi mesmo na prática a aplicar o Plano de Estudos, os
elementos pedagógicos, a ter essa relação monitor /aluno. Aí lá em Olivânia eu
comecei a fazer a formação do MEPES, o meu grupo passou por várias pessoas. A
formação foi muito importante, no início a gente acha cansativo, ter que sair do
trabalho, ficar três ou quatro dias lá, você chega na escola tem que dar conta e quando
sai também tem que deixar tudo pronto, deixa também sua família, mas depois você
vai vendo que aquela formação é importante pra sua vida profissional, que a formação
em serviço e inicial, faz toda a diferença. A gente percebe depois que tudo que a gente
é hoje é resultado daquilo que talvez naquela hora a gente não refletiu, mas depois que
você volta para a escola e começa a ter um conflito, porque parece que na teoria é de
uma forma e na prática é de outra, sempre tem esse questionamento. As vezes as
pessoas falam: Na teoria é de um jeito e na prática é de outro. Mas hoje eu vejo que
não é. À medida que você vai vivenciando a sua prática, você vai resolvendo também
conforme as teorias que aprendeu, que você conheceu. Eu por exemplo quando fiz o
magistério, eu fiz filosofia, sociologia, estrutura, só que não foi aprofundado, em
Psicologia eu estudei somente Piaget e Freud, o curso era rápido. Já na formação
inicial do MEPES eu pude conhecer as correntes pedagógicas até porque isso era
muito puxado. Antes a nossa formação era muito a questão da Pedagogia da
Alternância, e aí quando você veio com uma visão de trazer toda a questão da
Educação, porque no MEPES nem todos são professores, nem todos passaram por
uma licenciatura, então as vezes fica uma lacuna... Quando você começa a falar sobre
as correntes pedagógicas, o que cada autor contribui, quando o centro de formação
traz isso para a formação é muito bom, porque tem monitor que tem uma visão mais
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tecnicista. Então assim, sai um profissional que tem uma visão de que o campo não é
só de conhecimento técnicos e muito menos um conhecimento voltado para o
agronegócio. Ali na formação a gente pode perceber qual o papel da Educação do
Campo neste processo do desenvolvimento agrícola, da sustentabilidade. Então a
formação inicial foi muito importante pra mim e ainda é, porque todo ano a gente tem
a formação continuada. A cada ano enriquece, apesar de na nossa vida profissional a
gente não tem tanto tempo pra ler e aprofundar o que é tratado na formação, mas ajuda
muito a gente na prática. Outra oportunidade que eu tive, além de todas as que o
MEPES ofereceu, além de eventos e participações que a gente faz, foi a Pós em
Educação do Campo. Quando colocou a possibilidade de quem não tinha condições
financeiras de pagar uma pós-graduação, eu falo por mim, era um sonho fazer uma
pós-graduação, mas não tinha perspectiva nenhuma: primeiro porque em Olivânia é
um pouco restrito a questão do transporte, se você não tem um carro você depende de
ônibus. O ônibus faz um só horário, um para ir e outro para voltar, naquela época era
assim, hoje talvez não. Aí para você fazer uma pós a noite fica inviável, se for no final
de semana a mesma coisa, você tem que se desdobrar e além de ter que pagar. Então
quando veio essa possibilidade de fazer pela UFES eu achei ótimo, fiz de tudo para ser
incluída e consegui (NARRATIVAS SIMONE FERREIRA ANGELO, MIMOSO DO
SUL/ES, AGOSTO DE 2013).

Quando nos propomos a pensar a formação e a profissão docente do campo, entendemos que
este pensar se faz necessário num sentido mais amplo do que fazem aqueles que supervalorizam o
ambiente escolar/acadêmico, a estrutura curricular e mais estritamente o espaço físico e pedagógico
em que esta ocorre. E assim nos narra a monitora Simone! Embora os saberes advindos da formação
acadêmica tenham um lugar importante e até se deram como definidores de sua atuação nas
disciplinas de fruticultura, agroindústria, biologia e química, é na Formação Inicial em Serviço do
MEPES, num primeiro momento, que articula as interrogações do fazer docente da EFA aos temas
trabalhados, que a monitora encontra diálogo com o papel social da educação, em especial a
Educação do Campo. Como bem nos afirma Arroyo (1999) o campo, em diferentes situações, tem
mais professores preparados do que titulados, sem desmerecer, obviamente a formação que confere
titulação, esta igualmente importante e concebida por nós como direito. Nessa perspectiva, há
sentidos diversos produzidos acerca dos processos formativos, que revelam uma significativa
compreensão da formação para além da dimensão técnico-instrumental. Para a monitora Simone as
experiências vividas nos processos formativos foram necessárias à compreensão e reflexão acerca
do fazer cotidiano das EFAs, contribuindo para construções, deveras profícuas, na relação teoria e
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prática. Simone também sente e registra em suas palavras as duras cargas do trabalho docente, que
pelo acúmulo de atividades dificulta leituras e estudos no seu dia a dia. Esta é, portanto, uma
realidade da profissão docente brasileira, seja na escola regular ou na Escola Família Agrícola. Dai
também a importância atribuída pela narradora à possibilidade de realizar uma pós-graduação em
Educação do Campo, que somada às dificuldades de acesso a um curso lato-sensu, seja pelos
impedimentos de transporte ou pela dificuldade financeira passa a ser reconhecido não como uma
imposição do sistema, mas como uma oportunidade. Em nossas compreensões visualizamos as
ausências. Ausências de formação acadêmica dessa natureza, que dificilmente chegam ao professormonitor-educador do campo e, quando chegam são celebradas como uma oportunidade concedida.
Não pensemos em concessão, mas como já registrado, em efetivação de direitos.
A Especialização em Educação do Campo emerge nas falas da monitora Simone como uma
oportunidade que, em nosso entendimento, carrega uma dupla importância: primeiro por se tratar de
um curso de especialização lato-sensu e segundo por ser na área de atuação profissional da
monitora, pois como vimos no capitulo que narra a constituição do curso, esta foi uma das primeiras
experiências formativas específicas na Educação do Campo. Neste sentido, nos conta Simone:
Quando você realiza um curso que tem relação direta com o seu trabalho, você
começa a refletir sobre o seu trabalho, é um exemplo do seu colega de profissão, é
uma troca de experiência, é algum vídeo e você está lá no curso sempre pensando no
seu trabalho, voltado para o que acontece aqui no seu trabalho. E aí a gente fica
pensando: _como eu posso melhorar? _isso está acontecendo na minha realidade? E
também quando você está na escola trabalhando você vê no seu fazer coisas que
podem ser levadas para serem discutidas no curso, durante a formação. Isso, por sua
vez, leva a uma mudança na escola, um trabalho de formiguinha, um começa, outro
faz também e passa a fazer parte das atividades da escola, são novas práticas. E nós
somos movidos por essas relações, se eu faço e foi bom, meu colega de profissão
também quer fazer, e isso é muito bom! Eu quero também fazer uma prática
diferenciada, eu quero mostrar no meu grupo essa prática nova. Hoje tem um conflito,
mas o que eu vou usar da teoria? Já escutei muito essa fala. Também já fiz essa fala.
Hoje não tenho mais. _Ah ele tá falando isso porque é bonito na teoria, quero ver
quando vier para a prática, né a gente ainda ouve isso. Já pensei assim, por ignorância,
mas hoje não penso mais. Você resolve problemas no seu dia a dia, mas na hora você
não lembra e fala: Ah! Foi Vigotski que disse isso, no livro tal, capitulo tal... mas você
resolve a situação conforme aprendeu no curso, com a experiência...com a sua
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formação (NARRATIVAS SIMONE FERREIRA ANGELO, MIMOSO DO SUL/ES,
AGOSTO DE 2013).

As discussões de Nóvoa (1998) afirmam que o contexto atual nos impõe um movimento
contraditório em relação à formação e profissionalização docente, sobretudo, pela racionalização do
ensino e pelos mecanismos de vigilância e controle impostos aos professores acerca de seus saberes
e fazeres, minimizando sua autonomia, este último já citado neste trabalho por (FERREIRA et al,
2012). No entanto, nos perguntamos: é possível subverter tais mecanismos? Como reconhecê-los
em nossos fazeres?
Na escuta de Simone, nos alertamos mais uma vez para o sentido produzido acerca da
relação teoria e prática, bem como, para a aproximação das discussões tratadas na formação com o
trabalho de monitora, corroborando na importância da formação como locus de reflexão. Não se
trata de uma reflexão pontuada, como se os momentos de encontro fossem momentos de reflexão e
os momentos da aula como de prática, mas de reflexão enquanto processo que transita e sustenta o
fazer docente da monitora. Isso, por sua vez, denuncia de certo modo uma generalização afirmativa
acerca da mecanização docente. Ou seja, estamos em meio a muitos instrumentos de controle e
vigilância, temos sim uma forte influência da racionalização, do cientificismo em detrimento a
muitas outras formas de agir e pensar, conforme indagamos também a partir dos estudos de Lelis
(2008). Entretanto, na contramão deste processo emergem as rupturas que se produzem nos
processos de reflexão que potencializam os sujeitos a empreenderem novos fazeres, a arriscarem ...
experimentarem... sentirem... é neste processo que entendemos se situa a formação, ela não é um
resultado, uma consequência, mas um movimento dinâmico, processual, vivo.
Nessa perspectiva, retornemos a Benjamin (1994) e a Bondía (2002) e pensemos a formação
docente como experiência-sentido, que se contrapõe à formação por acúmulo de informações e
ainda, como compartilha Simone ao encontro de Benjamin (1994), uma formação que se produz na
experiência coletiva, pois para ela, a formação...
[...] precisa continuar sempre, pós, aperfeiçoamento, graduação, agora eu fiquei
sabendo que vai ter licenciatura em Educação do Campo, acho assim tudo isso muito
bom, mas não resolve por si só, só vai contribuir se a gente tiver a consciência de que
não estamos fazendo esses cursos só para ter um diploma ou um certificado. A gente
que é professor se compromete e pergunta: _ o que nossa profissão faz na sociedade?
_O que a nossa profissão contribui para melhorar a sociedade? Então nós monitores
temos que nos perguntar: _O que fazemos para melhorar a vida do grupo que a gente
atua, o jovem e a jovem do campo? O que também aprendemos com eles e suas
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famílias? E eu penso que o curso da pós fez isso. Nossa formação foi para além dos
alunos, discutimos a família, a comunidade que também se forma quando trazemos
essas reflexões para nossos encontros. Aí você compartilha, pergunta, discute, troca e
aprende, pois, o que aprendemos não pode ficar fechado em nós, pode ser
compartilhado com o outro, discutido, precisamos partilhar nossos saberes, aprender
uns com os outros. Na EFA você sabe o compromisso também é com a formação da
família e isso acontece quando a gente está junto (NARRATIVAS SIMONE
FERREIRA ANGELO, MIMOSO DO SUL/ES, AGOSTO DE 2013).

Nas expressões de Simone a profissão docente tem uma importante função social,
pensamento recorrente dos movimentos do campo e dos processos formativos nos quais participam
seus sujeitos. A formação do educador do campo, segundo Paludo e Doll (2006) coloca em pauta os
problemas sociais de uma realidade cada vez mais complexa, tanto para a construção cotidiana de
alternativas de superação, como para instituição de direitos e para transformação em níveis mais
profundos, sobretudo, na perspectiva de colocar no centro das reflexões o ser humano, sua
materialidade e o seu bem estar. A preocupação que se presentifica na voz de Simone sobre o que se
faz para melhorar a sociedade em que se vive traz subjacente a perspectiva da atuação profissional
docente com vistas à transformação social. Bandeira esta erguida pelo Movimento da Educação do
Campo. Portanto, pensar a formação docente do campo não é só pensar nos cursos de graduação,
pós e aperfeiçoamento, ou no currículo, metodologias. É isso também, entretanto, com o objetivo de
refletir as relações estabelecidas no contexto capitalista, de exploração, que formam sujeitos
homens, mulheres, crianças, jovens (ARROYO, 1999).
O desafio consiste em empreender tais processos com vistas à reflexão e à produção de
experiências coletivas (BENJAMIN, 1994), experiência-sentidos (BONDÍA, 2002) como o que
passa aos sujeitos e sentidos (VIGOTSKI, 1943-2005) expressos em suas singularidades, de modo
que a formação docente do campo se constitua como espaço e tempo que nos ensina a desconstruir
a lógica excessivamente cientificista e acadêmica, inaugurando novos jeitos, saberes, fazeres... O
desafio, nos parece, está nos deslocamentos necessários e nos encontros que necessitam ser
promovidos: academia e movimento social; professor-educador-monitor; teoria e prática; campo e
cidade... não se trata de desejar promover a experiência (BENJAMIN, 1994)

e o sentido

(VIGOTSKI, 1934-2005), pois esses são produções subjetivas e singulares, mas de se criar nos
espaços e tempos da formação possibilidades de superação de uma formação mecanicista e
instrumental, empreendendo desta forma uma superação da perspectiva formativa que tem invadido
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o campo da formação continuada no Brasil, sobretudo, por meio de programas e projetos
governamentais, cujo principal objetivo é ensinar aqui e aplicar ali.
Como monitora eu trabalho com primeiro ano química, trabalho o segundo, terceiro e
quarto ano Planejamento e projeto, então assim as duas funções aí acaba que a gente
fica meio sobrecarregada. Acho que hoje é um desafio para a Pedagogia da
Alternância, são muitas funções, muitos afazeres, e você tem que dominar muitas
áreas, é a questão da educação, a questão técnica, então o monitor é um profissional,
um professor que está aqui que dá aula de Português, de geografia que nunca viu nada
ligado a área técnica ele tem que aprender, mesmo não tendo curso ele aprende no dia
a dia, com os estudantes que trazem as questões ligadas a agricultura, ele compartilha
com os técnicos da equipe, então ele acaba aprendendo.
Eu vejo também que hoje não tem essa coisa mais tão forte de campo e cidade, acho
que cada vez mais os espaços estão integrados. O problema da integração é quando
um grupo perde as suas características para se adaptar a outro. Mas o grupo ficar
isolado de um lado e outro grupo de outro isso não é bom, isso não traz conhecimento.
O bom é se as culturas se integrassem e o que tem de bom aqui vamos trazer para
discutir aqui e o que tem de bom aqui vamos levar, porque aqui também tem coisas
boas. A cidade tem internet, meios de comunicação, então vamos levar isso para o
campo também. Tem o teatro, tem o cinema, vamos levar para o campo, essa dinâmica
campo e cidade não vai acabar, o campo vem pra cidade e a cidade vai pro campo e se
não tiver essa interação eu acho que Pedagogia da Alternância tem muito a contribuir
com o diálogo dessas realidades. (NARRATIVAS SIMONE FERREIRA ANGELO,
MIMOSO DO SUL/ES, AGOSTO DE 2013).

E com as palavras expressas acima, finalizamos parte das narrativas de vida e profissão
docente de Simone na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. São tantas as questões que
permeiam sua história e que ecoam como reflexões que envolvem o trabalho, a formação, as
relações interpessoais, sociais e econômicas que exprimem em sua narratividade a visão de mundo e
os sentidos que a atravessam. Com palavras carregadas de uma perspectiva política e emancipatória,
traz à conversa o pensamento Freiriano quando nos rememora que não se ensina e aprende somente
com as palavras, mas com o outro, no fazer. Pensamento este que alimenta as discussões formativas
de monitores, estudantes e famílias do Movimento da Educação do Campo e que encontra eco na
militância, na luta de seus sujeitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As peculiaridades do trabalho com a Pedagogia da Alternância impõem a busca pela
formação, seja esta institucional ou não. Num fazer pedagógico em que os lugares marcados são
desafiados constantemente ao deslocamento, seja na atuação das disciplinas e/ou áreas do
conhecimento ou na atuação na propriedade da escola/comunidade, o monitor sente-se desafiado a
buscar e aprender. É nesse buscar e deslocar, que se dá também a formação docente. Assumir um
novo fazer nos oportuniza novas aprendizagens, nos leva a intercambiar experiências e a produzir
saberes. Embora pareça contraditório, ao mesmo tempo em que há um questionamento em relação
às novas demandas de trabalho docente nas EFAs do MEPES e um acúmulo de funções, pois não
existe nesta realidade um professor para cada disciplina como na escola regular, o desafio de
assumir outras disciplinas se configura em novas aprendizagens, pois rompe com lugares
tradicionalmente ocupados em determinação da formação inicial do docente. Esta ruptura se
constitui, em nosso entendimento, como potencializadora da formação, pois desafia a uma nova
aprendizagem e atuação profissional, o que permite ao monitor construir processos identitários
múltiplos, a dialogar com o monitor que no ano anterior assumiu a função que hoje ele ocupa.
Possibilita o trabalho em equipe e o aprender com seus pares de profissão.
Simone coloca também a urgência da profissionalização, está vinculada à formação para o
novo trabalho que emerge das exigências contemporâneas. Discutir profissionalização do monitor
no MEPES é um desafio, pois o movimento nasce sob a égide do voluntariado e sacerdócio e até
hoje carrega, em muitas questões, esse discurso. Compreender este processo é fundamental,
conforme expresso no diálogo com Simone [...] “MEPES de hoje não é mais aquele MEPES de
quando eu estava em Olivânia”, e traz para o cenário o compromisso de pensarmos a
profissionalização docente do campo em suas especificidades de atuação. Portanto, o desafio é
também pensar em processos formativos de monitores, professores e educadores que
problematizem a profissionalização a partir das demandas do mundo do trabalho, mas que
transcenda a esta perspectiva, compreendendo os demais fios que atravessam a profissão docente,
como a organização, autonomia, saberes. Como nos afirma Benjamin (1994, p. 215) é comum aos
narradores a “faculdade com que se movem para cima e para baixo nos degraus de sua experiência,
como uma escada que chega até o centro da terra e que se perde nas nuvens”, nos envolvendo em
suas histórias e nos levando nessa experiência coletiva a este movimento. A linearidade embora
presente na narração dos fatos deu lugar à riqueza das palavras e dos sentidos que ambas
produzimos nesse diálogo. O sentimento de singularidade, complementariedade e interdependência
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das relações campo e cidade, bem como, o reconhecimento atribuído ao seu trabalho de monitora
ressaltam em suas últimas palavras como compromisso de seu fazer no mundo. Este, portanto, é um
legado desse diálogo, que entre outros, subjaz a discussão acerca da formação docente do campo,
que não é pontual, mas que se faz no Movimento de Educação do Campo e que, em vias de
construção, encontra como podemos ver, grandes e significativas possibilidades na escuta de seus
sujeitos.
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Resumo
O trabalho que ora apresentamos constitui parte da pesquisa realizada acerca da formação docente do
campo, com especial destaque para a experiência da Pedagogia da Alternância e os processos de
profissionalização, produzida no percurso de doutorado em Educação da autora, no programa de pósgraduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Investiga, a partir de seu principal
objetivo, as memórias, narrativas e os sentidos produzidos na lida cotidiana do trabalho e da formação
docente no campo. Tem como sujeito uma monitora-professora-educadora da Pedagogia da
Alternância, atuante na Escola Família Agrícola (EFA) de Belo Monte, município de Mimoso do Sul,
localizada na região Sul do Espírito Santo. O trabalho produz interlocuções teóricas com Benjamin
(1994), Bondía (2002) e Vigostki (1934-2005), colocando em cena sentidos diversos e simultaneamente
singulares enredados nos espaços e tempos do fazer docente na realidade campesina. Como perspectiva
metodológica, a pesquisa fez uso das histórias de vida que pensam um projeto (JOSSO, 2004) e/ou
histórias de práticas em situação (Bertaux, 2010), com a prática da escuta atenciosa das memórias e
narrativas do sujeito. Nessa perspectiva, nos limites da escrita que aqui nos propomos, o texto
apresenta inicialmente uma breve contextualização da pesquisa, buscando situar os espaços, sujeitos e
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tempos da investigação; na sequência traz as memórias e narrativas da monitora acerca de sua trajetória
formativa e profissional, bem como sua prática docente no percurso da sua atuação na Pedagogia da
Alternância e, por fim nossas registramos algumas considerações acerca do diálogo produzido em
interface com a compreensão dos conceitos de experiência e sentidos para a formação e
profissionalização docente do campo, sinalizando seus limites e potencialidades construídos na
contradição de sua práxis.
Palavras-chave: Memórias; Narrativas; Pedagogia da Alternância; Experiência e Sentidos.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DO
LÓCUS DA ESCOLA
Mônica Nickel – PMDM

INTRODUÇÃO
Historicamente o professor sempre passou por processos de formação como: reciclagem,
treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e atualmente o conceito utilizado é o de formação
continuada. Este texto traz breves reflexões sobre como a formação continuada pensada a partir da
escola pode mobilizar o espaço escolar e promover a interdisciplinaridade, bem como fortalecer as
relações interpessoais entre a escola e a comunidade. Este estudo emerge da experiência de
formação continuada realizada no Município com aproximadamente 500 (quinhentos) profissionais
que atuam desde a educação infantil aos anos finais do ensino fundamental nas mais diversas
funções pedagógicas.

O texto caracteriza-se como estudo de caso favorecendo os diálogos

permanentes com os sujeitos do processo formativo, com utilização de questionário para a produção
dos dados. Assim, dialogaremos sobre esta formação pensada a partir da e com a escola e as suas
implicações na prática do professor.
A FORMAÇÃO CONTINUADA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Para adentramos em nossas reflexões, destacamos que o ingresso na carreira do magistério
ocorre por meio de formação específica, podendo ser em nível médio para atuação na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental ou por meio de licenciatura para atuação em área
pedagógica e nos anos finais do ensino fundamental, conforme preconiza a LDBN (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 9394/1996 no artigo 62.
Esta formação de nível superior é a formação inicial do professor e, espera-se, que ao final
desta, tenha uma base para atuar profissionalmente. No entanto, mediante leituras realizadas e
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diálogos estabelecidos com os professores em contextos formativos, percebemos que na prática, ao
concluir esta etapa, muitos profissionais ainda se sentem inseguros para assumirem as salas de aula.
Para Gatti (2017, p. 01),
O problema da formação de professores começa na faculdade. Os docentes de
pedagogia e das licenciaturas – de matemática, língua portuguesa, biologia etc. – não
sabem ensinar para quem dará aula. Isso porque eles mesmos não aprenderam como
fazer isso. Para não dizer que a formação didática não existe, podemos dizer que ela é
precária. A maioria dos futuros professores não aprende como lecionar. Não recebem
na faculdade as ferramentas que possibilitarão que eles planejem da melhor forma
possível como ensinar ciências, matemática, física, química e mesmo como
alfabetizar. Muitos de nossos professores saem da faculdade sem saber alfabetizar
crianças. É um problema grave.

As palavras de Gatti (2017) são percebidas na prática, pois é cada vez mais comum
ouvirmos dos professores, que recentemente concluíram a formação inicial, que os conhecimentos
aprendidos não condizem com a realidade com a qual se depararam na prática. Diante desse
contexto, sente grande necessidade de participarem da formação continuada para que possam
estabelecer relação entre a teoria e a prática. No que se refere a esta necessidade, Cota (2010, p. 5)
ressalta que esta:
[...] se dá em decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um
nível de conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna e
também por se tratar de uma importante estratégia de melhoria permanente da
qualidade da educação, e possibilidade de novos horizontes na atuação profissional. A
formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de seu
aperfeiçoamento técnico, ético e político.

Desta forma, considerando as inúmeras transformações que ocorrem não somente na
sociedade, mas também na escola, compreendemos que a formação dos professores não se esgota
com a formação inicial, mas ocorre de modo contínuo no decorrer da carreira. Neste sentido,
Pereira (2010, p. 1), destaca que
[...] Defendeu-se a necessidade de superação dessa concepção da formação de
professores como momentos estanques, que se encerram em si mesmos, e sugeriu-se
que passássemos a examinar a formação docente como um processo que acontece em
um continuum entre a formação “inicial” e a “continuada” [...].

Assim, é cada vez mais evidente que o professor, para o exercício da sua profissão, necessita
estar em constante processo de pesquisa, estudo, leitura, reflexão e aprendizagem, ou seja, em
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formação continuada. Formação essa, que não seja ofertada de modo isolado, descontextualizado e
pontual, mas que se configure como um processo contínuo que leve em consideração as
necessidades docentes. Ressaltamos ainda que além da formação que é ofertada pelos órgãos
governamentais, o processo formativo nasce, primeiramente, da vontade e necessidade pessoal do
professor em querer estar em constante formação, pois conforme Nóvoa (1995, p.25)
[...] estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo
sobre os percursos e os projetos, com vista à construção de uma identidade, que é
também uma identidade profissional [...]. A formação não se constrói por acumulação
(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
refletividade critica sobre as críticas e da construção permanente de uma identidade
pessoal [...].

Partindo dessas considerações, compreendemos que a formação continuada é algo
importante para nos constituirmos como professores e criarmos a nossa identidade docente. A
formação inicial, como o próprio nome diz, é apenas o começo, pois nos tornamos professores a
partir da nossa prática, da reflexão sobre essa prática, e também por meio dos diálogos que
estabelecemos com os colegas de trabalho. “Ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e
na reflexão da prática”. (FREIRE, 1997, p. 589)
Se considerarmos que estamos em constante formação e que a nossa prática pode ser o nosso
objeto de reflexão, vemos que a escola se torna um “lócus” privilegiado de formação porque é o
espaço que nos possibilita refletir sobre a nossa própria prática diariamente por meio do diálogo
com os colegas e das reflexões que realizamos visando aprimorá-la. Desta forma, para Libâneo,
(2013, p. 35),
Colocar a escola como local de aprendizagem da profissão de professor significa
entender que é na escola que o professor desenvolve saberes e as competências do
ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo.

Assim como Libâneo (2013), Candau (2003, p. 144) também coaduna com o pensamento de
que a escola é um local privilegiado de formação e afirma que
[...] o dia-a-dia da escola é um lócus de formação. Nesse cotidiano ele aprende,
desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas e, portanto é nesse lócus que
muitas vezes ele vai aprimorando sua formação.
[...] considerar a escola como lócus de formação continuada passa a ser uma afirmação
fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada e
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construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores.
Contudo, não se alcança este objetivo de uma maneira espontânea, não é o simples
fato de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a
presença das condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática
repetitiva, mecânica não favorece esse processo. Para que ele se dê é importante que
essa prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os problemas,
de resolvê-los... que seja uma prática coletiva, uma prática construída conjuntamente
por grupos de professores ou por todo o corpo docente de uma determinada instituição
escolar.

Se a formação continuada exerce essa importância na vida do professor, a partir do espaço
escolar, é importante destacar que a escola, como instituição educacional e como espaço de
formação continuada, deveria dispor de recursos (humanos e organizacionais) bem como
disponibilizar tempo de planejamento qualificado (horas de planejamento com acompanhamento
pedagógico) para que os professores sejam instigados a pensar a partir de seu contexto,
compreendendo a sua própria realidade, analisá-la e consequentemente transformá-la objetivando
desenvolver um processo de formação que possibilite a melhoria no fazer docente individual e
coletivo. Sobrinho e Giovedi (2017) defendem a formação na escola com o apoio do pedagogo para
a mediação do trabalho e percebem
[...] a formação continuada como um processo contínuo de desenvolvimento
profissional, teórico e prático do educador no contexto do seu trabalho, com origem na
sua formação inicial. O professor precisa de um apoio para executar o seu trabalho.
Sentir-se amparado e assistido é fundamental para desenvolver as suas ações.
Momentos coletivos são propícios para a troca de experiências e elaboração de
projetos e atividades que a escola realiza, e quando são bem articulados promovem
mudanças pessoais, de orientação conceitual e na prática docente, considerando as
relações interpessoais estabelecidas (SOBRINHO E GIOVEDI, 2017, p. 79).

Convergindo com o pensamento de Sobrinho e Giovedi (2017), Militão (2013, p.3) também
destaca a necessidade de ter um apoio na escola para a efetivação do trabalho pensado nesse espaço.
Para tanto, “[...] torna-se necessário que haja uma ressignificação da formação continuada,
considerando os saberes e necessidades docentes, bem como o papel dos gestores escolares em
propiciar espaços de formação no interior da escola. [...]”. As reflexões dos autores nos fazem
pensar sobre a força que esta formação exerce no espaço escolar, bem como os caminhos que
podem ser percorridos para que seja um espaço potente de formação continuada.
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FORMAÇÃO CONTINUADA PENSADA A PARTIR DA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA DE
SUCESSO
Em Domingos Martins – ES, no ano de 2009, por meio de lei municipal, foi criado o Centro
de Pesquisa, Apoio Pedagógico e Formação dos Profissionais da Educação. A formação continuada
desenvolvida a partir da criação desse espaço tem no diálogo com os professores a base do processo
formativo garantindo a sua continuidade e a autonomia para pensar a partir da realidade local. Além
disso, este lugar de articulação da formação continuada possibilitou estabelecer parcerias e diálogos
com outros espaços formativos como a Universidade Federal do Espírito Santo que se tornou
parceira do município desde a criação do espaço formativo trazendo contribuições que
enriqueceram as reflexões. No ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte de
Domingos Martins- ES, por meio do Centro de Pesquisa, Apoio Pedagógico e Formação dos
Profissionais da Educação, levaram em consideração as avaliações vindas dos professores, e
percebeu a necessidade de realizar encontros formativos com os grupos específicos contemplando
todas as etapas de ensino e disciplinas (área de conhecimento), sendo elas: Diretores, Pedagogos,
Auxiliares de Educação Infantil, professores que atuam em escolas multisseriadas, no atendimento
educacional especializado (AEE), na Educação Infantil, no 1º ao 3º ano, no 4º e 5ª, em Língua
Portuguesa, em Matemática, em História, em Geografia, em Arte, em Línguas (inglês, italiano,
alemão, espanhol e pomerano), em Educação Física e em Ciências. Cada um constituiu-se como
grupo de estudos tendo como ponto partida a realização de reflexões sobre a perspectiva teórica, a
metodologia, as práticas contextualizadas, o currículo e a formação do professor enquanto
intelectual transformador para a formação de sujeitos leitores e produtores de texto com consciência
crítica. Embora os temas tenham sido iguais para todos, cada grupo imprimiu o seu tom nos debates
a partir da sua prática e da sua vivência. Conforme o manual de formação, (Domingos Martins, p. 2)
a formação continuada do ano de 2017 tinha os seguintes objetivos:
Promover estudos específicos na área de atuação fundamentados no Documento
Curricular da Educação Básica de Domingos Martins;
Correlacionar questões teóricas às práticas conforme pressupõe o Documento
Curricular; registrar as práticas e atividades desenvolvidas por meio dos relatos de
experiência realizados na Formação Continuada;
Refletir com seus pares sobre questões pertinentes ao contexto da escola em que atua;
Auto avaliar-se constantemente a partir dos estudos da formação continuada em busca
de uma prática coerente com o Documento Curricular.
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Como é possível perceber, o foco da formação continuada estava na prática do professor a
partir do Documento Curricular da Educação Básica de Domingos Martins. Em todos os encontros
realizados no decorrer daquele ano, os professores apresentaram relatos de experiência de práticas
realizadas nas escolas. Em avaliação coletiva ao final do ano de 2017,com o objetivo de pensar a
formação para o ano de 2018, cada grupo destacou as mudanças percebidas na escola a partir da
formação continuada destacando as seguintes questões:
O currículo passou a fazer mais sentido a partir das práticas;
Algumas escolas apresentaram mudança e outras ainda tem resistência;
Os professores tiveram preocupação em fazer e mostrar um bom trabalho;
Aumento de responsabilidade por parte dos professores;
Envolvimento com outras áreas do conhecimento;
Algumas escolas repensaram temas e projetos a partir dos estudos realizados;
Mexeu com todos os sujeitos nas escolas;
Os planejamentos coletivos foram mais aproveitados;
Na maioria das escolas, os textos passaram a ser produzidos em todas as áreas do
conhecimento, não ficando apenas para língua portuguesa;
A escola tornou-se mais atrativa, mais viva, com mais movimento;
Novas metodologias de trabalho;
O estudante tornou-se protagonista da sua história, mais colaborativos;
Os estudantes perceberam uma educação mais significativa;
Proporcionou mudanças na comunidade;
A escola tornou-se mais visível;

Analisando essas falas, entendemos que as reflexões e as atividades sugeridas na formação
continuada instigaram os professores a pensarem de modo diferenciado estimulando o dialogo com
os colegas para ampliar as ideias e também buscar formas de trabalhar de maneira interdisciplinar
fortalecendo a sua identidade com a escola e também com a comunidade. Quando a formação
continuada ocorre, tendo como base de diálogo as problemáticas que envolvem a escola e a prática
dos professores, as discussões tornam-se mais significativas, pois o olhar de um melhora o olhar do
outro e quanto mais olharmos pelo olhar dos outros, mais possibilidades enxergamos para modificar
a nossa prática. Assim, reforçando a importância de a formação ocorrer no lócus da escola, Freire
(2011, p. 40), acredita que o estudo realizado neste espaço é o momento fundamental para pensar
“[...] criticamente a prática de hoje ou de ontem e o que se pode melhorar na próxima prática.” Do
mesmo modo, Libâneo 2013, p. 35 afirma que:
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[...] os professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no curso de formação
inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios etc. Mas é imprescindível terse clareza hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão,
seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que, de fato, o
professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideia chave do conceito de
formação continuada.

Acreditamos que esse espaço coletivo, associado aos diálogos, à leitura, à reflexão e à
avaliação da ação pedagógica, o professor tem a oportunidade de (re) organizar a sua prática a partir
do exercício da ação-reflexão-ação. Para Foerste (2005, p. 32-33).
[...] existem especificidades da profissão docente que as pesquisas podem perceber
melhor se o professor compreende e é compreendido como um interlocutor das
investigações realizadas, com ele e sobre ele, sobre seu trabalho, seu desenvolvimento
profissional, sua formação, enfim, sua profissão.

Considerando este contexto percebemos que os avanços obtidos na formação continuada dos
professores em Domingos Martins – ES foram possíveis mediante o diálogo com os professores
associado ao seu comprometimento e também pelos diálogos estabelecidos com a Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) mediante a parceria colaborativa desde o ano de 2009. É
importante destacar ainda, que nesta pareceria colaborativa, não foi a Universidade quem
determinou o que deveria ser debatido/estudado em Domingos Martins-ES, mas foi o Centro de
Pesquisa e Formação, a partir dos diálogos com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte quem definiu o que e como a formação continuada deveria ocorrer a cada ano.
Diante disso, fica evidente que em Domingos Martins-ES, superamos a crença de que a
Universidade sabe e o professor não sabe, mas estabelecemos diálogos em que a Universidade
adequou o seu discurso a realidade dos professores da rede municipal e estabeleceu diálogos e
reflexões tendo como base esta realidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações que apresentamos são para nós, pequenas ponderações que envolvem a
formação inicial e continuada e que podem ser aprofundadas ou modificadas em estudos futuros. A
partir das reflexões elaboradas até aqui, compreendemos que a formação continuada ofertada pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, por meio do Centro de Pesquisa e Formação de
Professores do município de Domingos Martins- ES e a parceria estabelecida com a Universidade
Federal do Espírito Santo a partir do ano de 2009, ocasião em que este centro inicia as suas
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atividades, constitui-se como importante caminho de reflexão para a busca do aperfeiçoamento da
prática pedagógica, bem como potencializa o diálogo interinstitucional para pensarmos a oferta de
uma formação continuada em que o professor se percebesse e constituísse, no decorrer da
caminhada, como intelectual transformador e pesquisador de sua prática a partir das experiências
compartilhadas, refletidas coletivamente e das interações com as famílias e com a comunidade
escolar. Conforme Libâneo (2013, p.38)
Uma das formas mais eficazes de aprender a enfrentar as mudanças e ir, ao mesmo
tempo, construindo uma nova identidade profissional é o desenvolvimento de uma
atitude crítico-reflexiva, isto é, o desenvolvimento da capacidade reflexiva com base
na própria prática. [...]

As leituras, os diálogos coletivos e a escuta atenta às vozes e aos anseios advindos dos
professores possibilitaram compreender a importância da formação continuada enquanto processo e
caminho a ser percorrido e que se aprimora no decorrer do percurso. Para, além disso, tem nos
possibilitado perceber que não há outro caminho para o aperfeiçoamento da prática senão a leitura e
o estudo da própria prática a luz dos teóricos que orientam a perspectiva teórica e o percurso
metodológico. Conforme Libâneo (2013, p.39)
[...] Sem teoria, sem desenvolvimento sistemático de processos de pensamento, sem
competência cognitiva, sem o desenvolvimento de habilidades profissionais, o
professor permanecerá atrelado ao seu cotidiano, encerrado em seu pequeno mundo
pessoal e profissional. [...]

Embora compreendamos que as leituras e reflexões são importantes para o aprimoramento
da prática e que não existe uma receita pronta, ainda persiste a resistência por parte de alguns
professores no que tange a leitura de textos sugeridos no decorrer da formação. Ao solicitamos o
relato de experiência, verificamos certa dificuldade no registro desta prática, mas o mesmo não
acontece na apresentação oral que demonstram grande envolvimento no trabalho realizado, a busca
pela interdisciplinaridade, pelo trabalho coletivo e a superação das dificuldades por meio de
reflexões com o coletivo da escola. Se o município tem como perspectiva teórica a sócio-históricacultural, a metodologia de mediação dialética para formação de sujeitos críticos, leitores e
produtores de texto então porque o professor ainda demonstra tanta resistência para a leitura? Se por
um lado, solicitam a oferta de uma formação específica e se a municipalidade faz a oferta,
entendemos que caberia a estes profissionais fazer a sua parte nos encontros de formação
contribuindo com diálogos embasados a partir das leituras que deveriam ser realizadas
anteriormente.
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A partir do contato que temos com os professores nos encontros, enquanto gestores da
formação, percebemos que algumas dificuldades que envolvem a prática profissional em alguns
casos podem ter relação com a formação inicial. É perceptível que principalmente entre os
professores dos anos finais, há grande dificuldade em dominar assuntos relativos à avaliação,
metodologia e didática, e conforme eles, assuntos pouco trabalhados na formação inicial. Além
disso, também verificamos entre alguns profissionais que têm mais de uma graduação a dificuldade
no domínio científico dos conteúdos, ou seja, às vezes o professor é formado em História,
Geografia e Ciências, assume aulas em todas estas áreas e apresenta dificuldades em conduzir o
trabalho com os estudantes em quase todas as disciplinas para a qual se formou. Do mesmo modo,
temos profissionais nos anos iniciais que se especializaram Alfabetização e Letramento e
demonstram dificuldade em alfabetizar. Ora se sou especialista, se afirmo e comprovo por meio de
diploma que a minha vocação está na alfabetização, porque não consigo alfabetizar? Qual é a
dificuldade que ainda não foi superada? Onde está o gargalo? Está na formação inicial, em seus
currículos? Está no aligeiramento de alguns cursos de formação inicial (mais de uma graduação ou
pós-graduação em pouco tempo)? Está no tipo de oferta de formação continuada? Está na falta de
diálogos entre as instituições de ensino superior e as instituições (públicas e privadas) de ensino da
Educação Básica? Enfim, são muitas as indagações que nos inquietam quando falamos da formação
dos professores e, por vezes, enquanto instituição municipal que oferta formação continuada, nos
sentimos frustrados devido ao desejo de oferecer estudos que possam contribuir para a prática do
professor para além da formação inicial, mas não conseguimos avançar porque alguns profissionais
ainda têm dificuldade com o que deveriam trazer da sua formação inicial.
Mediante tais questões, as redes públicas por meio de encontros pontuais, não conseguem
sanar as dificuldades apresentadas pelos professores. Entretanto, apesar de todas as dificuldades, a
formação continuada ofertada no lócus da escola, com dias previstos em calendário escolar tem
contribuído significativamente para o fortalecimento do trabalho destes profissionais, bem como
potencializado as relações porque a discussão se dá a partir das necessidades daquele grupo,
daquela comunidade, daqueles estudantes por meio da mediação do pedagogo. Para Libâneo, (2013,
p. 40)
[...] O pedagogo escolar deverá ser o agente articulador das ações pedagógicodidáticas e curriculares, assegurando que a organização escolar vá se tornando um
ambiente de aprendizagem, um espaço de formação continuada onde os professores
refletem, pensam, analisam, criam novas práticas, como sujeitos pensantes e não como
meros executores de decisões burocráticas.
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Assim, se o pedagogo for de fato um articulador conforme proposto por Libâneo (2013), o
mesmo poderá, a partir de diagnóstico, auxiliar o grupo de professores a pensar novas práticas,
contribuindo com os profissionais a serem sujeitos autores de sua própria prática. Para Libâneo,
(2013, p. 187)
[...] É na escola, no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem
problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de
trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais.

Desta forma, ao realizarmos reflexões sobre o que é importante em cada escola,
potencializamos o trabalho do professor e respeitamos a individualidade e a necessidade de cada
realidade. Se em uma escola é importante debater sobre as dificuldades de aprendizagem, em outra
pode ser importante dialogar sobre os problemas que envolvem os adolescentes e os processos de
transição: anos iniciais para anos finais, por exemplo. O mesmo não aconteceria se o órgão central
definisse o tema e o mesmo fosse debatido por todos. No que se refere à importância da formação
ser pensada a partir do lócus da escola, no ano de 2017, os professores de História e Geografia
afirmaram que “A formação na escola possibilitou discutir as questões relativas ao cotidiano de
cada instituição de ensino” Do mesmo modo, o grupo de Língua Portuguesa afirmou que foi
possível “Repensar a organização do trabalho da escola para organizá-lo com temas fixos”. Os
professores de Línguas (Alemão, Italiano, Inglês, Pomerano e Espanhol) destacaram que a partir da
formação na escola “Ocorreu maior envolvimento de todos na escola (diretor, pedagogo, serventes,
motoristas, estudantes) e houve “maior participação e envolvimento das famílias.” Os professores
de matemática afirmaram que “possibilitou a troca de ideias/ planejamento com os professores de
outras áreas do conhecimento” que “a escola está mais dinâmica” e que “ocorreu mais diálogo na
escola e com a comunidade”. Todos esses depoimentos nos fazem acreditar na potencialidade da
formação pensada a partir da escola e com o grupo que por ela é constituído, fazendo-se necessário
o investimento na formação do pedagogo para que o mesmo possa ter condições de garantir uma
formação de qualidade.
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Resumo
Este estudo é uma reflexão teórico-prática sobre o processo de formação continuada ofertada na Rede
Municipal de Educação de Domingos Martins – ES por meio do Centro de Pesquisa, Apoio
Pedagógico e Formação dos Profissionais da Educação. Realizamos reflexões sobre a formação inicial e
continuada e relatamos a experiência vivenciada pela autora no decorrer do ano de 2017 durante os
encontros de estudo a partir de experiências vivenciadas na escola pelos professores. A partir desta
prática, compreendeu-se a potência que existe nos diálogos coletivos e como este trabalho motiva a
participação dos profissionais para pensar numa educação para além dos muros da escola, envolvendo a
comunidade e problematização de questões com a mesma visando o seu desenvolvimento. Desta
forma, a formação pensada a partir do espaço escolar contribui para a formação humana e a construção
de uma escola emancipadora, que privilegia o diálogo entre os sujeitos bem como a formação integral
dos estudantes. Para dialogarmos sobre a formação inicial e continuada, nos apoiamos nas reflexões de
Gatti (2017, 2018), Candau (2003) e Freire (2011). No que se refere à formação continuada a partir do
lócus da escola partilhamos das reflexões de Foerste (2005), Nóvoa (1995) e Libâneo (2013). Também
destacamos o papel do pedagogo e do diretor escolar nesse contexto e nos beneficiamos dos estudos de
Sobrinho, Giovedi (2017) e Militão (2013). Iniciamos o texto com uma breve reflexão sobre a
formação inicial e continuada e como a compreendemos, em seguida apresentamos o percurso
formativo do Município relatando de modo específico a formação continuada ocorrida no ano de 2017
e, por fim, fazemos algumas ponderações sobre a potencialidade da formação realizada a partir da
escola, tendo como base as falas dos professores.
Palavras-chave: Formação inicial, formação continuada, escola lócus de formação.
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PRÁTICAS DE PRODUÇÃO ESCRITA ESCOLAR E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS- ES
Roseli Gonoring Hehr – PMV

INTRODUÇÃO
A produção escrita nas escolas comumente é atribuída como responsabilidade do professor
que ministra o componente curricular Língua Portuguesa, no entanto, acreditamos que desenvolver
a capacidade de escrever do estudante seja responsabilidade de todos os professores. Assim, a partir
do contexto onde a escola está inserida, uma escola do campo de Domingos Martins, das práticas
cotidianas de produção escrita propostas aos estudantes, dos diálogos estabelecidos com os
professores no grupo focal e de um olhar para a formação continuada ofertada pela secretaria
municipal de educação aos professores que atuam na rede de ensino, tecemos registros e análises
em busca de contribuir com reflexões que considerem o papel da formação continuada para a
prática cotidiana dos educadores, especialmente no que se refere as produções escritas dos
estudantes.
PRODUÇÃO ESCRITA SIGNIFICATIVA
Referenciamos no início deste texto o significado de linguagem extraído do dicionário
Aurélio que assim define: “Linguagem. O uso da palavra articulada ou escrita, como meio de
expressão e comunicação entre as pessoas.” Nessa definição não se atribui a escola a
responsabilidade pelo desenvolvimento da linguagem, por ser compreendida como atividade
humana, histórica e social, conforme afirma Vigotski (1996). Ouvir uma pessoa se expressar com
clareza e desenvoltura é agradável e torna a mensagem mais acessível, compreensível e até tem o
poder de persuadir. Da mesma forma ocorre quando resolvemos dedicar um tempo a leitura, que
dependendo do texto, da forma como foi redigido conseguirá transmitir a ideia, formar conceitos,
mudar opiniões ou não. A linguagem tem um poder incontestável e por isso
…é condição sine qua non na apreensão e formação de conceitos que permitem aos
sujeitos compreender o mundo e nele agir; ela é ainda a mais usual forma de encontro,
desencontro e confronto de posições porque é através dela que estas posições se
tornam públicas. Por isso é crucial dar à linguagem o relevo que de fato tem: não se
trata evidentemente de confinar a questão educacional, mas trata-se da necessidade de
pensá-la a luz da linguagem (GERALDI, 2010, p. 34).
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Entendemos que considerar os aspectos sociais, culturais e históricos do educando pode
contribuir não apenas para a permanência desses sujeitos no ambiente escolar, como também,
permitir que se apropriem desse recurso para utilizarem em seus ambientes de interação: família,
escola, igreja, comunidade e sociedade como um todo. Conforme afirma Bakhtin:
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de
expressão a um em relação ao outro. Através da palavra defino-me em relação ao
outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na
outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e
do interlocutor (BAKHTIN,2011, p.117).

Uma prática desvinculada da realidade do educando incorre num trabalho com a palavra
descompromissado com a função social da escrita, e como consequência, os educandos podem
sentir-se desestimulados por não conseguirem perceber a necessidade, a importância, a beleza,
tampouco a aplicabilidade do que lhes é ensinado, e nesse contexto, a produção textual escrita perde
seu sentido tornando-se de despropósito aos olhos do educando. A ponte entre locutor e interlocutor
precisa ser compreendida pelo educando desde os anos iniciais do ensino fundamental e cabe ao
educador estar ciente desta responsabilidade para que possa propor ações, reflexões, mudanças nos
conteúdos a fim de concretizar o processo ensino aprendizagem da linguagem escrita, no nosso
caso, especificamente o texto.
O CONTEXTO DA ESCOLA: CONHECÊ-LO PARA ENTENDÊ-LA
O desenvolvimento da investigação na EMEF Eugênio Pinto Sant’Anna transcorreu no
segundo semestre do ano letivo de 2014 e contemplou momentos de observação, leituras de
documentos oficiais, diálogo com educadores, educandos e gestor escolar, potencializando a força
do diálogo por compreendermos a partir da perspectiva freiriana que é a partir dele que se torna
possível transformar a ação humana em uma práxis social libertadora. A EMEF Eugênio Pinto
Sant’Anna encontra-se a apenas 15 (quinze) km da Sede do município de Domingos Martins, na
comunidade de São Miguel, é uma típica escola do campo, conforme o Decreto n° 7.352, Escola do
Campo é aquela situada em área rural (IBGE) ou em área urbana, desde que atenda
predominantemente a populações do campo. As crianças dos anos iniciais do ensino fundamental
estudam no turno matutino, enquanto que as dos anos finais e da educação infantil frequentam o
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turno vespertino. No ano em que estive ali desenvolvendo minha investigação, a escola atendia a
168 educandos, sendo 16 da educação infantil, 50 dos anos iniciais e 102 dos anos finais.
A economia da comunidade de São Miguel está baseada na produção agrícola, em que se
destacam produtos como o café, a banana da terra e a mexerica ponkan (Citrus reticulatarus
reticulata), comercializados no próprio município e na Central de Abastecimento do Espírito SantoCeasa, na Região Metropolitana da Grande Vitória.
A diretora relatou algumas ações que podem ser compreendidas por iniciativas que vão além
do contexto escolar e levam à aproximação com a família e com a comunidade. Já se sabe que
quando os valores culturais da população não são levados em consideração no ambiente escolar há
interferência negativa no processo educativo dos estudantes, conforme identificou Ramlow (2004)
em pesquisa realizada em uma escola do campo com presença de alunos pomeranos. De acordo
com a diretora da escola, as situações de aproximação trouxeram impactos positivos ao processo
educacional, uma vez que ajudaram a estabelecer um sentimento de confiança, parceria e
responsabilidade entre escola e famílias. Assim, a EMEF Eugênio Pinto Sant’Anna evidencia a
valorização não só da cultura, como da interação com as famílias, o que é determinante para que o
educando e seus familiares sintam-se parte do contexto escolar e nele permaneçam.
EDUCADORES: SUJEITOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Além da diretora, os participantes da investigação aqui relatada são quatro educadores e 25
educandos da Emef Eugênio Pinto Sant’Anna, todos, à época, vinculados ao 8º ano do ensino
fundamental. Os educandos, em sua maioria, são descendentes de alemães e pomeranos, filhos de
pequenos agricultores, meeiros na própria comunidade. Em função da atividade das famílias na
lavoura e no cultivo da terra, a diretora relatou que muitos educandos auxiliam os pais nas
atividades agrícolas no horário em que não estão na escola. As disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e Ciências foram selecionadas para a observação das aulas. Nesse
processo, usei como critérios a frequência com que as aulas são ministradas e as possibilidades de
produção escrita que as disciplinas permitem. Os educadores que participaram da pesquisa têm
curso de licenciatura na disciplina em que atuavam, exceto a professora de Matemática, que é
licenciada nessa área, mas também assumiu a disciplina de Geografia, para a qual não possuía
habilitação.
Apenas uma das educadoras que atuam nas disciplinas alvo de observação era da
comunidade de São Miguel. As demais moravam em outros distritos de Domingos Martins (Sede e
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Santa Isabel). Em estudo também realizado nesse município, Weber (1998, p. 243) constatou que “a
dificuldade de encontrar professores na comunidade que estejam habilitados para lecionar também
nas séries finais do ensino fundamental é, de certo modo, generalizada para o contexto rural” . Tal
situação ainda perdura, não só nas escolas do campo em Domingos Martins, mas em contextos
estadual e nacional, por falta de oportunidade de escolarização no campo, como constatado por
(WEBER, 1998). Assim, apesar da proximidade com a Sede do município, a EMEF Eugênio Pinto
Sant’Anna não conseguiu completar o quadro com todos os profissionais habilitados. Das quatro
profissionais, apenas uma era efetiva na rede de ensino do município de Domingos Martins. As
demais eram contratadas temporariamente, fator que contribui para a rotatividade das educadoras e,
por vezes, dificulta um sentimento de pertença e envolvimento com os educandos e comunidade
escolar de maneira geral. Quanto ao tempo de magistério, duas educadoras tinham atuação entre um
e cinco anos, uma atuava entre seis e dez anos e outra contabilizava mais de dez anos na função.
Com relação à participação na formação continuada ofertada pelo município, duas profissionais
haviam participado de todas as formações ofertadas de 2009 a 2013, uma profissional participou em
2013 e uma educadora não participou de nenhuma formação no período de 2009 a 2013, pois
iniciou suas atividades no magistério de Domingos Martins em 2014. Todas as educadoras
participaram da formação continuada ofertada em 2014.
PRÁTICAS ESCOLARES E PRODUÇÃO ESCRITA: UM CAMINHO EM CONSTRUÇÃO
PARA PRODUÇÃO ESCRITA SIGNIFICATIVA
Durante o período em que acompanhamos as aulas do 8º ano, chamou-nos atenção o projeto
Integrando os Saberes, atividade que a escola realiza desde 2009 em que a partir de temas
geradores são propostas leituras, produções textuais, visitas pedagógicas, entrevistas, palestras entre
outras atividades. No caso do 8º ano, as temáticas que orientaram as atividades foram no 1º
trimestre - Saúde e Bem Estar (saúde Bucal); no 2º trimestre - Criações e no 3º trimestre- Indústrias
Caseiras. As temáticas são escolhidas em reuniões dos educadores, pedagoga e diretora e buscam
em suas escolhas aproximação com a realidade dos educandos, mas que também possam dialogar
com os conteúdos que são trabalhados durante o ano. Como na disciplina de Ciências da 7ª série,
um dos conhecimentos para o ano é Corpo Humano, no Projeto garantiu-se a temática Saúde e Bem
Estar. Sobre os temas geradores, de acordo com Freire (p.121, 2013),
É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo,
que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é
que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento em que
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se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o
conjunto de seus temas geradores.

Para Freire (2013), a busca pela temática mostra-se complexa e pode ser até ingênua, pois os
temas não podem ser encarados como se fossem coisas, fora do homem, “[...] Os temas, em
verdade, existem nos homens, em suas relações com o mundo, referidos a fatos
concretos.[...]”(FREIRE, 2013, p.137). Desse modo, o que poderia parecer algo simples e fácil de se
fazer, escolher os temas, torna-se um ato que exige reflexão, diálogo e atenção às demandas dos
educandos e da comunidade escolar. E assim, consciente ou não desta responsabilidade, em cada
trimestre um professor assume uma temática com a turma, os demais professores também se
envolvem, por isso o projeto é denominado Integrando os Saberes, pois ocorre num movimento de
integração das disciplinas. Na 7ª série, a professora de Ciências ficou responsável pela temática
“Saúde e Bem Estar”, no 1º trimestre, a professora de Matemática assumiu o tema “Criações”, no 2º
trimestre, e a professora de História orientou a temática “Indústrias Caseiras”, no 3º trimestre.
Essa proposta de trabalho assemelha-se com o Caderno da Realidade adotado pelas Escolas
Famílias Agrícolas- EFAs, que foram fundadas pelo MEPES (Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo), e deram origem a Pedagogia da Alternância. Em Domingos
Martins há uma escola Família Agrícola localizada na comunidade de São Bento do Chapéu.
Conforme relatado pelos educandos no grupo focal, as produções textuais propostas pelo
projeto, por terem aproximação com suas vivências e serem fundamentadas em outras ações, além
de leituras, contribuem para a fluência de suas produções.
“A gente primeiro faz é... estuda sobre aquele tema, pesquisa sobre aquele tema, faz
visita, alguma coisa assim e aí a gente já sabe, tem alguma vantagem, já tem o
conhecimento.” (Aluno A)
“Igual na sexta-feira a gente fez uma visita lá, fomos na Kebis, na Delícias Caseiras e
na Hortaliças Klein em Campinho. Nós vamos ter que fazer um relatório, nós
gravamos a entrevista com o dono da empresa e aí fica mais fácil para fazer o texto.”
(Aluno B)

A fala dos educandos vai ao encontro do pensamento de Geraldi (2010), ao evidenciar que o
texto não pode ser considerado simplesmente uma produção técnica que é norteada por regras, mas
se constrói num contexto que sofre interferências e influências desde a interlocução com o educador
que pode ampliar-se a outros sujeitos participantes desse processo construtivo, como também do
que se propõe como temática de produção.
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[...] um texto não é produto da aplicação de regras e nem mesmo das regularidades
genéricas; é produto de elaboração própria que encontra nos outros textos apenas
modelos ou indicações. A criatividade posta em funcionamento na produção do texto
exige articulações entre situações, relação entre interlocutores, temática, estilo do
gênero e estilo próprio, o querer dizer do interlocutor, suas vinculações e suas
rejeições aos sistemas entrecruzados de referências com as quais compreendemos o
mundo, as pessoas e suas relações. (GERALDI, p.115, 2010)

A proposição escrita não deveria ocorrer desvinculada de um momento de preparação, com
a garantia de diálogos, leituras, problematizações, temáticas envolventes e significativas para o
educando, práticas metodológicas que de fato o levem a expressar suas reflexões, impressões,
sentimentos, anseios ou melhor, dizendo, o que é possível externar por meio da linguagem escrita.
Embora, na prática, pareça existir em determinados momentos, uma pressão que impulsione a
adoção de metodologias que desconsideram essas necessidades e possibilidades.
O sistema educacional tem em sua organização, mecanismos de controle, compreendidos
pelas disciplinas, pelo currículo que delimita os conteúdos a serem trabalhados e considera todos os
sujeitos com as mesmas necessidades, pautadas no urbanocentrismo, e para complementar o
“insubstituível” livro didático que pretende uniformizar o que não pode e não deve ser
uniformizado: o ser humano. Nesse caminho anula-se aos poucos a essência criadora dos sujeitos e
cumpriu-se assim o serviço educacional em que nos encontramos, que prima pela manutenção do
status quo.
A importância do projeto também se confirma na fala da educadora de História que ressalta
a identificação dos estudantes com as propostas que incentivam a participação e a produção,
especialmente pela integração entre as disciplinas.
A gente conseguiu ir lá fazer a entrevista com os alunos foi muito legal, todas as
pessoas que foram entrevistadas sentiram assim, até as mais ríspidas no tratamento,
adoraram a forma como os alunos estavam preparados. Quando a gente propõe dentro
do projeto é uma coisa a parte, é um projeto que vai avaliar o aluno em todas as
disciplinas é uma coisa que dá muito certo, parecem que eles ficam mais incentivados
até, se eles não forem bem no projeto vai prejudicar todas as disciplinas e eles gostam
são assuntos do cotidiano deles com atividades práticas. (Professora B, disciplina
História)

Como evidenciado por Thies e Peres (2008) para que o educando seja um autor na escola,
implica permiti-lo dizer e produzir enunciados com sentido. Entendemos que as produções escritas
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propostas pela escola por meio do Projeto apresentado têm buscado o que as autoras evidenciam:
enunciados com sentido. E desta forma, aos poucos vem rompendo com a cultura escolar que,
tradicionalmente, minimiza os enunciados que carregam sentidos importantes para os educandos ao
priorizar o uso de livros didáticos e modelos para a produção de textos. Ao buscar valorizar a
cultura dos educandos, mas não se limitando a ela, o projeto mostra-se como um instrumento de
articulação para a prática intercultural à medida que oportuniza diálogos dos educandos com
sujeitos e realidades diversas não se restringindo à propostas que se limitem ao campo, mas que
estabeleçam a relação de interdependência entre campo e cidade, de valorização e respeito às
diferenças e à sua cultura. Desta forma, não se restringe ao projeto de educação monocultural em
que se considera todos os sujeitos com os mesmos interesses, necessidades e saberes.
A FORMAÇÃO CONTINUADA E EDUCAÇÃO DO CAMPO E SUAS CONTRIBUIÇÕES
A formação de educadores ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Domingos
Martins em parceria com a UFES colocou como diretriz dos estudos a Educação do Campo. Neste
contexto, interessou-nos pesquisar junto às educadoras se a formação tem interferido em sua prática
cotidiana.
De acordo com Candau (1997), ao analisar as políticas de formação continuada no Brasil,
evidencia que grande parte dos projetos realizados atendem a uma perspectiva clássica, voltada para
a “reciclagem” e “capacitação” de educadores, que em sua essência propõe a atualização das
informações e conceitos recebidos na formação inicial. Assim
A formação continuada não pode ser concebida como um processo de acumulação de
cursos, palestras seminários, etc. de conhecimentos ou técnicas, mas sim como um
trabalho de reflexibilidade crítica sobre a prática de reconstrução permanente de uma
identidade pessoal e profissional, em interação mútua. (CANDAU, 1997, p.64)

Em análise ao histórico da formação continuada de educadores do município de Domingos
Martins nos últimos anos, de 2009 a 2014, não entendemos ser esse o posicionamento da Secretaria
Municipal de Educação do município, pois diferente do que nos apresenta a autora, as formações,
de acordo com a Coordenadora do Centro de Pesquisa e Formação do município de Domingos
Martins, têm objetivado proporcionar aos educadores reflexões sobre sua prática, considerando os
sujeitos, suas realidades, problematizando as temáticas estudadas partindo da teoria e relacionandoas com a prática cotidiana. Perguntamos assim, as educadoras da EMEF Eugênio Pinto Sant’Anna”
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se a formação em Educação do Campo contribui para a atuação delas nos Anos Finais do EF e
obtivemos as seguintes respostas:
Sim, porque podemos trabalhar mais o dia a dia dos alunos. Ensiná-los dentro de sua
realidade. Isso faz com que o aprendizado seja mais significativo. (Educadora A)
Penso que contribui, pois trabalho numa escola do campo que possui projetos
educacionais voltados para a Educação do Campo. Além disso, a Educação do Campo
é uma área muito rica e tem aperfeiçoado o meu desempenho como professora.
(Educadora B)
Sim, foi a partir da formação que consegui compreender melhor meus alunos.
(Educadora C)
Sim, vários são os fatores que contribuem para o desenvolvimento do meu trabalho
educacional. Dentre eles destaco a troca de experiência entre colegas e instituições que
participam junto na formação (Guaçu Virá) e despertam em mim a vontade de fazer
diferente e de “testar” de certa forma experiências exitosas apresentadas por pessoas
envolvidas no processo educacional. Destaco também o estudo individual e coletivo
da teoria apresentada a cada ano, que possibilita entender a prática que nos cerca e
apesar de ambos teoria e prática parecer tão distante é com o real envolvimento que é
possível perceber e refletir a teoria no desenrolar de uma atividade prática onde todos
os alunos participam e relatam suas experiências a partir da atividade desenvolvida.
Desta maneira é possível questionar em algum momento a teoria e ou articular melhor
a prática. (Educadora D)

As respostas das educadoras demonstram que a formação tem levado a compreender melhor
a realidade dos seus educandos, uma vez que como já mencionado, apenas uma educadora é da
comunidade, o que nos leva a entender que há um certo desconhecimento sobre a cultura, o modo
de ser e de viver das pessoas, estereótipos, no caso desta pesquisa, do campo. O que toma mais
força, ao relacionarmos com o depoimento da educadora de Língua Portuguesa, ao nos relatar que
em sua formação inicial não se falou em Educação do Campo, e que também na segunda graduação
em Pedagogia a temática não foi contemplada. Tal relato reforça a ideia de negação dos povos do
campo em sua mais ampla diversidade e nos mostra que a necessidade de se abrir espaço na
academia desde a formação inicial para este assunto torna-se urgente. Como evidenciado na
resposta da educadora C, a formação contribuiu para que entendesse melhor seu aluno e é a partir
desse entendimento que acreditamos ser possível ocorrer a interlocução entre educador e educando,
necessária para uma educação dialética.
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Mas, a formação continuada em questão, enquanto processo formativo que provoca
reflexões e compreensão nos permite dizer que possibilita ao educador propor leituras, e escritas
significativas, que ao entender que nesse movimento em que ensina e aprenda FREIRE (1997), é
capaz de ouvir e transformar com os educandos os saberes desses sujeitos em conhecimento,
mostrando-se como educador ativo, reflexivo e crítico de sua prática, numa ação dialética. Outra
observação na resposta da educadora B e D é a motivação pela realização de projetos voltados para
a Educação do Campo e a troca de experiências que ocorre nesse processo formativo têm
impulsionado o fazer diferente, a busca por experiências e práticas que tenham sentido/significado
para os educandos, propiciando reflexões sobre a teoria e a prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inquietação de uma educadora que entende ser a linguagem em suas mais diversas formas
e maneiras uma possibilidade de libertação e emancipação dos sujeitos FREIRE (2013) resultou na
pesquisa apresentada. Ao investigar as práticas escolares de produção escrita em uma escola do
campo, buscamos analisar se as práticas realizadas pela escola têm considerado a realidade dos
educandos campesinos e registrá-las. A pesquisa nos permitiu constatar que as práticas instituídas
na escola pesquisada têm demonstrado um esforço em tornar o processo ensino aprendizagem
significativo para os educandos, não apenas no que se refere a produção escrita, mas em todas as
disciplinas que tivemos a oportunidade de acompanhar e observar. Revelou tanto o desejo de fazer
diferente por parte das educadoras, com a dúvida, se fazendo presente no recuo das práticas
diferenciadas quando o sistema, a disciplina e o currículo nos parecem uma imposição. Paradigma
que tem aprisionado os profissionais da educação, que mesmo reconhecendo a importância e a
necessidade da mudança da inovação recuam, pois precisam “cumprir o conteúdo” ou mesmo
“terminar o livro didático”.
Ressignificar o espaço escolar torna-se uma necessidade, principalmente por ser a escola
compreendida em nossa sociedade como possibilidade de equidade social. Entendemos que
principalmente nos espaços campesinos, quando a escola não consegue estabelecer um diálogo com
os educandos e suas famílias, as consequências são nossas conhecidas: reprovação e evasão. São
inúmeras as razões que levam os educandos campesinos a se afastarem dos espaços escolares, mas
não se identificar com o que se é proposto para estudo e como consequência, um desempenho
insuficiente, constitui-se como um dos maiores impedimentos para a permanência dos estudantes do
campo na escola. Nesse sentido, a Formação Continuada de Educadores ofertada pela Secretaria
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Municipal de Educação de Domingos Martins em parceria com a Universidade Federal do Espírito,
que com sensibilidade às demandas educacionais e sociais de um município que se caracteriza por
um território essencialmente campesino, ao elencar como diretriz a Educação do Campo registra
mudanças positivas nos índices de demanda de fluxo de sua rede.
A formação continuada tem contribuído não apenas para que a escola compreenda o
educando do campo, sua realidade, interesses, culturas e necessidades, como também, tem orientado
a práxis dos educadores a partir de estudos teóricos na interlocução com questões práticas. Ao
evidenciarmos nesta pesquisa a Educação do Campo, não temos a intenção de delimitar o que é ou
não importante ser ensinado aos educandos campesinos, mas do direito que têm de reconhecimento
e respeito ao seu modo de ser e de viver e também de conhecerem, dialogarem com outras
realidades e culturas.
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Resumo
Neste artigo apresento um recorte da pesquisa de campo realizada para produção da dissertação de
mestrado defendida em agosto de 2015 no programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade
Federal do Espírito Santo. A pesquisa tratou de investigar práticas de produção escrita em uma escola
do Campo de Domingos Martins- ES, Brasil, a partir da perspectiva de educação que considera a
diversidade cultural, histórica e social dos sujeitos. Esta produção evidencia a importância do trabalho
comprometido com a produção escrita significativa, contextualiza o ambiente da escola onde ocorreu a
pesquisa, registra práticas de produção escrita na escola e a relação deste trabalho com a formação
continuada considerando a realidade campesina dos estudantes. A pesquisa de campo, o diálogo com os
professores sobre suas práticas, com os educandos sobre suas percepções acerca das atividades de
produção escrita e a partir dos referenciais teóricos que fundamentaram esta produção, possibilitaram a
elaboração de análises sobre a formação inicial e continuada de educadores e seus desdobramentos no
trabalho pedagógico na escola. Buscamos em Freire, Candau, Bakhtin e Geraldi leituras para subsidiar e
compreender o que o cotidiano escolar nos apresenta em seus desafios, incertezas, convicções e
produção de saberes. Os resultados da pesquisa demonstram que a escola tem proporcionado práticas
escolares diferenciadas, ligadas à realidade dos educandos com o objetivo de valorizar a cultura
campesina e estimular a produção escrita dos estudantes, mas que ainda há uma longa caminhada a ser
feita em busca de autonomia.
Palavras-chave: Educação do Campo; Práticas de produção escrita; Formação continuada de
professores.
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Resumo
Esse painel tem por objetivos apresentar três pesquisas que demonstram como a formação docente têm
papel transformador na Educação, nas resistências as Culturas e no fortalecimento de políticas públicas
de formação de professores. O primeiro trabalho nasce do inconformismo com o silenciamento das
vozes do campo, com o apagamento das culturas e com a minorização dos povos campesinos,
impostos pela “cultura” dominante. Busca contribuir para o entendimento dos professores como
intelectuais orgânicos e na valorização das Culturas como processo educativo em um esforço de
emancipação dos sujeitos pelas práticas do dialogismo. O segundo trabalho teve como objetivo
compreender as contribuições da formação continuada do Programa de Educação Escolar Pomerana –
Proepo, na práxis realizada com alunos de escolas localizadas em contexto de comunidades pomeranas.
As contribuições se dão, não só na troca de experiências e na elaboração coletiva de materiais didáticos,
mas principalmente nos conhecimentos adquiridos sobre a escrita da língua pomerana, um dos
principais elementos culturais que identificam o povo pomerano. O terceiro trabalho investiga os
sentidos produzidos por crianças, professores e comunidade sobre a escola multisseriada e comunidade
tradicional pomerana, dentro de um processo dialógico de formação mediado por imagens fotográficas
e memórias.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação do Campo; Emancipação; Educação Pomerana;
Práxis Docente.
ESCOLA DA TERRA CAPIXABA: FORMAÇÃO DOCENTE EMANCIPADORA
Adriano Ramos de Souza – Ifes, Campus Itapina
Rogério Omar Caliari – Ifes, Campus Itapina

INTRODUÇÃO
O trabalho discute a formação continuada de professores via parcerias colaborativas entre
instituições que se interessam pela formação docente. A partir do entendimento de que a promoção
da Cultura Máxima, em Gramsci, potencializa a emancipação dos sujeitos e a construção de uma
nova ordem ideológica. A formação de professores assume papel central, já que é por meio desses
intelectuais que se dá a formação de todas as classes que disputam a hegemonia das ideias.
Este estudo oferece argumentação de que é possível construir uma proposta de formação
continuada de professores no coletivo, no respeito à diversidade e no pluralismo de ideias. É no
dialogismo, defendido por Gramsci, Freire e Bakhtin, que se dá a construção do conhecimento. É no
outro que encontramos significado do existir.
O Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra Capixaba é fruto de um coletivo de ideias em
parcerias colaborativas que potencializa as culturas como processos educativos para a emancipação
dos sujeitos, aqui, em especial, os campesinos. Nesse sentido, é na incerteza e na incompletude que
buscamos dialogar com os construtores do conhecimento, nós.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em um país onde a concentração da terra e o capital, dois importantes meios de produção,
sempre estiveram sob a tutela de pequenos grupos hegemônicos, seria ingênuo esperar que eles
fomentassem a superação da relação de dominância econômica historicamente construída na
servidão. Os Povos Campesinos ainda vivem sobre a mesma ótica de exploração, resistem à
concentração de terras, à aculturação e continuam a lutar por direitos, entre eles, o direito a um
Educação de qualidade.
A relevância deste estudo está exatamente na inquietação em frente à invisibilidade da
Educação do Campo. Existem forças potentes que têm feito esta Terra/Povo Campesino se mover.
Os encontros de vozes no chão da terra destas escolas, as experiências de germinação de saberes
docente, as lutas, o pertencimento, o sentido de comunidade são formas de marcar que, nesta terra,
há vidas, e que elas são latentes mesmo dentro dos apagamentos historicamente construídos.
Desse quadro complexo e contraditório emerge o problema da pesquisa, que pode ser assim
formulado: Como o curso Escola da Terra Capixaba contribui para o fortalecimento das escolas
multisseriadas do campo?
A formação continuada docente, como aponta Gatti (2011 et al.) em “Políticas docentes no
Brasil: um estado da arte” foi tema de diversos trabalhos acadêmicos nas últimas décadas. Os
estudos, em sua maioria, apontam, como um dos pressupostos para uma Educação de qualidade,
uma formação (inicial e continuada) mais ampla, perene e participativa do que o modelo atual,
fragmentado, estanque e que não se aproxima das expectativas docentes e, por vezes, não
possibilitando as reflexões e ações transformadoras que se propõem no discurso.
Estudos realizados por Foerste (2005) apontam para um distanciamento entre os saberes
docentes e os das Universidades e/ou Institutos Superiores como possíveis causas da fragilidade nas
formações de professores e seus efeitos. Aliam-se a essas conclusões as poucas iniciativas de
articulação e aproximação entre os que fazem a docência e aqueles que propõem a formação
continuada de uma perspectiva burocrática, legalista a despeito das especificidades socioculturais
regionais e por consequência das expectativas e anseios do professorado.
O curso Escola da Terra Capixaba, uma das muitas formações de parcerias mediadoras,
pode ser entendido como uma mediação com as relações interinstitucionais oportunizadas nos
encontros dos saberes e seu potencial de novas construções, produções, (re)siginifações,
estabelecidas na formação, coordenada no estado pelo Programa de Educação do Campo da Ufes.
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Tem fortalecido a construção coletiva de conhecimentos a partir da valorização das culturas locais,
tendo as práxis docentes como principal articuladora do aprender.
Buscamos em Brandão (1981, 1987, 2002, 2003, 2010), seu entendimento de Culturas como
potencializadoras das relações entre os sujeitos e seus contextos, o que nos leva a uma aproximação
(participação) com os sujeitos, na certeza de que os processos culturais se constituem nessas
relações.
Gramsci (1982, 1984, 2016), em suas reflexões sobre a importância do intelectual orgânico
nos permite pensar com criticidade e liberdade os contextos vividos e usar as culturas como
caminho para a hegemonia.
Erineu Foerste (2005, 1993, 2018), nos apresenta o conceito de parcerias em uma alusão a
uma tripla hélice que dá movimento às relações formativas entre as universidades, sistemas de
ensino e escolas, em um contínuo dialogismo na formação de professores.
Bakhtin (2002, 2012), no ensina que os saberes são constituídos a partir do diálogo e no
encontro e no confronto com o outro em uma multiplicidade de vozes que constituem a palavra na
linguagem.
Freire (1969, 1978, 1992, 1992.b, 1995, 2005, 2015), aprendemos que os sujeitos, primeiro
fazem uma leitura do mundo e posteriormente fazem a leitura da palavra. Ler a vida antes de
decodificar a escrita implica em interpretar os signos (contextos, relações, coisas, imagens,
experiências, sons). Como exemplo temos que não é preciso ser um meteorologista para saber que
vem chuva quando o gado se aglomera no meio do pasto, se você é um “homem do campo”. Esses
conhecimentos são de senso comum, são culturais. É por essa perspectiva que Freire afirmar que
esse conhecimento precede a leitura da palavra. Só posteriormente, após a alfabetização esses
contextos serão ligados à palavra. Ampliando assim a compreensão de mundo. Sendo assim, a
palavra não é fim em si mesma.
Assim como Freire (1995) entende que a palavra amplia as possibilidades da compreensão
de mundo, Bakhtin entende que é na palavra, no diálogo que se dá a construção de mundo. É
importante destacar que, em Bakhtin (2008) a compreensão do diálogo, em seu interior, não é uma
ação passiva ou uma simples decodificação, pelo contrário, é uma ação ativa de contraposição em
que o novo não substitui o velho, a construção de um signo se dá a partir de outros.
Em consonância com Freire, Brandão e Bakhtin, Gramsci (1978) nos ensina que o homem é
a soma das relações sociais estabelecidas entre o coletivo do ser homem e a natureza. É na
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conquista da sobrevivência que o homem constrói o existir. Ainda nos ajuda a entender que é nas
relações do viver, mesmo que tensionadas, que se dá a construção do conhecimento, e é nessa
perspectiva que defende que todo homem é um filósofo, pois em sua existência conquista a natureza
e, nessa conquista, produz conhecimento.
Na concepção, de que a docência advém de uma articulação formativa, necessário é entender
em qual perspectiva a formação continuada contribui nesses processos. Nóvoa (1997) discute que a
aprendizagem é contínua na formação inicial e continuada, embora em tempos/espaços diferentes, e
que concentra em dois pontos de apoio: o professor, atuante como agente, e a escola, espaço
território de aperfeiçoamento profissional.
Dessa forma, as parcerias podem abrir possibilidades de um diálogo permanente de saberes
em espaços/tempos diferentes que possuam intencionalidades comuns. A formação da docência,
assumida como o exercício da intelectualidade intencional no âmbito das relações sociais, aliada a
um currículo em permanente construção, crítico e reflexivo, potencializará a emancipação e a
autonomia fundamentando uma cultura entendida como a soma dos múltiplos processos sociais,
considerando a diversidade, o diálogo, a dialética e a complexidade das relações.
O exercício da intelectualidade intencional está na superação da intelectualidade em seu
sentido restrito de depositária do conhecimento, está embasada na intencionalidade de uma
Educação crítica, dialética e consciente que possibilite a ativação dos sujeitos (emancipação) e a
transformação do mundo pelos sujeitos transformados (emancipados). É por meio dessa
intencionalidade que Gramsci e Freire entendem que Educação é Liberdade.
Logo, a escola não pode ser vista apenas como território do ensinar, mas como um espaço
dialético entre o aprender e o ensinar. Novas práxis surgem do compartilhamento de experiências
vivenciadas em espaços educativos onde estão abrigados o professorado, razão de se dá tamanha
importância às relações construídas e constituídas no seio escolar.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Orientado por Ludke e André (1986), que entendem que a pesquisa qualitativa considera o
pesquisador um instrumento e o ambiente o sujeito às fontes a serem pesquisadas, essa pesquisa
voltou sua atenção para os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, como a
compreensão das relações e dinâmicas estabelecidas entre os sujeitos do Curso de Aperfeiçoamento
Escola da Terra Capixaba e seus contextos.
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As aproximações de caráter exploratórios da pesquisa, busca entender como o Curso Escola
da Terra Capixaba contribui para o fortalecimento das escolas multisseriadas no Espírito Santo. O
objetivo é que ao final se conheça mais, e que se torne mais explícito esse movimento, e
compartilhar outros saberes produzidos nos diálogos realizados. Como em qualquer ato
exploratório, essa abordagem está muito ligada ao olhar do pesquisador e por ser, quase sempre,
muito específico, acaba por assumir características culturais das vivências dentro e fora da pesquisa,
um olhar único, porém composto por muitos outros que perpassam cada um de nós, como nos
ensina Gramsci, Freire e Bakhtin. Valendo dos ensinamentos de Brandão (2002) que transfere ao
pesquisador a responsabilidade para optar pelo(s) instrumento(s) de análise mais adequado(s) para
investigar seu problema, considerando o campo de pesquisa, adotamos algumas técnicas que serão
expostas a seguir:
A pesquisa documental não atuou, neste trabalho, como fonte única da verdade ou da
quantidade, na ênfase a uma visão qualitativa dos dados coletados. Isso quer dizer que a busca de
informações sobre o objeto de estudo será feita em documentos que exigem, para a produção do
conhecimento, uma leitura reflexiva e crítica. Tozoni-Reis (2009, p. 30) concebe a pesquisa
documental em educação como uma análise que o pesquisador faz a documentos que tenham certo
significado para a organização da educação ou do ensino. A contextualização histórica sobre o
objeto da pesquisa se dará a partir da história da Educação do Campo, suas conquistas, legislação
geral e específica.
A entrevista e/ou grupo focal são espaços de disputa. Não se pode desconsiderar o
conhecimento de mundo do entrevistado, suas estratégias de repasses de informações que ele
considera favoráveis, e de esconder as que acredita serem prejudiciais a seus contextos. Já o
entrevistador (pesquisador) busca criar uma relação de confiança, de forma a potencializar a escuta
das realidades. Essas relações de poder entre entrevistador e entrevistado são conflituosas e uma das
formas de refletir sobre essa técnica de pesquisa é não estabelecer uma única via para o
conhecimento, pois é preciso entender a entrevista e/ou grupo focal em sua complexidade de
relações, em constante diálogo.
Nas entrevistas, utilizamos a técnica do grupo focal que estimulou os sujeitos participantes
da pesquisa a debater assuntos comuns. O grupo focal foi constituído de poucos participantes que
estão envolvidos com o tema da pesquisa direta ou indiretamente e foram mediados por mim, como
moderador, e buscamos manter as narrativas focadas na temática pesquisa. Durante as entrevistas,
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foi utilizada a técnica da pergunta em três tempos, em que a primeira abordagem é aberta, a segunda
de insistência e a terceira direcionada.
Lameli et al. (2010), em seu artigo Language and space: language mapping, têm como uma
de suas propostas a utilização da pluridimensionalidade na linguagem e a observação de como ela
se manifesta na construção do processo investigativo. Para os autores, os informantes não
respondem espontaneamente aos investigadores, uma vez que, as respostas dadas transgridam os
limites usuais da comunicação entre grupos homogêneos. Observarmos que as primeiras respostas
oferecidas pelos entrevistados foram espontâneas, porém impregnadas pelo simples fato da
formalidade da própria entrevista e do entrevistador não pertencer àquele meio.
Essa abordagem visa, no primeiro tempo, a identificar as narrativas presentes naturalmente.
O segundo tempo busca identificar, após provocação, o que ainda é considerado relevante e na
terceira etapa direciona o entrevistado para discutir sobre o objeto pesquisado. É a partir da reflexão
que se constrói a horizontalidade dos conhecimentos e a produção de novos.
A pesquisa se utilizou de questionários em tempos e espaços distintos, aplicados na primeira
e na segunda ofertas aos cursistas e formadores de base. O objetivo principal dessa aplicação foi
mapear o perfil do cursista, suas percepções sobre o curso ofertado, seus interesses futuros e como o
curso pode ter fortalecido a práxis da Educação no Campo. O questionário era composto de
perguntas de “múltipla escolha” na identificação específica de itens relacionados com a
personificação dos sujeitos; de “caixa de opções” para captar compreensões estimuladas e “abertas”
fortalecendo a construção conjunta do conhecimento.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Iniciando o diálogo com os dados levantados nessa pesquisa, apresentamos o mapa de
adesões por munício do Espírito Santo (anexo I) que foram parceiros (aderiram) ao Programa
Escola da Terra, tanto na primeira como na 2ª segunda ofertas, e destacamos os munícipios que
participaram das duas ofertas. Essa apresentação tem como objetivo dar à exata noção geográfica da
interiorização da Universidade, do potencial de alcance da Pedagogia da Alternância e da força das
Comunidades e seu desejo de construir uma Educação de qualidade e digna para o Campo.
Concluímos que o Programa Escola da Terra Capixaba chegou a aproximadamente 70% dos
munícipios capixabas com uma forte presença no que consideramos ser o norte capixaba, talvez por
ali ser o berço do MST no Estado. O Escola da Terra, na primeira e segunda ofertas, certificou
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aproximadamente 2.354 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais) em mais de 50 munícipios e
contou com a participação de centenas de profissionais.
O segundo ponto a ser destacado está ligado a autodenominação por parte dos cursistas,
quanto à classificação da comunidade na qual a escola está inserida: na primeira oferta 55,3% dos
cursistas se autodenominavam “do Campo”, na segunda oferta esse percentual sobe para 97,5%,
uma ampliação de 42,2%. Os dados indicam um reconhecimento por parte do professorado das
escolas seriadas de que mesmo que estejam atuando em escolas nucleadas ou localizadas nas sedes
dos munícipios, essas são escolas do Campo. Essa proposição pode ser corroborada pelos
pensamentos de Freire (1969, 1978, 1992, 1995,1998, 2015) e Brandão (1981, 1987, 2003, 2009,
2010) que, defendem as Culturas como meios educativos. Podemos aferir que os dados apontam em
direção a superação da dicotomia cidade-campo. Uma superação da prescrição pela
contextualização histórica cultural. Essa percepção de pertencimento ao Campo que emergem dos
dados é indicativo de que a proposta do Escola da Terra Capixaba foi construída com os sujeitos e
não para os sujeitos, como propôs Nickel (2016).
O reconhecimento do pertencimento ao Campo é fruto de uma construção dialógica entre os
sujeitos e a realidade. O Escola da Terra Capixaba exerceu o papel de “príncipe moderno”, termo
utilizado por Gramsci para indicar o papel pedagógico de fomentador da intelectualidade, no
sentido de organização de ideias, uma nova ideologia. Essa proposta vai ao encontro das defendidas
por Santos (2015) do protagonismo coletivo.
Outra informação relevante é que a maior parte dos cursistas (80%) fizeram investimentos
próprios em sua formação, e 97,3% investiram em uma pós-graduação cujos temas não abordam a
Educação do Campo. Esses dados indicam a ausência de investimento público na formação
continuada (verticalização da graduação) para os docentes e a ausência de pós-graduações, em
específico, que abordem as temáticas do campo, o que pode vir a contribuir para a invisibilização
dos profissionais e dos sujeitos que ali trabalham e/ou vivem. Percebemos a partir dessas duas
informações de que o setor privado é restrito quanto a oferta da temática da Educação do Campo,
situação essa não distinta da oferta pública (2% dos cursistas fizeram sua pós-graduação na temática
do campo). Essa ausência de oferta reforça a importância do programa de Aperfeiçoamento Escola
da Terra Capixaba como um potencializador das discussões sobre à Educação do Campo.
Podemos ainda a partir do dados inferir que os professores da Educação do Campo no
Espírito Santo, cursistas, são, em sua maioria, do sexo feminino; pós-graduados; usam recursos
próprios para a verticalização em seus estudos; não verticalizam em temas campesinos; não residem
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nas comunidades em que atuam; sua remuneração média está entre um e 3 três salários mínimos;
possuem vínculo empregatício temporário e têm acesso à internet em casa e no trabalho.
CONCLUSÕES
O Escola da Terra Capixaba propiciou encontros com os Outros. Se é nas linguagens que
nos fazemos humanos, então é no dialogismo que nos fazemos sociais. Nessa concepção podemos
dizer que as vozes, só têm sentido nos outros, estão perpassadas por diversas outras vozes que
naqueles sujeitos fizeram sentido, dessa forma, não existe uma voz única, todas as vozes são um
coletivo de outras vozes, como nos ensina o pensamento Bakhtiniano.
Como Gramscianos, acreditamos no papel do professor intelectual para a superação da
dominação. Sua atuação nos processos educativos seria na organização de uma nova cultura, de
uma nova consciência, que possa alçar os dominados a uma criticidade que lhes permita alterar as
relações sociais de dominação. É importante destacar que é preciso estar atento à visão de mundo,
de homem a que essa nova cultura estará atrelada. Freire ressalta que não existe um Educação
neutra. Cabe, então, entender que tipo de Educação desejamos e a serviço de quem ela estará, mas
devemos reconhecer a presença ideológica do educar.
Se é a partir de processos educativas que se constrói uma nova cultura, não podemos deixar
de ressaltar a importância da instituição escola na revolução cultural emancipadora, libertadora. É a
cultura máxima (extrema) que potencializará a reflexão, a criticidade e a criatividade necessárias à
emancipação dos sujeitos, a uma nova ordem social. A cultura máxima é o viabilizador da
superação das classes subalternas. Quanto maior a cultura, maior o envolvimento, o sentimento de
pertença, as lutas por direitos, por voz nas decisões, por participação.
O Escola da Terra Capixaba busca dar esse sentido à formação de professores do Campo. A
formatação, a autogestão e a construção coletiva do curso de aperfeiçoamento potencializou o
exercício da criticidade, da participação, do envolvimento e do comprometimento. Não foi uma
proposta prescrita, tratou-se de uma construção conjunta com base na polifonia e no dialogismo.
O Escola da Terra não só potencializou a qualificação técnica de professores e alunos como
também promoveu a intelectualização orgânica nas comunidades onde esteve presente. O
envolvimento das Escolas e das Comunidades, seja no resgate histórico, em temas de interesse
coletivos, seja na discussão de direitos, ou na possibilidade da construção conjunta do caminho a ser
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percorrido pela formação é que faz desse programa um marco na formação continuada de
professores voltado às especificidades dos povos compesinos.
A pesquisa nos leva a deduzir que o Escola da Terra chegou às comunidades por meio dos
professores, que foram os responsáveis pelos movimentos educativos nas escolas. O que
percebemos foi a indicação de Foerste (2005) de que as parcerias colaborativas poderiam ser uma
opção para suprir as necessidades de aproximação entre as diferentes instituições interessadas no
professor e na qualidade do ensino que se concretizam no Escola da Terra Capixaba. Considerando
que as comunidades, em especial as o campo, são “instituições não formais” interessadas na
formação de seus membros e dos profissionais que ali atuam.
Concluímos, nesta pesquisa, que o Escola da Terra Capixaba possibilitou o fortalecimento
não só da escola multisseriada, mas também do coletivo que a compõe (pais, alunos, professores,
sistemas de ensino, universidade). A comunidade se fortaleceu no diálogo com a escola a partir da
mediação dos professores que atuaram como intelectuais orgânicos, como pensou Gramsci.
A Educação não se faz a partir de uma visão, mesmo que hegemônica, ela se constitui na
diversidade, nas trocas, no respeito, na criticidade, na criatividade. Considero as Culturas esse
conjunto complexo de relações que nos fazem ser o que somos, humanos.
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Resumo
O trabalho aborda a formação continuada de professores do campo a partir do Curso de
Aperfeiçoamento Escola da Terra Capixaba. Foi realizado no Grupo de Pesquisa (CNPq) “Culturas,
Parcerias e Educação do Campo” do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Nasce do inconformismo com o silenciamento das
vozes do campo, com o apagamento das culturas e com a minorização dos povos campesinos,
impostos pela “cultura” dominante. Apoiado em pensadores como Antônio Gramsci, Paulo Freire e
Mikhail Bakhtin, este trabalho busca contribuir para o entendimento dos professores como intelectuais
orgânicos e na valorização das Culturas como processo educativo em um esforço de emancipação dos
sujeitos pelas práticas do dialogismo e da polifonia. O conceito de parceria colaborativa entre as
instituições e seus sujeitos (FOERSTE, 2005) subsidiam processos de formação docente para a
promoção da educação escolar como “cultura máxima”. Carlos Rodrigues Brandão fundamenta
pressupostos da cultura e educação, que se constituem como matrizes para um projeto popularlibertador de escola. Nesse contexto os diálogos com os professores da Educação do Campo
beneficiaram-se de abordagens metodológicas qualitativas (FICHTNER et al., 2013), em diálogo com as
questões dessa pesquisa, foram registrados na busca por captar os sentidos produzidos pela formação
de forma coletiva pelo Curso de aperfeiçoamento Escola da Terra Capixaba. Portanto, discutir a
formação de professores do campo com base nas parcerias colaborativas é reconhecer que as vozes
desses sujeitos concretizam culturas e conhecimentos de contextos sociais campesinos invisibilizadas
pelo projeto hegemônico de desenvolvimento e progresso e, por isso mesmo, potencializam outro
modo de pensar e fazer educação que não ditocomizar as culturas que constituem a escola e seu
entorno. Essa disposição de partilhar e trabalhar em colaboração é a via pela qual as comunidades do
campo produzem suas existências, suas culturas, enfim, a educação...
Palavras-chave: Educação do Campo; Formação continuada; Cultura máxima; Parceria; Práxis
docentes.
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DOCÊNCIA POMERANA EM CONTEXTO BILÍNGUE PORTUGUÊS/POMERANO:
CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO E PRÁXIS DOCENTE NA PROMOÇÃO DA CULTURA
DO POVO TRADICIONAL POMERANO
Jandira Marquardt Dettmann – Ufes

INTRODUÇÃO
O contexto da educação brasileira é composto por muitos desafios, e dentre eles podemos
citar os diferentes grupos étnicos como os descendentes de pomeranos, que foram reconhecidos
como povo e comunidade tradicional do Brasil, por meio do Decreto 6.040/2007.
Compreendendo esse contexto e sua dimensão escolar, principalmente para os estudantes
que vivem e estudam em escolas localizadas em comunidades pomeranas, o presente estudo analisa
as contribuições da formação e práxis docente, na promoção da cultura do povo tradicional
pomerano em contexto bilíngue português/pomerano. O foco da análise foi a formação continuada
dos professores de pomerano e a observação de aulas e entrevistas com 3 (três) professoras de
pomerano em escolas do município de Santa Maria de Jetibá, localizado na região Centro Serrana
do estado do Espírito Santo, a aproximadamente 87 km de Vitória-ES.
Ao analisar as especificidades culturais dessas comunidades, que abrangem elementos
como: língua, modo de vida, culinária, dentre outros, compreende-se que estudos sobre esse povo
possibilitam reflexões que podem contribuir para uma educação plural, com propostas que venham
atender as necessidades específicas dessas crianças que vivem em contextos próprios onde
vivenciam suas individualidades, considerando sua própria história e gama de conhecimentos,
propiciando-lhes assim, o direito a uma educação que os torne sujeitos emancipados e
transformadores no contexto local, e em diálogo com a sociedade brasileira. Pois conforme Freire
(1987) “Através de permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens,
simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (p.92).
POVO TRADICIONAL POMERANO: HISTÓRIA, CULTURA E EDUCAÇÃO
Os pomeranos são germânicos de origem eslava, que descendem do povo wende. Vieram da
antiga Pomerânia, localizada na costa sul do Mar Báltico e constituída como um ducado
independente. A Pomerânia esteve sob o domínio de vários reinos, mas a partir do Congresso de
Viena, em 1815, deixa de ser ducado e passa a fazer parte da Província da Prússia, sendo
subdividida em Pomerânia Ocidental (Vorpommern) e Oriental (Hinterpommern). O Tratado de
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Potsdam oficializou que a Pomerânia Oriental passaria a pertencer à Polônia. O que era a
Pomerânia, é hoje, uma região no nordeste da Alemanha e noroeste da Polônia, de onde veio a
maioria dos imigrantes pomeranos que chegaram ao Espírito Santo.
Os pomeranos ainda mantêm diversos traços culturais, dentre eles, mantêm viva a língua
pomerana, presente no cotidiano das famílias, no convívio das pessoas pelas ruas e calçadas da
cidade, como menciona uma das professoras de pomerano [...] o mais importante para o pomerano é
a fala. É a língua. Quando a gente vem para o centro encontra um monte de aglomerados falando a
língua [...] (Professora Patrícia, 24/05/2019). O mesmo sucede no espaço escolar, onde as crianças
têm aulas de pomerano.
Os imigrantes germânicos que chegaram ao Espírito Santo vieram de uma realidade em que
as escolas eram gratuitas e públicas, na qual haviam concluído o ensino primário em sua região de
origem. Em terras capixabas tinham como objetivo que seus filhos deveriam aprender a ler e
escrever, mas não encontraram uma realidade em que pudessem realizar esse desejo (WILLEMS,
1980), pois a administração provincial do Espírito Santo não dava as condições para o atendimento
educacional aos filhos dos colonos.
Dessa forma, inicialmente, as crianças das comunidades pomeranas recebiam alguma
instrução escolar ministrada pelos moradores das colônias em suas próprias casas (WEBER,1998;
CASTELLUBER, 2014). Essa situação levou a Igreja Luterana a investir na construção de escolas
paroquiais, geralmente, em regime de mutirão. Essas escolas serviam tanto para as aulas como para
os cultos. Com a ajuda de vários imigrantes recém-chegados, que foram também professores, os
pomeranos passaram a ter acesso à instrução escolar, com aulas ministradas em alemão
(SCHWARZ, 1993). A estreita relação entre igreja e escola permaneceu até 1937, quando Vargas
decretou a nacionalização do ensino, a partir do que o português foi instituído como língua oficial
nas escolas (SCHWARZ, 1993).
Os estudos de Hartuwig (2011) destacam que mesmo com a expansão da oferta do ensino
público anos mais tarde, muitos alunos não permaneciam nas escolas para concluir as séries iniciais
do ensino fundamental. Várias dificuldades, como a falta de estradas e as longas distâncias, faziam
com que eles chegassem à escola com idade mais elevada e a abandonassem antes de concluir a 4.ª
série. Outro desafio era a dificuldade que tinham para compreender o português, já que, com suas
famílias, a maioria falava apenas a língua pomerana. Havia, ainda, a falta de professores, o que
também dificultava a escolarização.
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Quanto aos profissionais docentes que atuaram com o povo pomerano, desde a
obrigatoriedade do ensino em língua portuguesa até os anos de 1980, a maioria não era habilitada
para atuar nas escolas do município, portanto muitos professores que atuavam eram leigos ou
estudavam enquanto já atuavam. Um dos meios de formação foi por meio do convênio da Secretaria
Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU) e o HAPRONT, projeto desenvolvido
nos anos 80. Esse convênio beneficiou a região também com a contratação de professores
provenientes de municípios vizinhos, principalmente, Itarana e Itaguaçu (HARTUWIG, 2011).
Posteriormente, muitos se habilitaram fazendo o Magistério das Séries Iniciais que era ofertado na
EEEFM Graça Aranha, somente anos mais tarde é que houve preocupações com o curso superior.
Apesar desse contexto educacional das escolas de Santa Maria de Jetibá, foi somente em
2005, que as aulas de pomerano adentraram oficialmente os espaços das salas de aulas das
comunidades pomeranas.
LÍNGUA POMERANA E O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA
A proposta de escrita da língua pomerana foi elaborada pelo etnolinguista Ismael
Tressmann, que organizou o Dicionário Enciclopédico Pomerano-Português, publicado em 2006
com auxílio financeiro do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado
da Educação. O Dicionário “Pomerisch-Portugijsisch Wöirbauk” com 16.000 verbetes distribuídos
em 560 páginas tem sido utilizado como apoio na elaboração de materiais utilizados pelo Proepo. A
partir de 2014, através do estudo da etimologia das palavras, essa grafia passou por uma reforma
(TRESSMANN, 28/05/2019). Há também uma nova versão do dicionário na versão do PortuguêsPomerano, mas esta ainda não foi publicada.
Tressmann (2009) esclarece que a língua pomerana pertence à família linguística germânica
(ocidental) e à subfamília baixo-saxão (oriental). O autor destaca que, no Brasil, essa língua é falada
pelos descendentes de pomeranos no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Rondônia, em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul, regiões onde há uma concentração de núcleos de descendentes
deste povo, em que muitos falantes são bilíngues em pomerano/português.
Savedra; Mazelli (2017) defendem que a língua pomerana, se configura a categoria de
língua de imigrantes, e por muito tempo recebeu o status de alóctone por ser parte de um povo
considerado alóctone. Compreendem que atualmente isso mudou pelo fato dos habitantes de
comunidades pomeranas estarem ligados há mais de um século com o território brasileiro, já se
autodenominam autóctones, como acontece em Santa Maria de Jetibá.
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A partir dos estudos de Zenker (2011) e Tacke (2015) as autoras destacam que as
comunidades pomeranas do Brasil já criaram laços e já se encontram historicamente ligadas ao
território brasileiro, portanto [...] a língua pomerana, ao se fazer presente desde 1859 em território
brasileiro, mais precisamente em SMJ, encaixa-se na classificação de “mínima autóctone”, já
pertencendo àquela localidade” (p.18)
Savedra e Mazelli (2017) apontam que a forte presença pomerana no Espírito Santo
impulsionou a criação do Programa de Educação escolar Pomerana, em 2005, pois esse foi o
caminho para a implementação do ensino do pomerano na Educação Infantil e no Ensino
fundamental, inicialmente em algumas e, posteriormente em todas as escolas, “[...] permitindo a
integração de crianças à realidade escolar, assim como favorecer a revitalização da língua e da
cultura pomeranas nas comunidades em questão.” (p.14)
Diante disso, reconheceu-se a necessidade de resguardá-la também nos demais âmbitos
sociais, principalmente nas repartições públicas, por meio de uma lei de cooficialização da língua
pomerana. Para tanto, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá contratou o Instituto de
Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (Ipol), que atua na promoção da
diversidade linguística e cultural no Brasil e em países do Mercosul.
Após dois anos de amplo debate, mediante parecer do Ipol, a assessoria jurídica da
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá elaborou projeto de lei para a cooficialização. A Lei
31/2009 foi aprovada por unanimidade na Câmara, dispondo sobre a cooficialização da língua
pomerana (SANTA MARIA DE JETIBÁ, acesso em 26 jan. 2018). A partir de então, o pomerano
passou a ter o status de língua oficial, ao lado do português.
O poder público municipal, por sua vez, passou a ter obrigações, no sentido de assegurar seu
uso na sociedade, implementando políticas públicas necessárias ao seu cumprimento. Apesar desse
avanço, essa lei ainda precisa ser regulamentada. No cotidiano, porém, independentemente da
regulamentação legal, o município é bilíngue, sendo a lei mais um instrumento de garantia desse
direito.
Isso também contribuiu na implantação do Proepo, que conforme Hartuwig; Kuster;
Schubert (2010), Proepo surgiu a partir da necessidade da preservação da identidade, cultura e
língua pomerana. Trata-se de um programa político e pedagógico bilíngue que visa a valorizar e a
fortalecer a cultura pomerana, abarcando a língua nas suas formas oral e escrita, danças, religião,
arquitetura e outras tradições.

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

2056

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A implantação do Proepo nas escolas públicas, ocorreu a partir de um termo de parceria
inicialmente estabelecido entre cinco municípios capixabas: Santa Maria de Jetibá, Domingos
Martins, Vila Pavão, Pancas e Laranja de Terra. Além disso, a língua pomerana foi oficializada com
a celebração de um termo de parceria em junho de 2009, período marcado pela comemoração dos
150 anos da imigração pomerana em solo espírito-santense.
Conforme texto apresentado por (TRESSMANN; DALEPRANE; KUSTER, 2008), no II
Congresso Consad de Gestão Pública em Brasília, os objetivos específicos do Proepo são:
I - introduzir uma educação intercultural bilíngue (pomerano e português);
II - desenvolver nos alunos a habilidade de leitura e escrita na língua pomerana;
III - compreender a importância da preservação da língua pomerana como veículo de
transmissão cultural dos descendentes;
IV - proporcionar aos alunos acesso aos conhecimentos universais a partir da
valorização da sua língua materna e saberes tradicionais;
V - valorizar a língua pomerana como elemento fundamental da identidade
sociocultural no ambiente escolar, promovendo a autoestima dos alunos;
VI - trabalhar a importância da língua pomerana e o modo de vida camponês como
fatores de identidade étnica e cultural.

Em Santa Maria de Jetibá, o trabalho com a língua pomerana na Educação Infantil é
articulado e consolidado nas diferentes áreas do conhecimento, de acordo com proposta curricular
elaborada pelo Proepo e em articulação com a proposta oficial da Educação Infantil. Ocorre por
meio de projetos norteadores, pautados na proposta pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação, amparado pela Lei 1.376/2011, a qual dispõe sobre o ensino da língua pomerana nas
formas oral e escrita nas escolas públicas municipais por meio do Proepo.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o programa segue esse mesmo modelo,
desenvolvido a partir de projetos norteadores e de forma interdisciplinar, integrado ao currículo
instituído, em consonância com os eixos temáticos.
Nos anos finais, o ensino da língua pomerana é assegurado em lei, como disciplina
obrigatória na estrutura curricular, ofertada em uma aula semanal de 55 minutos. Atualmente, o
programa possui uma proposta pedagógica específica, elaborada coletivamente entre os professores
que nele atuam.
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É nesse ambiente que estão inseridos os sujeitos desta pesquisa, professores de pomerano
com os quais se busca compreender como sua práxis docente contribui para promover a cultura de
seu povo em contexto bilíngue português-pomerano. Para compreender melhor esse contexto
traremos a seguir, algumas informações concernentes a formação continuada oferecida pelo Proepo.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE POMERANO
Na gestão municipal iniciada em 2017, em conjunto com os professores, a coordenação do
Programa de Educação Escolar Pomerana em Santa Maria de Jetibá elaborou uma proposta
curricular cujo intuito é contemplar os objetivos a que ele se propõe. Para tal, realiza formações
continuadas que vão ao encontro de algumas necessidades dos professores de pomerano,
focalizando-se no treino de sua escrita e leitura, incluindo, ainda, estudos sobre algumas temáticas
da antropologia social, etnohistória e etnoeducação.
A formação foi desenvolvida por meio de palestras informativas, oficinas didáticopedagógicas, oficinas de arte, apreciação e participação em eventos voltados para a exposição de
memórias do povo tradicional pomerano, aulas expositivas e dialogadas, leitura e discussão de
textos científicos e da literatura pomerana, exibição de documentários e filmes etnográficos,
pesquisas de campo e bibliográfica, aulas de campo, apresentações de trabalhos e produções dos
cursistas e análises de músicas.
O curso priorizava práticas que promovem o diálogo entre as diversas disciplinas, de modo
que os cursistas tenham uma visão sobre como se integram os conteúdos já estudados e aqueles em
estudo, garantindo a integração vertical e horizontal no currículo escolar.
A compreensão é que essa dinâmica desenvolve nos cursistas a capacidade de construir
conhecimentos que os levem a ter condições de realizar projetos com responsabilidade social,
consciência ética, competência técnica e relacionamento em níveis intra e interpessoal.
Para o alcance de tal objetivo, os cursistas têm a possibilidade de, nas horas não presenciais,
realizar tarefas de forma integrada com a comunidade em que permanecem, buscando a integração,
também, com os poderes públicos, entre outras instâncias, para, dessa maneira, articular aspectos
teóricos e práticos que a formação envolve.
A formação aborda um eixo que trata da Educação do campo e cultura pomerana, que
contempla diversos aspectos específicos do município em questão e o outro eixo com o tema
Práticas e didáticas do ensino da língua pomerana, que foca alguns dos objetivos previstos na
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formação, ou seja, fundamentos da escrita, da leitura e da gramática pomeranas, bem como,
diferentes gêneros textuais, dentre outros.
Esse módulo é considerado muito importante pelas professoras participantes desta pesquisa,
pois todas elas mencionam questões relacionadas a escrita da língua pomerana quando se referem a
formação continuada. Uma delas diz: “É essencial. Atende minhas necessidades na prática e
contribui muito na escrita.” (Professora Patrícia, 24/05/2019)
Outra também menciona a língua e ainda destaca outros fatores: “Contribui muito porque
aprendemos coisas que nunca ouvimos falar. Palavras novas, aprendemos a escrita, regras, como
falar as palavras, as frases. Teve momentos também de oficina, o que foi muito rico, de muito
aprendizado. Só veio a contribuir.” (Professora E, 04/01/2019)
O etnolinguistica Tressmann afirma que a partir das formações, as professoras cresceram
bastante na produção textual. Assim ele diz
Eu comecei a incentivar a escrever e a interpretar textos. Eu passo o texto, e elas
fazem a interpretação. Isso fez com que elas sentissem que elas também podem
escrever textos. E existem textos muito bons, que estão sendo publicados em dois
jornais de circulação: o Nova Notícia e a Folha Pomerana, Ali esses textos são
veiculados (TRESSMANN, 29/05/2019).

CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA CULTURA DO POVO TRADICIONAL
POMERANO
A partir dos dados produzidos na pesquisa compreende-se que a formação continuada
oferecida pelo Proepo e a práxis realizada pelos professores de pomerano é de extrema importância
para a manutenção da cultura do povo tradicional pomerano.
A formação inicial já foi considerada suficiente para preparar os professores para atuarem
profissionalmente. Nos últimos anos, todavia, em função do avanço e maior volume de
conhecimento e das rápidas transformações sociais, tornou-se necessária uma busca constante de
formação. Atualmente, há o entendimento de que a formação inicial deve dar conta de formar
professores com a consciência de que, por si só, ela é insuficiente, sendo fundamental sua formação
permanente e o desenvolvimento da autonomia, para decidir que tipo de formação farão, a partir de
suas experiências na trajetória profissional.
Tardif (2012) destaca que os professores são constituídos por diversos saberes. Além
daqueles oriundos da formação profissional na Ciência da Educação, adquiridos por meio de
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instituição educacional, o autor menciona os saberes disciplinares, que são integrados às práticas
docentes por intermédio das formações inicial e contínua, destacando, ainda, os saberes
experienciais, fundamentais no estudo da temática desta pesquisa, a qual trata da práxis de
professores de pomerano. Diante dessa constatação, há concordância com este autor, quando ele
afirma que os professores
[...] desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela
validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de
habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes
experienciais ou práticos (TARDIF, 2012, p. 39).

Pressupõe-se que a práxis dos professores de pomerano se constitui por meio dos saberes
experienciais, provenientes da experiência, portanto, não são adquiridos somente por meio dos
saberes da formação profissional, mas atravessados pelos saberes disciplinares e curriculares. Para o
autor, é nas múltiplas articulações entre a prática e os saberes docentes que os professores se fazem
“[...] um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, de sua capacidade de
dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto [sic] condições para a sua prática” (TARDIF,
2012, p. 39).
A partir dessas concepções é possível considerar a docência como práxis, conceito bastante
complexo e amplo, mas neste estudo, optamos pela perspectiva filosófica, que também está em
concordância com Vazquez (2011, p. 398), que entende práxis como “[...] atividade material
humana transformadora do mundo e do próprio homem [...]”; compreendida como uma “[...]
atividade real, objetiva, [que] é, ao mesmo tempo, ideal, subjetiva e consciente [...]”. Dessa forma, a
prática não pode ser dissociada da teoria.
Entretanto, ele também alerta para o fato de que “toda práxis é atividade, mas nem toda
atividade é práxis [...]” (VAZQUEZ, 2011, p. 221), evidenciando que atividade e práxis são
elementos distintos.
Ainda a partir de Freire (1987), inferimos que esse processo é fundamental para a educação
pomerana, pois o ato educativo é visto como um ato libertador, que se constitui em ação
transformadora. Assim, fica evidente a necessidade de os professores de pomerano compreenderem
o ensino como função social, para que possam refletir sobre a concepção de educação que
assumem, que tipo de escola querem para seus alunos e qual a sua contribuição para o meio
sociocultural em que os educandos vivem.
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Nesse sentido, Freire (1996, p. 39) afirma que “[...] o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar
a próxima prática”. Para ele, a educação só é comunicação, diálogo e reflexão quando promove
encontros de sujeitos interlocutores, que, juntos, buscam o conhecimento que os levará à
transformação, em vez de apenas reproduzirem a ideologia dominante. Nessa linha, o pensador
sentencia que
[...] fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se
arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade,
não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na
busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o
mundo e com os outros. [...] (FREIRE, 1996, p. 58).

Ao analisarmos a práxis docente pomerana, percebe-se que a formação traz contribuições
importantes para o contexto escolar, pois contribui para que tenham domínio da escrita e leitura da
língua pomerana, o que também pressupõe a compreensão de conhecimentos gramaticais
universais, e as professoras participantes dessa pesquisa alegam ter muitas dificuldades na escrita.
Por isso, o módulo que trata da escrita da língua, na formação continuada, é considerado muito
importante por elas, pois todas mencionam questões relacionadas a escrita, quando se referem a
esses encontros da formação. Uma delas diz: “É essencial. Atende minhas necessidades na prática e
contribui muito na escrita.” (Professora T, 24/05/2019)
Outra também menciona a língua e ainda destaca outros fatores: “Contribui muito porque
aprendemos coisas que nunca ouvimos falar. Palavras novas, aprendemos a escrita, regras, como
falar as palavras, as frases. Teve momentos também de oficina, o que foi muito rico, de muito
aprendizado. Só veio a contribuir.” (Professora E, 04/01/2019)
Em outros tempos os desafios foram ainda maiores, pois havia ausência de programas
específicos de atendimento a alunos pomeranos bilíngues ou que não dominavam a língua nacional,
conforme apontaram os estudos realizados por Mian (1993), Weber (1998), e Ramlow (2004). A
pesquisa de Siller (1999) indicou a necessidade da educação escolar bilíngue nas escolas e sua tese,
em 2011, propôs a construção de uma Pedagogia da Infância Intercultural e Multilíngue. Thum
(2009) identificou que a capacidade dos pomeranos de manter e reinventar suas práticas culturais
demonstra a necessidade de uma educação que respeite as diferenças.
Atualmente, algumas dessas questões já são contempladas nos espaços escolares do
município de Santa Maria de Jetibá, e o Proepo contribui para isso, pois tem como objetivo atender
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às especificidades das comunidades em que há crianças pomeranas. Hartuwig (2011), afirma que, a
partir desse programa, as práticas escolares consideram e valorizam a cultura pomerana na escola.
Dessa forma, mesmo diante de muitos desafios, como apontado pelas professoras de
pomerano nesta pesquisa, é possível considerar que as aulas de pomerano representam um grande
avanço para o contexto educacional bilíngue das comunidades pomeranas e contribuem para a
promoção da cultura do povo tradicional pomerano.
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Resumo
Esta pesquisa analisa à docência pomerana em escolas de ensino fundamental do campo em Santa
Maria de Jetibá/Estado do Espírito Santo/Brasil, para problematizar questões sobre formação e práxis
docente. Teve como objetivo compreender as contribuições da formação continuada do Programa de
Educação Escolar Pomerana – Proepo, na práxis realizada com alunos de escolas localizadas em
contexto de comunidades pomeranas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se beneficiou da análise
de documentos, observações nos encontros de formação continuada, observações nas aulas realizadas e
entrevistas semiestruturadas com os professores de pomerano. Os dados apontaram que a formação
continuada oferecida pelo Proepo contribui na práxis docente pomerana realizada no contexto escolar
das comunidades pomeranas. As contribuições se dão, não só na troca de experiências e na elaboração
coletiva de materiais didáticos, mas principalmente nos conhecimentos adquiridos sobre a escrita da
língua pomerana, um dos principais elementos culturais que identificam o povo pomerano. Assim,
pontua-se que a docência pomerana contribui para a promoção da cultura do povo tradicional
pomerano.
Palavras-chave: Formação docente; Práxis docente; Educação pomerana; Cultura.
ESCOLA MULTISSERIADA, INFÂNCIAS E COMUNIDADE TRADICIONAL POMERANA:
PROCESSOS FORMATIVOS MEDIADOS PELA IMAGEM FOTOGRÁFICA
Juber Helena Baldotto Delboni – SECEDU
Gerda Margit Schutz Foerste – Ufes

INTRODUÇÃO
As imagens fotográficas de escolas multisseriadas, foram o ponto de partida para este
estudo. Uma pesquisa de mestrado desenvolvida em 2015 e 2016 resultou em um rico acervo
digitalizado de fotografias da escola EMUEF João Guilherme Germano Borchardt, que no período
de 2018, foi ampliado com fotografias da criação de mais uma escola multisseriada, a EMUEF
Adolpho Pagung. Este acervo, retrata de modo particular, o período da criação dessas escolas no
fim da década de 1950 e início de 1960. As referidas escolas, estão localizadas na comunidade
pomerana de Caramuru, nas imediações do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus
Centro Serrano, que funciona nesse local desde o ano de 2015.
As imagens fotográficas desse acervo fazem a mediação de um período histórico, com forte
participação comunitária nos processos de criação e manutenção das escolas, em decorrência da
ausência e lentidão das políticas públicas voltadas para a área rural. As imagens marcam também
um período de afirmação dos valores nacionalistas implantados desde a Era Vargas, com proibição
da língua pomerana e homogeneização cultural. À revelia das dificuldades históricas enfrentadas,
como carência de professores e recursos, essas escolas representaram a possibilidade de
escolarização entre os descendentes dos imigrantes pomeranos.
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A inauguração da sala multisseriada em 1959, construída pela comunidade, na propriedade
do Sr. João Borchardt, com a simplicidade das paredes de adobe e de caixotes e tábuas servindo
como carteiras, não representava empecilho para que uma simples festa de escola se transformasse
em um grandioso acontecimento social. O arrojo da professora Dorothéa, trouxe para a inauguração
o governador e sua comitiva, e acompanhando, o serviço de cinema, rádio e teatro da Secretaria da
Educação e Cultura do Estado do Espírito Santo.
Os registros fotográficos que compõem o acervo, foram realizados, em grande maioria pelo
fotógrafo local, o Sr. Lítio Rosa, e estão sob a guarda de antigas professoras e famílias da
comunidade. As pessoas que mantém a guarda dessas fotografias, possuem por elas, vínculos
afetivos, que reportam a lembranças alegres ou tristes dos tempos vividos, tempos em que as
comunidades envolvidas protagonizavam conquistas como construção de escolas, igrejas e estradas.
Para além do valor afetivo, essas imagens são documentos históricos, constituindo a
memória fundante do lugar, mas por serem particular, não estão acessíveis a todos, principalmente
às gerações mais jovens. Por esse motivo, antes que desapareçam como matéria, como papel que
mancha e deteriora-se pela ação do tempo, precisam ser conhecidas em processos educativos, por
professores, crianças e adultos da comunidade, como forma de (re)significar o patrimônio histórico
do lugar e provocar reflexões sobre as escolas multisseriadas em comunidades campesinas.
Temos observado que o avanço dos meios tecnológicos de produção e circulação de
imagens, principalmente pelo uso da internet, as fotografias estão cada vez mais abandonadas nas
caixas e nos baús, não sendo mais visitadas da mesma forma que no passado. Esses momentos de
rememoração, por meio de fotografias, eram muito importantes na transmissão dos costumes e
tradições que mantiveram vivos a cultura e a identidade do povo pomerano.
A chegada do celular e da internet, mudou completamente a forma das pessoas se
relacionarem e com isso, as fotografias antigas foram perdendo espaço para as novas formas de
produção de imagem nos dias atuais. Observa-se o declínio da experiência, responsável pela
transmissão da tradição (BENJAMIN, 2012). Por outro lado, as imagens produzidas no presente em
aparelhos de celular, e que circulam nas redes sociais, impõem às novas gerações outras maneiras
de conceber e se relacionar com a realidade, que precisam ser consideradas e problematizadas.
Essas preocupações decorrentes de nossos estudos sobre imagem, provocaram novos
questionamentos em torno das fotografias das escolas multisseriadas de Caramuru. Como tornar
esse acervo acessível para as escolas multisseriadas e para a comunidade de Caramuru? Como essas
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imagens do passado ajudam a pensar as questões do presente das escolas multisseriadas em
processos formativos com crianças e professores e comunidade?
Esses questionamentos, foram sintetizados na seguinte questão de investigação: Como as
imagens fotográficas históricas e contemporâneas podem mediar a construção de sentidos por
crianças e adultos, acerca das memórias da comunidade e das escolas multisseriadas em Caramuru,
Santa Maria de Jetibá-ES?
A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Caramuru, localizada em Santa Maria de
Jetibá no ES, município de colonização pomerana, com economia baseada na agricultura familiar.
O povo tradicional pomerano corresponde a mais de 70% da população do município, que além da
língua mantém tradições ancestrais, sendo reconhecido como povo tradicional pomerano pelo
Decreto n 6040/2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007).
O território do povo tradicional pomerano é definido pelas tradições culturais repassadas
pela oralidade, por artefatos, fotografias e pelas práticas cotidianas de cultivo da terra, culinária,
educação, entre outras. No presente estudo, problematizamos a educação escolar do povo
tradicional pomerano em comunidades do campo, pelo viés das memórias mediadas pelas
fotografias.
A produção de dados ocorreu durante um projeto educativo desenvolvido junto às escolas
EMUEF João Guilherme Germano Borchardt e a EMUEF Adolpho Pagung, no período de junho de
2018 a agosto de 2019, envolvendo levantamento de fotografias históricas, roda de conversa, visita
a espaços de memória e oficinas. As oficinas incluíram a construção de brinquedos ópticos, como
caixa escura para simular a luz projetada na câmara escura, o visor pinhole e a câmera pinhole, além
da experiência de construção de negativos e do processo da cianotipia, uma impressão artesanal.
Outra ação foi a releitura das fotografias antigas, por meio de registros fotográficos realizados com
as crianças nos espaços da comunidade.
A culminância do projeto foi a exposição fotográfica “Um olhar sobre a escola e a
comunidade: recolorindo o passado” aberta para a comunidade no dia 15 de agosto de 2019, no
auditório do IFES Campus Centro Serrano.
Assim, o presente estudo busca analisar os sentidos produzidos por professores, crianças e
comunidade sobre a escola multisseriada na comunidade tradicional pomerana, no contexto
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campesino, centro-serrano, dentro de um processo dialógico de formação, mediado por imagens
fotográficas e memórias.
FOTOGRAFIAS HISTÓRICAS E CONTEMPORÂNEAS EM DIÁLOGO
“Essas fotos que fizemos hoje, daqui uns anos vão ficar em preto e branco”. Essas palavras
ditas por uma aluna durante a vivência fotográfica na EMUEF Pagung, me fez pensar sobre a
relação que as crianças de hoje têm com a fotografia. Para essa aluna, as cores preto e branco das
fotografias não estão relacionadas à técnica de produção das imagens, mas referem-se à passagem
do tempo, como se ao passar dos anos fossem perdendo a cor.
Entender a lógica presente no pensamento dessa criança, é aceitar o fato de que essa geração
vive uma outra relação com a imagem. A imagem fotográfica para as crianças do presente, dispensa
a materialidade do papel sobre os quais as fotografias habitualmente eram reveladas. Sob a égide do
paradigma pós-fotográfico (SANTAELLA & NÖTH, 2001), as crianças de hoje vivem os impactos
dessa nova maneira de relacionar-se com as imagens.
Desaparecem em nossas casas, ou ficam mais inacessíveis, as fotografias em suporte de
papel, guardadas em álbuns e caixas, ao redor dos quais as famílias se reuniam para o ato de
rememorar. Torna-se cada vez mais comum e popularizado, o modo digital de produção e
circulação de imagens. Imagens transitam em suportes digitais, viajam em ondas e são armazenadas
em nuvens, situações inconcebíveis para um cidadão que nasceu no início do século passado.
A facilidade com que são produzidas e compartilhadas as imagens contemporâneas também
são reflexo de um novo paradigma que segundo Santaella e Nöth (2001), provoca mudanças no
modo como percebemos o mundo e também na imagem que temos do mundo. Na análise de Flusser
(2007), p. 153), como característica da revolução cultural, “as imagens são cada vez mais
transportáveis e os receptores cada vez mais imóveis, isto é, o espaço político se torna cada vez
mais supérfluo” (FLUSSER, 2007, p. 153).
Essas mudanças foram objeto de análise do filósofo Walter Benjamin (1892-1940), mesmo
que, a seu tempo, não pudesse mensurar a dimensão alcançada pelo avanço tecnológico e industrial,
ascendente naquele período. Em “A pequena história da fotografia” e “A obra de arte na era da
reprodutibilidade técnica”, Benjamin (2012) situa este momento histórico em que a imagem passa a
integrar o mundo da mercadoria.
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“Tudo nessas primeiras imagens era organizado para durar” (BENJAMIN, 2012, p. 103), e
depois, “a cada dia torna-se mais irresistível a necessidade de se possuir o objeto de tão perto
quanto possível, na imagem, ou melhor, na cópia” (p. 108), são exemplos das percepções de
Benjamin sobre o momento presente com as consequências políticas e históricas, trazidas pelo o
avanço da técnica fotográfica.
Este estudo, provoca pensar sobre as imagens em suas temporalidades. Imagens produzidas
no tempo vivido pelos avós e bisavós das crianças envolvidas, com técnicas da fotografia analógica,
guardadas em caixas e álbuns e imagens produzidas no tempo atual, com técnicas digitais. A
possibilidade de um diálogo entre essas linguagens foi pensada no contexto de um projeto educativo
que culminou na exposição fotográfica.
A ideia era realizar uma exposição envolvendo essas duas escolas, mas que fosse realizada
de forma participativa (BRANDÃO, 2003), com professores e principalmente com as crianças. Para
marcar o protagonismo infantil, as crianças além de conhecer as fotografias antigas, participaram
ativamente da produção de suas próprias fotografias. Então, a exposição contou com fotografias
históricas e fotografias no momento presente produzidas pelas próprias crianças.
O local, estrategicamente escolhido foi o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo IFES Campus Centro Serrano, porque fica na comunidade de Caramuru, próximo às escolas Pagung
e Borchardt, e também porque essa instituição, que integra a comunidade, precisa ser mais
conhecida e reconhecida, dada sua importância para a educação local e da região. Buscamos
parceria com o IFES, mais especificamente com o professor de Artes Marcelo Gandini, do IFES
Centro Serrano, para viabilizar uma intervenção educativa nas escolas, buscando complementar os
conhecimentos dos professores e alunos sobre o processo fotográfico.
O texto que segue procura contemplar brevemente alguns momentos o processo de
mediação das imagens durante a exposição.
PROFESSORES, COMUNIDADE E INFÂNCIAS MEDIADOS PELA IMAGEM: UM
DIÁLOGO A PARTIR DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
“Eu nunca fui em uma exposição. Essa é a primeira vez”. Assim falou um visitante da
comunidade ao conversar sobre a experiência de estar ali, naquele espaço, olhando as fotografias.
Essa reação e tantas outras que foram manifestadas, destaca o quanto a comunidade foi impactada
pela exposição.
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Eu tava falando pra professora, agora, a Enilda, eu tive uma aula aqui com esses
alunos. Gente isso aqui é um trabalho maravilhoso, eu como pai, como cidadão, eu
tiro o chapéu pelo trabalho que vocês estão realizando com esses alunos. E a gente
volta pro passado, lá pra trás. nem eu tinha entendimento como que funciona pra esses
alunos que vivem no mundo digital. Podem passar o dedo no celular, na tela do
computador. Nossos filhos poderem ver como nossos pais, nossos antepassados
tiveram que começar a vida e registrar os momentos deles. Então parabéns! Professor,
minha filha chegou em casa com uma caixinha preta e falou: pai, pai, olha aqui. e eu
falei “mas eu não tô vendo nada” não pai olha direito e eu realmente... então está de
parabéns. Isso aí a gente nunca vai esquecer. Eu acho que essas crianças vão levar isso
aí pra o resto da vida delas. muito obrigado a todos (Pai da aluna Pâmela, da EMUEF
Adolpho Pagung).

O protagonismo das crianças durante a mediação dos trabalhos ficou visível, demonstrando
que realmente se apropriaram do processo de produção da imagem, simulado nas oficinas, por meio
da construção dos brinquedos ópticos. Além disso, havia o envolvimento com as fotografias
expostas, resultado de um processo vivido na leitura das imagens históricas e na releitura dessas
imagens. Elas foram a campo, olharam para a realidade, apreenderam a realidade através de um
intertexto, de uma releitura da realidade histórica.
Foi o concretizar de um processo construído de forma participante. As crianças mediaram a
interação da comunidade com as imagens, receberam os visitantes, entrevistaram e gravaram vídeos
das entrevistas, além de apresentarem os materiais construídos na oficina. As entrevistas foram
realizadas em português e em pomerano (Figura 1).
Depoimentos que ajudam a dimensionar o significado da exposição para a comunidade,
“Muito legal esse trabalho, eu como visitante adorei, aproveitei as fotografias para mostrar à minha
filha como era antigamente nas escolas e aprendi muito com a explicação dos alunos sobre as
oficinas” (Delair Dethman Holz, em entrevista às crianças).
A exposição está sendo um marco pra comunidade, para o Ifes, especialmente porque
está aqui há cinco anos, vai completar cinco anos no ano que vem, então é um marco
da interação entre a comunidade e a instituição que está aqui a favor desta comunidade
(Diretora de Ensino do IFES, Sanandreia Toresani Perinni).

Ao visualizar a fotografia (Figura 2), Dona Alzira lembrou de seu tempo de aluna, quando
estudou na escola que funcionava na propriedade do Sr. Isidoro Berger. Hoje essa escola não
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funciona mais, fechou, como fecharam muitas escolas multisseriadas da região. Emocionada, fala
inicialmente em pomerano, sua língua materna e depois fala em português:
Dona Alzira rememora o encontro de escolas representado na fotografia. A reunião de
escolas era um movimento que as professoras dessas escolas faziam no passado e que no presente
se materializou com a pesquisa, no encontro das escolas que se reuniram em um trabalho
colaborativo nas oficinas e na exposição, como bem lembra a professora Enilda:
E a gente fez muito isso, foi bom, que a gente se juntava, o Borchardt sempre vinha
pra participar das oficinas, e compartilhar essas ideias, quero agradecer o professor
Marcelo que foi muito importante, a gente nas nossas escolas, nunca teria
oportunidade de propiciar isso para os nossos alunos. E foi muito importante também,
porque como a Juber falou, essas fotos elas ficam esquecidas e é o momento das
crianças reviver esse passado, que hoje em dia é tudo tão fácil pra elas, as vezes não
dão valor às coisas, pra elas conhecer mais o passado e dar mais valor ao que elas tem
hoje e assim progredir cada vez mais e se tornarem pessoas, cidadãos de bem
(Professora Enilda, da EMUEF Adolpho Pagung).

Essa ação com o IFES e as duas escolas traz um novo sentido para aqueles momentos em
que as escolas reuniam. No passado não dispunham dos meios técnicos para se comunicarem e se
locomoverem como existem hoje e reunir-se era uma saída não ficarem isoladas. Precisavam ir a pé,
caminhar longas distâncias carregando panelas, porque o encontro também era momento de
confraternizar. Hoje, o sentido é de um trabalho colaborativo entre as escolas e o IFES buscando
parceria e fortalecendo a educação que se faz nas escolas do campo. Essa ação mostrou que esse
trabalho é possível.
Quando se fala em memória e futuro, algumas imagens impactam, como essa da EMEF João
G. G, Borchardt, porque mostram contradições entre a escola do passado e a escola do presente, na
releitura feita pelo aluno. A escola que teve mais de 40 alunos no período dessa fotografia, hoje só
tem 8 alunos e funciona em condições físicas precárias. Apesar de receber toda a estrutura de apoio
e material pedagógico necessário, não se investe em reforma, devido a eminência constante de
paralisação.
[...] eu vejo em duas fotos que me chamaram atenção, uma está ali atrás da merendeira
Elenita, nós vemos a mesma escola há tantos anos, retratada hoje por um aluno. É
engraçado que quando você se depara com essa fotografia, parece que ela só ganhou
cor. Ainda é a mesma estrutura, ainda é o mesmo prédio. Então o que eu gostaria de
chamar a atenção de vocês essa noite é, para onde estamos caminhando com a
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educação do campo? Até onde nós iremos? O que nós conseguiremos? Essa é uma
bandeira que com comunidade, como comunidade, nós temos força. [...] É muito triste
quando você se depara com escolas que estão perdendo a sua força. Não seria
paralisando, mas perdendo a sua força. Então comunidade, família, amigos, Juber,
pesquisadores, estudiosos, professores, onde nós estamos indo com a Educação do
Campo? (Professora Solange).

A manifestação da professora demonstra seu envolvimento político com a causa da
educação do campo. A força da comunidade que abraça as escolas do campo é mediada pelas
imagens. A saída dos alunos da escola da comunidade para estudar em outra escola, tira a força da
escola. Por outro lado, a falta de investimentos em estrutura física desestimula os pais a
permanecerem com seus filhos naquele espaço. Outro fator é o de desestímulo dos professores, que
não permanecem por muito tempo na escola. Esse ano fugiu à regra, com a permanência de um
professor por dois anos seguidos.
Das imagens, outra chama a atenção de uma aluna da graduação no Ifes, que junto com os
professores e os colegas, visitaram a exposição. Na fotografia (Figura 3), muitas pessoas reunidas
para uma festa, com as crianças à frente de mãos dadas, acompanhadas por um tocador de
acordeom. As meninas usam vestidos com babados e maria Chiquinha ou enfeites no cabelo e os
meninos calças, camisas e chapéus. Pelos trajes, imagina-se que estão caracterizadas para uma
apresentação em uma festa junina. A caracterização mescla elementos disseminado pela cultura das
festas caipiras, trazida de outros contextos, com elementos da cultura local, como o chapéu que não
é o de palha, mas o modelo usado antigamente pelos homens. Tudo normal, não fosse por um
detalhe que causa muito estranhamento: os meninos estão com cachimbo na boca, algo inconcebível
nos dias de hoje, porque associa crianças ao vício de fumar, muito combatido nas campanhas de
saúde.
E uma coisa que achei muito interessante é como que mudam as opiniões, né? Eu
observei numa foto, tinha várias crianças com cachimbo. Eu falei, é estranho (risos).
Porque hoje a gente sabe o quanto isso faz mal, mas na história a gente vê. Graças a
Deus não vemos mais (aluna Juliana, do curso de graduação em Administração do
IFES).

A imagem projeta estereótipos que se naturalizam na sociedade. A caricatura do homem da
roça, muito disseminada na figura do Jeca Tatu, criação de Monteiro Lobato fumante, naturalizou a
imagem do homem do campo como o caipira desleixado, que não sabia cuidar da saúde. Essas
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imagens povoaram o universo infantil, sendo disseminadas também nas escolas, circulando nos
livros didáticos e nas apresentações, como as festas juninas.
Não se trata de combater essa festividade, que até hoje anima as noites de inverno e são
momentos de confraternização nas comunidades. Vale lembrar, no entanto, que a maneira como
foram introduzidas as festas juninas, e toda a cultura dita como brasileira, nas festas, nas narrativas,
como as lendas, nas crendices como o Boitatá, a Cuca e o Saci Pererê, foi o momento em que se
queria implantar, a qualquer custo, uma cultura nacional, única com o objetivo de apagar a cultura
dos imigrantes. Esse momento foi marcado pela proibição das línguas estrangeiras pelos imigrantes,
dentre eles a língua pomerana. A escola foi usada como o principal fator de propagação das ideias
nacionalistas.
As fotografias provocam esse olhar sobre a história, elas não mudam, mas nós mudamos e
esse movimento de estranhamento pode ser conduzido pela escola na leitura das imagens. As
imagens conformam maneiras de ver e de conceber o mundo, ao mesmo tempo que concepções de
mundo são conformadas em imagens. Assim, o futuro é projetado a partir das memórias que causam
estranhamento. A escola tem um importante papel na formação humana, desconstruindo as formas
de pensar dominantes e embrutecedoras.
A partir do encontro com as imagens, nas releituras propostas pelas crianças, as pessoas
começam a olhar para os seus lugares de um modo diferente, com projeções para o futuro, porque
aquele lugar tem memória, e essas memórias trazem o passado e a identidade do lugar, das pessoas
e nesse sentido, as memórias projetam o futuro.
Memória e projeto se articulam para dar sentido à vida, às identidades de indivíduos e
grupos. Sem consciência do seu passado, da sua identidade, não se sabe onde se quer chegar. A
memória fornece os indicadores do passado que produziram as circunstâncias do presente e o
projeto se coloca frente a uma recusa de fatalismo e destino diante de condições adversas impostas
por condições históricas que afetam a vida dos indivíduos e da comunidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As fotografias saem dos baús e vão ocupar um espaço expositivo. Como linguagem contam
uma história, provocam os sentidos, as emoções e disparam a memória. As emoções são
dispositivos para disparar a memória. Para aqueles que não viveram naquele contexto, ela também
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traz um discurso, conta uma história e contribui na constituição da memória sobre os imigrantes,
suas lutas para sobreviverem nos tempos difíceis da colonização.
Por outro lado, o trabalho de releitura das fotografias históricas, trouxe a memória de uma
comunidade que não imaginava tanta mudança. Ao adentrar os espaços do Ifes, professores,
comunidade e crianças vão criando vínculos com a instituição e começam a ver esse espaço de
outra forma, vislumbrando a continuidade dos estudos naquela escola. Conforme relatou uma
funcionária do Ifes, do grupo de jovens da comunidade que se formou no Ifes, todos ingressaram na
Universidade Federal e essa é a prova de que o Ifes agora faz parte de um campo de possibilidades
com que podem projetar melhorias para o futuro.
Nessa perspectiva, avançamos na compreensão de que as imagens fotográficas como
mediação em processos educativos, permitem o encontro de gerações e a ressignificação do
passado, pelas memórias revisitadas. Essas memórias, além de reforçar a identidade da comunidade
e das escolas multisseriadas do campo, colaboram na projeção do futuro, articulando sujeitos e
instituições em projetos colaborativos na comunidade.
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ANEXOS
Figura 1. Crianças entrevistando visitante

Fonte: Acervo da pesquisadora
Figura 2. Fotografia da inauguração da Escola Singular Fazenda Pagung

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 3. Fotografia de festa junina Escola Singular Fazenda Borchardt

Fonte: Acervo da pesquisado
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Resumo
Este estudo investiga os sentidos produzidos por crianças, professores e comunidade sobre a escola
multisseriada e comunidade tradicional pomerana, dentro de um processo dialógico de formação
mediado por imagens fotográficas e memórias. A pesquisa desenvolveu-se na comunidade de
Caramuru, em Santa Maria de Jetibá-ES, junto às escolas EMUEF João Germano Guilherme Borchardt
e a EMUEF Adolpho Pagung e procurou responder a seguinte pergunta: Como as imagens fotográficas
podem mediar a construção de sentidos por professores, crianças e adultos, acerca das memórias da
comunidade e das escolas multisseriadas em Caramuru, Santa Maria de Jetibá-ES? Os caminhos
metodológicos foram construídos com base na pesquisa participativa, na perspectiva de Brandão e
concentraram esforços na coautoria das crianças em ações da pesquisa, incluindo momentos de oficinas
de fotografia, rodas de conversa com professores e comunidade, registros fotográficos pelas crianças,
releitura de fotografias e exposição fotográfica para a comunidade. Após experiências e análises,
conclui-se que as memórias, mediadas pelas imagens fotográficas, (re)significam os sentidos sobre as
escolas multisseriadas na comunidade, articulando sujeitos e instituições em projetos colaborativos na
comunidade pomerana de Caramuru, Santa Maria de Jetibá, ES.
Palavras-chave: Imagem fotográfica; Memória; Comunidade tradicional pomerana; Formação de
professores.
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INTRODUÇÃO
Sou educadora do curso de Licenciatura em Educação do Campo do Centro Universitário
Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo (LEDOC/CEUNES/UFES). Nossa
Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) nasceu em 2014, fruto do empenho de diversos
atores, dentre eles professores da UFES campus São Mateus, secretaria de educação de São Mateus
e movimentos sociais. Formamos educadoras e educadores por área de conhecimento: Ciências
Humanas e Sociais (CHS) e Ciências Naturais (CN), temos um vestibular específico e, atualmente,
oferecemos 80 vagas, sendo 40 para cada habilitação.
Minha atuação no curso compreende disciplinas vinculadas à área de ciências biológicas,
ensino de biologia, dentre outras. As disciplinas específicas da área de biologia eram lecionadas
apenas a partir do sexto período do curso, configuração que foi modificada após a reformulação do
Projeto Pedagógico de Curso em 2019, na qual, a partir de uma análise entendemos que havia a
necessidade de antecipar tais disciplinas para o terceiro período em diante.
Logo no início de minha atuação no curso, construir as disciplinas foi desafiador. Eu não
havia participado da elaboração das ementas e programa das disciplinas que iria lecionar, tampouco
elas haviam sido lecionadas alguma vez. Assim, inicialmente a minha estratégia foi analisar a
ementa e elencar os conteúdos que seriam trabalhados. Não foi uma tarefa simples, já que a ementa
abarcava uma enormidade de conteúdos, mas não havia tempo hábil para lecionar todos eles em
profundidade.
A todo momento durante a seleção dos conteúdos analisava e problematizava este e outros
aspectos, uma vez que eu deveria elencar os conteúdos considerando que: 1) não era um curso de
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Biológicas; 2) eu deveria dividir a carga horária da
disciplina entre Tempo Universidade e Tempo Comunidade, já que o curso segue a Pedagogia da
Alternância; 3) eu deveria dialogar os conteúdos da disciplina com outras disciplinas da habilitação
bem como com os eixos temáticos e 4) eu deveria, juntamente com as/os educandas/os, construir o
conhecimento científico em diálogo com a realidade camponesa.
No segundo momento o desafio foi elaborar as aulas. Qual modalidade utilizar? Quais
recursos utilizar? Qual abordagem? Quais atividades avaliativas propor? Ao longo do semestre e
durante o desenvolvimento da disciplina diversos questionamentos surgiram, especialmente em
função das especificidades do curso de Licenciatura em Educação do Campo e da necessidade de
construir o conhecimento a partir da realidade camponesa.
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Durante esse processo de análise, que se repetiu todas as vezes em que lecionei esta
disciplina, vivenciei (e ainda vivencio) as contradições existentes entre a minha formação inicial
tradicional e a minha atuação como educadora em uma LEDOC. A superação de tais contradições
implicam em um contínuo (re)criar de minha práxis docente. Sobre este processo de (re)criação de
minha práxis fiz um recorte que apresento neste relato de experiência em ensino ainda em
andamento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Educação do Campo surgiu no âmbito dos movimentos sociais, inicialmente como
experiências de ensino em escolas de assentamento até se consolidar e difundir também para as
universidades. A necessidade e importância de se formar educadores e educadoras para essas
escolas unida à dívida histórica de exclusão das camponesas e camponeses da escola e da
universidade fizeram parte da reivindicação dos movimentos sociais, que promoveu o surgimento
dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOCs) a partir de 2007 (ANTUNESROCHA, 2011).
Esses cursos prezam por uma educação que valorize os saberes dos povos do campo,
pautado na pedagogia libertadora de Paulo Freire, e possuem o objetivo de formar educadoras e
educadores para atuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, em processos de
escolarização básica de jovens e adultos de comunidades camponesas, em setores educacionais dos
movimentos sociais e em outros processos educativos e/ou político-pedagógicos.
Os/as ingressantes nesses cursos são de origem camponesa e vivenciam (ou devem
vivenciar), da mesma forma que na escola básica do campo, uma educação vinculada à sua
realidade e à luta pela terra, à Pedagogia da Alternância e à formação por área de conhecimento.
Esses aspectos fundamentais das LEDOCs se configuram, muitas vezes, em um enorme desafio
às/aos professoras/es desses cursos.
Muitas/os professoras/es das LEDOCs vieram de uma formação superior tradicionalista e
capitalista. Tradicionalista por estar pautada numa didática que dá centralidade ao professor, na qual
“o educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito” (FREIRE, 1979), e
a importância do ensinar, muitas vezes, predomina sobre a importância do aprender (PIMENTA,
2005). E capitalista por promover uma educação bancária, a qual desvaloriza o saber do/a
educando/a, o desenvolvimento de seu pensamento crítico e a sua emancipação (FREIRE, 1979;
NETO 2011).
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As universidades expandiram-se a partir da década de 30 após a crise do café no Brasil, em
um contexto social e econômico até então favorável aos grandes latifundiários, e que promovia um
debate sobre o papel da agricultura, do campo e da educação na nova configuração de país que
despontava sob a lógica capitalista (SILVA et. al, 2017). Essa nova configuração visou e valorizou
o agronegócio, a mecanização e a produção de mais-valia a partir da exploração do trabalho
qualificado (NETO, 2011), implicando em uma educação que incluísse tais aspectos em seus
processos de ensino aprendizagem, incutindo-os também nas/os profissionais em formação. É
importante apontarmos esses fatores históricos e compreendermos que a LEDOC se contrapõe a
esta educação hegemônica capitalista, configurando-se numa educação emancipadora. Além disso,
é importante frisar que essa educação superior capitalista tem como egressos inúmeros
profissionais, dentre os quais faço parte, que continuamente desconstroem e rompem com essa
lógica de educação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste relato tratarei de uma experiência de ensino que vem acontecendo durante a docência
de uma mesma disciplina desde 2017. Ela foi ofertada quatro vezes desde então, 2017/1, 2018/1,
2018/3 e 2019/1. Em 2017 essa disciplina era lecionada para o sexto período do curso, com o nome
de “Ciências Naturais: conteúdos e seu ensino IV” e após a reformulação do Projeto Pedagógico de
Curso ela passou a ser lecionada para os estudantes do terceiro período, com o nome de “Introdução
a biologia celular”.
A “Introdução a biologia celular” é uma disciplina difícil, possui um conteúdo abstrato e,
equivocadamente, já foi considerada distante da realidade camponesa. A disciplina aborda, de
forma introdutória, os conhecimentos de biologia molecular e celular, constituição química da
célula, organelas e organização interna, metabolismo celular e outros processos como entrada e
saída de substâncias, comunicação celular, os tipos celulares, sua organização em tecidos, além da
parte molecular da divisão celular e síntese de proteínas. É um conteúdo extenso que deve ser
abordado em uma disciplina de 60 horas distribuídas entre Tempo Universidade (TU) e Tempo
Comunidade (TC).
Em 2017, na primeira vez que lecionei a disciplina, selecionei os conteúdos fundamentais e
organizei-os nas “etapas” de aulas, forma como denominamos em nosso curso os TUs, e desenvolvi
a disciplina. Os conteúdos foram organizados nas etapas tal como estão dispostos no livro texto, ou
seja, iniciando-se pelos conteúdos moleculares para depois trabalhar a célula e por último os
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tecidos, por exemplo. Durante as aulas eu tentava ser dinâmica, inteligível, promover a participação
e conectar o conteúdo à realidade camponesa. Como havia muitos conteúdos que, em uma
graduação tradicional em Ciências Biológicas são lecionados de modo fragmentado, conectava-os
durante as aulas. Como ilustração, em uma mesma aula trabalhei a divisão celular, a importância da
reprodução sexuada para a variabilidade genética e o conceito de gene e cromossomo associados
aos estudos de Mendel para a elaboração da primeira lei, tudo de forma integrada.
Ao final da disciplina realizei uma avaliação com as/os educandas/os, procedimento que
trouxe de experiências anteriores e mantenho até hoje. Nesta avaliação os estudantes analisam os
conteúdos, a metodologia e as atividades avaliativas da disciplina, considerando aspectos positivos,
negativos e dando sugestões de mudanças. O objetivo é coletar informações para aprimorar a
metodologia das aulas, a abordagem dos conteúdos, a elaboração das atividades avaliativas, dentre
outros aspectos, visando a construção de uma disciplina que coadune com a proposta da LEDOC.
Para tanto, a turma é dividida em pequenos grupos que debatem sobre a disciplina e elaboram uma
avaliação que depois é compartilhada com todas/os as/os presentes. Ao longo dos anos e após
sugestões das/os educandas/os e análise própria, incluí também a auto avaliação da turma e minha
auto avaliação.
Para este relato, trago dados de avaliações realizadas na primeira vez em que lecionei a
disciplina, no primeiro semestre de 2017 e na última vez em que lecionei a disciplina, no primeiro
semestre de 2019. A escolha desses dois anos se deveu ao fato de que a disciplina foi muito
modificada ao longo desse tempo, configurando-se em propostas muito distintas se compararmos a
primeira e a última vez em que foi lecionada.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da análise dos dados de 2017, diversos aspectos positivos surgiram, como a
metodologia usada nas atividades avaliativas, o retorno sobre as atividades avaliativas que era
realizado em sala, o cumprimento do conteúdo apresentado no plano de ensino da disciplina e a
própria ação de avaliação da disciplina. Como aspectos negativos e mudanças propostas, foram
elencados a inserção de mais aulas práticas e fora da sala de aula, a “inserção de conteúdos de
interesse da turma” e a necessidade de “relacionar mais os conteúdos com a realidade do campo”.
Durante o desenvolvimento da disciplina meu objetivo sempre foi diversificar ao máximo as
atividades avaliativas, considerando que existem vários modos de aprender e idiossincrasias que
interferem no desempenho das/os educandas/os nos diferentes métodos de avaliação, sobretudo se
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considerarmos a realidade das/os educandas/os camponeses que, algumas vezes, não possuem
contato prévio com tecnologias ou metodologias, como projetor de slides e apresentação de
seminários, antes de ingressar no curso superior. Considerando que meu objetivo é avaliar e não
realizar um exame (LUCKESI, 2000), entendo como necessária a diversificação e o retorno sobre
as atividades realizadas e o desempenho dos alunos. Esse retorno, que era inicialmente feito apenas
por mim, tomou outra forma ao longo do tempo e, atualmente, a correção de algumas atividades é
realizada em sala, juntamente com as/os estudantes, de modo que consigam perceber as lacunas
durante a leitura da atividade, ajustar e consolidar a aprendizagem.
No entanto, o principal aspecto revelado a partir dessa primeira avaliação, e que me gerou
maior inquietação, estava ligado à “necessidade de relacionar mais os conteúdos à realidade do
campo”, para que a disciplina apresentasse “conteúdos de interesse da turma”. De fato, essa foi a
maior dificuldade neste primeiro momento, pois ainda residia em mim uma didática tradicional na
qual o método de ensino é pensado a partir de uma perspectiva abstrata, formal e universalista
(RODRIGUES et. al, 2011), fruto de uma formação inicial pautada na educação bancária
hegemônica capitalista. Romper com essa formação não foi simples e levou um certo tempo.
Em 2019/1, com o acúmulo das experiências anteriores, a disciplina já possuía uma nova
configuração desde o seu planejamento até a sua execução. O ponto de inflexão, neste sentido,
aconteceu na elaboração e desenvolvimento da disciplina em 2018/3, durante o período de verão.
Realizei uma mudança drástica, sobretudo, na forma de organização e abordagem dos conteúdos,
marcada pelo abandono da concepção tradicionalista de educação que carregava.
A primeira aula, por exemplo, passou a ter a função de investigar a realidade de
minhas/meus educandas/os procurando aspectos que pudessem se configurar como um objeto ou
tema de estudo ao longo da disciplina e, assim, representar um assunto de interesse da turma. Todo
o conteúdo da disciplina passou a ser relacionado a esse objeto de estudo, de modo que à medida
em que vamos nos aprofundando no estudo desse tema, os conteúdos da disciplina são revelados,
pois são necessários à compreensão das situações colocadas. Transitei de uma abordagem mais
tradicional para uma abordagem investigativa, uma vez que as/os educandas/os analisam situações,
buscando solucionar problemas e fazer relações causais entre fatores que, a partir do raciocínio com
o auxílio do conhecimento científico, culminam na mudança conceitual (CARVALHO, 2013;
SASSERON, 2015).
Diferentemente da avaliação de 2017, a avaliação de 2019 apresentou resultados positivos
animadores. As/os estudantes apontaram que a disciplina “trouxe vários conhecimentos pautados na
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realidade campesina” e possui “integração com o eixo temático e a realidade campesina”. Houve
outras observações no mesmo sentido, mas assinalo essas duas como evidência do efeito positivo
das alterações realizadas. A partir das mudanças na organização e abordagem dos conteúdos, que
teve como pano de fundo a minha ruptura com o paradigma da educação bancária, houve também
uma importante alteração no significado da disciplina e seu aprendizado pelas/os as/os estudantes,
bem como sua percepção acerca da conexão entre a disciplina e a realidade camponesa vivida.
Além disso, alguns estudantes relataram durante a disciplina que alteraram métodos de manejo em
suas propriedades após compreenderem alguns processos biológicos afetados por uso de
agrotóxicos, um dos temas tratados na disciplina. Outros pontos positivos versaram sobre a didática
nas aulas e as atividades avaliativas, que foram e continuam sendo aprimoradas.
Como desafio futuro, e proposta das/os estudantes, foram apresentadas a necessidade de
incluir e aumentar a elaboração de atividades em grupo e, principalmente, atividades práticas, como
montagem de células, por exemplo.
CONCLUSÕES
Eu já havia atuado em outros cursos superiores, inclusive de formação de professores antes
de atuar na Licenciatura em Educação do Campo. Nas outras experiências não tive, como tive na
LEDOC, imbricada em minha ação docente a inquietação causada pela problematização da
contradição entre o ensino e a formação bancária capitalista e o ensino e a formação emancipadora
e libertadora que permeou toda a (re)criação de minha práxis desde que comecei a lecionar no
curso.
A reorganização e desenvolvimento da disciplina “Introdução a biologia celular” ao longo
dos anos foi (e está sendo) a consolidação de uma ruptura pessoal métodos, conceitos e concepções
que afetam positiva e diretamente o processo de ensino aprendizagem, evidenciado pelas avaliações
das/os estudantes.
A cada período em que leciono a disciplina novos desafios se fazem presentes, impulsionando
novas estratégias e aprimoramentos, contudo, a análise das últimas avaliações demonstra que estou no
caminho certo. A minha bússola são as avaliações das/dos estudantes e os alicerces da Educação do
Campo, e meu objetivo último é promover, em todos os sentidos, uma educação libertadora para
meus/minhas educandos/as camponeses.
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Resumo
Atuo como educadora em um curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC), que objetiva
formar, sobretudo, educadoras e educadores para atuarem nas escolas básicas do campo. Leciono
disciplinas voltadas à biologia e ensino de biologia. O ensino de ciências da natureza, historicamente, é
neutro, acrítico e descontextualizado, pautado na lógica capitalista de ensino. A educação bancária é um
debate antigo e recorrente no campo da pesquisa em educação, que já foi desconstruída por diversos
autores e educadores, como Paulo Freire, e um dos resultados dessa desconstrução se consolidou em
prática nas escolas básicas do campo. Hoje, a educação emancipadora entra na universidade através das
LEDOCs, configurando-se um desafio aos docentes do ensino superior, egressos dos cursos de
formação inicial orientados pela educação hegemônica capitalista. Assim, a atuação nas LEDOCs
pressupõe a superação de questões que partem da problematização da concepção de educação, para
culminarem na implementação de uma prática docente libertadora. Neste sentido, este trabalho
apresenta um relato de experiência que aponta o percurso de uma educadora na elaboração e
desenvolvimento de uma disciplina chamada Introdução a biologia celular, presente na matriz curricular
de uma LEDOC. A disciplina é lecionada em semestres ímpares, desde 2017, e após cada finalização da
disciplina é realizada a avaliação da mesma junto às/aos educandas/os. A partir dos resultados das
avaliações a disciplina é modificada e aprimorada continuamente. Este processo de aprimoramento foi
marcado pela ruptura com a lógica bancária de ensino e permitiu a mudança de percepção das/os
estudantes sobre a importância da disciplina e relação de seu conteúdo com a realidade campesina.
Considerando que somos seres inacabados, essa experiência de ensino segue em andamento.
Palavras-chave: Práxis docente; Educação do Campo; Ensino de Biologia. Quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
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INTRODUÇÃO
Esse texto é o recorte de uma pesquisa de mestrado, que está em fase de análise de dados,
cujo objetivo é investigar o movimento de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais
ao organizarem a atividade pedagógica voltada a promover a inserção do sujeito em situação de
vulnerabilidade social na atividade de aprendizagem.
A pesquisa está ligada a experiência docente nas redes de ensino estadual e municipal de
São Paulo, que nos colocou diante de situações em que se observa o distanciamento entre a escola e
as realidades vivenciadas pelos nossos alunos. Assim, surgiu o interesse em compreender como
essas diversas realidades e particularidades vividas pelos alunos atuam ou não sobre os processos de
aprendizagem. Associado a esse contexto de especificidades, observa-se que o ensino de
matemática em geral acarreta muitas dificuldades para os estudantes, dessa forma, nos indagamos
sobre as vulnerabilidades sociais, presentes no cotidiano de muitos alunos, terem ou impacto sobre
essas dificuldades.
A fim de responder esse questionamento, a pesquisa desenvolvida no programa de mestrado
em educação da UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, buscou apreender de que maneira
a prática docente pode promover a inserção dos alunos socialmente vulneráveis nas atividades de
ensino, de maneira que os conceitos matemáticos possam ser apropriados pelos estudantes,
favorecendo o exercício da cidadania e oferecendo condições de superação das vulnerabilidades
sociais. A coleta de dados ocorreu por meio de um experimento formativo realizado a partir de um
curso de extensão oferecido às professoras de uma escola da rede municipal de ensino de São Paulo,
com professoras dos anos iniciais do ensino fundamental I.
A pesquisa está amparada na Teoria Histórico-Cultural, que defende a ideia de que o homem
se torna humano a partir de suas relações sociais, baseia-se na Teoria da Atividade, de Leontiev
(1988) em que a necessidade é que determina uma atividade e no conceito de Atividade Orientadora
de Ensino apresentado por Moura (1996).
Neste texto apresentamos o conceito de vulnerabilidade social, bem como sua relação com a
pobreza, com a exclusão social e com a aprendizagem.
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O CONCEITO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
O estudo da vulnerabilidade social é recente e está quase sempre associado ao conceito de
pobreza. O termo vulnerabilidade passou a ser utilizado no Brasil, nos anos de 1980, a partir dos
estudos sobre Aids substituindo o até então utilizado Grupo de Risco. O termo social passou a
acompanhar a expressão para denotar a desigualdade provocada pela pobreza.
As autoras Yunes e Szymanski (2001, p. 28) mencionam que não é correto utilizar os termos
“risco” e “vulnerabilidade” com o mesmo significado, no entanto existe uma relação “a
vulnerabilidade opera apenas quando o risco está presente; sem risco, a vulnerabilidade não tem
efeito”, assim, só vulnerabilidade se o sujeito estiver em situação de risco.
Para autores como Castel (1998) a vulnerabilidade está associada à redução de direitos e à
precarização do trabalho com vínculos sociais frágeis. Para Kovarick (2009), a problemática da
vulnerabilidade está ligada à incapacidade do Estado em assegurar e expandir direitos sociais,
principalmente a moradia.
Trouxemos para o texto a definição do autor Faleiros (2006) que classifica como
vulnerabilidade social a dificuldade de acesso a um direito ou mais direitos, o que incorre na
obrigatoriedade do Estado oferecer os serviços que assegurem as condições de vida.
VULNERABILIDADE SOCIAL: POBREZA E EXCLUSÃO
A pobreza é um conceito associado à vulnerabilidade social e à exclusão social, porém
alguns autores explicam que esses termos não são sinônimos, no entanto um está presente no outro.
Vulnerabilidade não é exatamente o mesmo que pobreza, ainda que a inclua. Esta
última se refere a uma situação de carência efetiva e atual, enquanto que a
vulnerabilidade transcende esta condição projetando ao futuro a possibilidade de
padecimento, a partir de certas debilidades que se constatam no presente (CÓRDOBA,
2007, p. 2, tradução nossa).

Nas palavras de Lopes (2006), o termo “exclusão social” foi substituído pela expressão
vulnerabilidade social, quando se trata de questões relacionadas à pobreza e à marginalidade.
Para Faleiros (2006) a exclusão é uma premissa do indivíduo socialmente vulnerável, está
relacionada com a ausência de condições para o exercício da cidadania e é essa exclusão que
promove a vulnerabilidade. Um indivíduo excluído é um indivíduo socialmente vulnerável. E como

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

2085

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

defendem Perona e Rocchi (2018), um indivíduo excluído deixa de ter algo que, se tivesse seria
incluído.
Trouxemos para o texto também a discussão promovida pelas autoras Perona e Rocchi
(2018) que entendem a pobreza dividida em dois níveis: por renda, relacionada ao momento, ela é
conjuntural, sendo classificada como exclusão social. Há para as autoras a pobreza estrutural, esta
associada às privações históricas, ao mínimo de sustento. Esta pobreza promove a vulnerabilidade
social. Assim, embora a exclusão social e a vulnerabilidade social estejam associadas à privação, à
carência, são conceitos diferentes.
A autora Miguel (2006) defende que organismos internacionais como o Banco Mundial
coloca em prática políticas sociais com a única preocupação de colocar esses indivíduos
socialmente vulneráveis no mercado de trabalho como estratégia de redução da pobreza, ainda que
seja um trabalho precarizado. Contudo, tais políticas não se movem a fim de oferecer a esses
sujeitos uma educação que permita melhorar suas condições de vida e ter ascensão social.
Consideramos corretas as afirmações dos autores Castel (1998, 2005) e Rands (2013), entre
outros quando declaram que o poder público deve intervir em relação à garantia de direitos e
segurança das pessoas que por si só estejam impossibilitadas de o fazerem.
EDUCAÇÃO: ALAVANCA PARA A MOBILIDADE SOCIAL
A educação é considerada pelas diretrizes curriculares nacionais como essencial para o
pleno exercício da cidadania, assim, a redução da escolaridade torna-se um fator que dificulta a
mobilidade social.
Sacristán (2001) determina que a educação escolarizada em maior ou menor qualidade
acarreta consequências para os indivíduos e cita ainda que a educação “transforma-se em fontes de
novas desigualdades no que diz respeito às oportunidades das pessoas, das famílias, entre países,
entre gêneros, raças e grupos sociais” (SACRISTÁN, 2001, p. 35).
De acordo com Leontiev, é por meio da educação que nos apropriamos do conhecimento
produzido pelo homem. Dessa forma, é relevante uma educação voltada para superar o
desequilíbrio social ainda na fase inicial do processo educativo (ADORNO, 2003). Pensar essa
educação é pensar uma instituição escolar em que todos tenham acesso ao processo educativo, que
todos estejam inseridos, não permitindo que as desigualdades ou níveis sociais sejam elementos que
impeçam esse alcance.
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O EXPERIMENTO FORMATIVO: ATIVIDADE DE ENSINO
De acordo com os fundamentos a Teoria Histórico-Cultural, tanto a aprendizagem quanto o
ensino são processos históricos e sociais sendo mediados pela atividade humana. Nessa concepção é
a partir do trabalho que o homem se torna humano, assim, o trabalho é a atividade humana
essencial, pois por meio do deste o homem transforma a natureza e esta o transforma, numa relação
dialética.
Para Leontiev (1988), as atividades humanas são as formas de o homem se relacionar com o
mundo, guiadas por motivos e necessidades. O princípio de uma atividade humana é a ação da
consciência que nos dizeres de Moretti e Moura (2011, p. 438), “movida por uma intencionalidade
que busca responder à satisfação das necessidades que se impõe ao homem em sua relação com a
natureza.”
De acordo com Moura (2002), mesmo que o homem se aproprie da cultura de forma não
intencional, é por meio da educação que esse processo acontece e é de grande relevância
compreender como ocorre a organização do ensino. Cedro et al., (2010) determinam que essa
relevância está relacionada a possibilidade de que todos que fazem parte do processo educativo se
apropriem da cultura humana.
Ao compreendermos o homem como um ser social, nossa pesquisa se amparou no
Materialismo Histórico Dialético como método, assim é possível ver o fenômeno além do que
aparenta, superando o imediatismo e observando-o em sua totalidade.
De acordo com Moretti et al., (2017, p. 29) a dialética em Marx colabora com a perspectiva
de que o homem se constitui
por meio do trabalho, como atividade intencional, modifica a realidade e a si mesmo.
Como método de investigação a dialética implica na análise de uma realidade objetiva,
por meio de seus aspectos contraditórios no conjunto do seu movimento e na busca de
fazer aparecer a essência do objeto.

Optamos por uma investigação utilizando o experimento formativo que estuda o
desenvolvimento do indivíduo, partindo das relações internas estabelecidas com os inúmeros
processos de educação. Cedro e Moura (2010, p. 59), nos dizem que:
O experimento de ensino é um método de investigação psicológica e educacional que
permite estudar a essência das relações internas entre os diferentes métodos de
educação e ensino e o correspondente caráter do desenvolvimento psíquico do sujeito.
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O experimento ocorreu por meio de um curso de extensão com 14 encontros presenciais, às
segundas-feiras entre 12h e as 13h30, contando com a participação de nove professoras dos anos
iniciais numa unidade escolar situada na cidade de São Paulo/SP. Pensamos um experimento que
possibilitasse observar o desenvolvimento do movimento das professoras organizando a atividade
de ensino para a inserção dos educandos socialmente vulneráveis na atividade de aprendizagem, de
forma que se apropriem dos conceitos de vulnerabilidade social, Atividade Orientadora de Ensino
(AOE) e Situação Desencadeadora de Aprendizagem (SDA) e esses se tornem instrumentos no
processo de aprendizagem.
Uma das ações do curso foi a introdução do conceito de Atividade Orientadora de Ensino
(AOE), apresentado por Moura (1996)
A Atividade Orientadora de Ensino é o conjunto articulado da intencionalidade do
educador que lançará mão de instrumentos e de estratégias que lhe permitirão uma
maior aproximação entre sujeitos e objeto de conhecimento (MOURA, 1996).

Nos encontros, as professoras fizeram relatos de experiências com a matemática, leram e
discutiram acerca do conceito de vulnerabilidade social, desenvolveram, elaboraram e socializaram
o desenvolvimento de situações desencadeadoras de aprendizagem em suas respectivas salas de
aula. Todas as ações foram realizadas coletivamente favorecendo a transformação do coletivo para
o individual.
CONCLUSÕES
Compreendemos que é necessário que o poder público coloque em prática uma política de
combate à desigualdade, que inicialmente pode estar relacionada à distribuição de renda, a fim de
promover o equilíbrio e justiça, porém essa política não pode ficar vinculada apenas a essa medida
paliativa.
A escola é uma instituição capaz de promover uma educação que permita a superação das
limitações que a vulnerabilidade social e as desigualdades sociais acarretam processo educativo.
Não estamos sugerindo a superação de uma condição social e sim que se ofereçam recursos para
que cada indivíduo possa buscar mover-se dentro desse processo, não sendo essa uma condição
permanente.
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Resumo
O texto tem o objetivo de apresentar a importância do movimento de formação docente a fim de
favorecer a aprendizagem dos alunos, especialmente os socialmente vulneráveis, inserindo-os nas
atividades de ensino, num contexto de formação de professores que aconteceu entre os meses de
março e dezembro de 2019 numa escola do município de São Paulo. A formação estava vinculada a
uma pesquisa de mestrado, em que o objetivo investigar o movimento de professores que ensinam
Matemática nos anos iniciais ao organizarem a atividade pedagógica voltada a promover a inserção do
sujeito em situação de vulnerabilidade social na atividade de aprendizagem. Assim, organizamos um
experimento formativo que aconteceu a partir de um curso de extensão com os professores dos anos
iniciais do ensino fundamental, amparados na Teoria Histórico-Cultural, que entende que o homem
não se torna humano no nascimento e sim no processo de apropriação cultural, considerando a função
social que a escola exerce. Apoiamo-nos também na Teoria da Atividade de Leontiev (1988) que define
uma atividade a partir de uma necessidade, ou seja, um indivíduo entra em atividade como produto de
uma necessidade sentida. Fundamentamos nossa pesquisa também no conceito de Atividade
Orientadora de Ensino, Moura (1996), que é uma forma de organizar o ensino estruturado de maneira a
possibilitar que os sujeitos se inter-relacionem a partir da mediação de um conteúdo, a fim de obter
coletivamente a solução de um problema. Foram utilizadas situações desencadeadoras de
aprendizagem, buscando a gênese dos conceitos a serem trabalhados. As ferramentas de registro
utilizadas foram gravações em áudio, vídeo, diário de bordo e registros das situações desencadeadoras
elaboradas pelas docentes durante o experimento. Assim, o texto pretende uma abordagem da
relevância do estudo da vulnerabilidade social, bem como a relação entre os conceitos de pobreza e
exclusão social. Abordaremos também a relação existente entre a vulnerabilidade social e o processo de
escolarização, mais especificamente em relação à aprendizagem dos alunos nessa condição.
Palavras-chave: Vulnerabilidade Social; Teoria Histórico-Cultural; Atividade Orientadora de ensino.

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

2090

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

A FORMAÇÃO DOCENTE VOLTADA AO
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO
EM PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL
Anderson Minosso – UTFPR
Maria Lúcia Panossian – UTFPR
Josélia Euzébio da Rosa – UNISUL
Vanessa Dias Moretti – UNIFESP
Wellington Pereira das Virgens – IFSP
Iraji de Oliveira Romeiro – UNIFESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Os textos deste painel remetem a pesquisas acadêmicas que tratam, de modo geral, do desenvolvimento
do pensamento teórico matemático e, especificamente, da formação de professores que ensinam
matemática visando o desenvolvimento do pensamento algébrico na educação básica. O primeiro texto
apresenta resultados de um levantamento bibliográfico sobre estudos e pesquisas desenvolvidos no
Brasil, envolvendo o ensino de álgebra e a formação de professores dos anos iniciais do ensino
fundamental, em que se verifica que ainda são poucos os trabalhos que buscam estudar aspectos da
formação de professores e o ensino de álgebra nos anos iniciais, já que este ainda é um tema recente
nas discussões brasileiras, apesar de ser bastante discutido internacionalmente. Em seguida, trata-se dos
resultados de uma pesquisa que sistematiza um movimento conceitual para orientar o desenvolvimento
de Histórias Virtuais do Conceito em nível teórico científico, o que permitiu concluir que a articulação das
significações aritméticas, algébricas e geométricas ocorre de modo indissociável. Por fim, é apresentada
uma Situação Desencadeadora de Aprendizagem realizada como uma das ações da pesquisa que analisou um
movimento de formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino
fundamental, e que possibilitou investigar como os nexos conceituais destacados manifestam-se no
desenvolvimento do pensamento algébrico, em particular, diante de situações envolvendo observação
de padrões, a generalização, as relações entre grandezas e a representação de variáveis. As pesquisas se
inter-relacionam, ainda, por remeterem aos pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria Históricocultural, em diversas perspectivas. Espera-se que o painel, para além da divulgação do conhecimento
produzido no contexto das pesquisas acadêmicas apresentadas, contribua para o enriquecimento das
discussões acerca do desenvolvimento do pensamento algébrico e, especialmente, para a consolidação
de propostas de formação docente voltadas às práticas de ensino desenvolventes dessa especificidade
do conhecimento humano.
Palavras-chave: Pensamento Algébrico; Formação de professores; Organização do Ensino; Teoria
Histórico-cultural; Teoria da Objetivação.
ENSINO DE ÁLGEBRA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS: UM
PANORAMA DE PRODUÇÕES BRASILEIRAS
Anderson Minosso – UTFPR
Maria Lúcia Panossian – UTFPR

INTRODUÇÃO
O presente trabalho faz parte de um levantamento bibliográfico de estudos e pesquisas
desenvolvidos em âmbito nacional sobre o ensino de álgebra e a formação de professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
Para a constituição dos dados, foi realizada uma busca no banco de dados da Capes (25 de
agosto de 2019) e na plataforma de periódicos, sendo encontrados 34 artigos, 10 dissertações e 2
teses utilizando como filtro de busca “ensino de álgebra nos anos iniciais”, dos quais somente 5
artigos, uma tese e duas dissertações detêm-se especificamente sobre a formação de professores,
informação encontrada nos resumos e nas palavras-chave.
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Os demais artigos, teses e dissertações que não foram considerados nesta pesquisa, abordam
o desvelamento do ensino de álgebra e do pensamento algébrico por meio de aplicação de
atividades com alunos ao invés da formação de professores.
A discussão sobre álgebra no Ensino Fundamental – Anos Iniciais é conhecida
internacionalmente como Early Algebra (álgebra inicial). Este termo “foi cunhado por um grupo de
especialistas que em 2006 foi chamado pela Mathematical Association of America (MAA) para
participar da Conferência Algebra: gateway to a technological future” (OLIVEIRA, 2018, p. 21).
Katz (2007), descreve nos anais da conferência, que a sua organização ocorreu com a
intencionalidade de discutir o ensino de álgebra em diferentes níveis de complexidade (álgebra
inicial; introdução a álgebra; álgebra intermediária; preparação profissional para o professor de
álgebra e faculdade em álgebra), considerando que nos últimos anos estavam ocorrendo várias
mudanças no currículo dos Estados Unidos. Cada um destes níveis correspondia à um grupo de
pesquisadores, que ao final da conferência lançaram considerações e compuseram um relatório para
seu respectivo nível estudo.
Desde a homologação do documento regulamentador da Educação Básica brasileira, a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), a álgebra nos anos iniciais vem ganhando
destaque sendo considerada uma das unidades temáticas que deve ser explorada desde os anos
inicias bem como o desenvolvimento do pensamento algébrico, considerando ainda que deve existir
“articulação de seus diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade” (BRASIL, 2017, p. 265, grifo nosso). Sendo assim, a fim de situar e definir o que é
compreendido por álgebra e pensamento algébrico, se apresenta na sequência as diferentes
compreensões destas terminologias para os anos iniciais do ensino fundamental.
EARLY ALGEBRA E PENSAMENTO ALGÉBRICO
Nesta seção, será utilizado como base o que os autores dos trabalhos que foram encontrados
na pesquisa trazem e evidenciam sobre o ensino da álgebra e pensamento algébrico nos anos
iniciais, além de outras perspectivas teóricas sobre o tema de âmbito nacional e internacional.
Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 270), o ensino de álgebra está correlacionado com
outros campos da matemática, como grandezas e medidas, geometria e números, além de ter por
finalidade desenvolver um tipo de pensamento especial, o pensamento algébrico, considerando que
“é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos
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processos de ensino e aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como as ideias
de regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade”.
Mas o que seria álgebra? E pensamento algébrico? Segundo Blanton e Kaput (2005, p. 8) “a
álgebra como um corpo de conhecimentos independentes - como um artefato cultural” é constituída
historicamente pelo ser humano e o pensamento algébrico é uma “atividade humana”
Os autores Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2016); Coelho e Aguiar (2018); Oliveira (2018),
definem que a Aritmética é uma das formas de evidenciar o pensamento algébrico, possibilitando o
raciocínio sobre as operações e suas propriedades.
Cyrino e Oliveira (2011,), consideram que o pensamento algébrico pode ser definido como
“[...] um modo de descrever significados atribuídos aos objetos da álgebra, às relações existentes
entre eles, à modelação, e à resolução de problemas no contexto de generalização destes objetos”
(p.103). Contudo, Carraher e Schliemann (2014), compreendem que o pensamento algébrico é uma
combinação entre a operação com incógnitas, pensamento com variáveis e suas estruturas
algébricas. Destacam ainda que os estudantes podem pensar algebricamente mesmo sem utilizar a
notação algébrica.
Para Blanton e Kaput (2005, p. 413), o pensamento algébrico desenvolve-se nos estudantes
dos anos iniciais em
[...] um processo no qual os alunos generalizam ideias matemáticas de um conjunto
particular de exemplos, estabelecem generalizações por meio do discurso de
argumentação, e expressam-nas, cada vez mais, em caminhos formais e apropriados à
sua idade.

Ainda, segundo estes autores, o pensamento algébrico está pautado em quatro pilares
matemáticos: o processo de generalização das propriedades das operações, generalização de
sequências numéricas, situações-problema que o estudante necessite utilizar conceitos de
modelagem matemática e o estabelecimento de equivalência. Para explicar ver a figura 1.
Assim sendo, pode-se perceber que o ensino de álgebra e o pensamento algébrico
apresentam várias compreensões como eixo central, entre as quais se destacam: generalização do
processo

aritmético,

pensamento

funcional,

modelos

matemáticos,

representações,

proporcionalidade, quantidades, uso de símbolos, entre outros.
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Estas e outras compreensões sobre a álgebra e seu ensino tem gerado diferentes estudos e
pesquisas que geram implicações para a formações dos professores dos anos iniciais do ensino
fundamental.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para constituição dos dados deste estudo realizou-se um levantamento bibliográfico sobre os
trabalhos desenvolvidos em âmbito nacional envolvendo o termo de busca “ensino de álgebra nos
anos iniciais”. O levantamento foi realizado junto a plataforma de periódicos da Capes e no banco
de teses e dissertações em agosto de 2019.
O levantamento bibliográfico ou prospecção da informação tem por finalidade preservar o
conhecimento que foi gerado em um determinado período de tempo e espaço, que neste estudo
contempla trabalhos nacionais produzidos de 2011 até 2018 envolvendo o ensino de álgebra na
formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental.
Segundo Galvão (2017, p.1), ao
realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar intelectualmente com o
conhecimento coletivo, para se ir além. É munir-se com condições cognitivas
melhores, a fim de: evitar a duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse,
reaproveitar e replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos; observar possíveis
falhas nos estudos realizados; conhecer os recursos necessários para a construção de
um estudo com características específicas; desenvolver estudos que cubram lacunas na
literatura trazendo real contribuição para a área de conhecimento; propor temas,
problemas, hipóteses e metodologias inovadores de pesquisa; otimizar recursos
disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos
que subsidiam a ciência.

Ou seja, pretende-se ao realizar este levantamento bibliográfico quantificar e explicitar as
produções científicas construídas nacionalmente em um único trabalho, evidenciando o que já foi
produzido envolvendo a formação de professores e o ensino de álgebra nos anos iniciais do ensino
fundamental. Na sequência serão apresentados os trabalhos encontrados e seus respectivos
resultados.
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ANÁLISES E DISCUSSÕES
Conforme susodito, ao realizar a busca dos trabalhos no banco de periódicos da Capes e
dissertações e teses, foram encontrados 34 artigos científicos, 10 dissertações e 2 teses com o filtro
de busca “ensino de álgebra nos anos iniciais”, contudo somente 5 artigos, uma tese e duas
dissertações detêm-se especificamente sobre a formação de professores, conforme registros no
resumo e nas palavra-chave. Para evidenciar os trabalhos encontrados ver o quadro 1:
Com base no quadro organizado anteriormente, serão apresentadas as considerações
encontradas pelos autores e ao final desta seção de análise será apresentado a concepção de álgebra
e seu ensino compreendida por Luis Radford.
O primeiro aspecto a ser destacado trata das elucidações trazidas por Trivilin e Ribeiro
(2015) que abordam que é necessário que o trabalho com o pensamento algébrico ocorra desde os
primeiros anos de escolaridade. Entende-se que isso “contribuiu para o ensino de conceitos
algébricos (símbolos, padrão em sequência, equivalência em equação e noção funcional), os quais
proporcionam o desenvolvimento do raciocínio algébrico de alunos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental” (OLIVEIRA, 2018, p. 174), propiciando assim, “oportunidades para as crianças
experienciarem a atividade algébrica (LUNA; SOUZA,2013, p. 827)”, sendo que, a partir de nove
ou dez anos de idade o professor já pode envolver a generalização aritmética e também descrever
relações funcionais, considerações também apontadas no estudo de Valente (2017).
Em sua pesquisa, Oliveira (2018), desenvolveu uma formação continuada de professores
com uma carga horária de aproximadamente 23h, tendo como tema norteador a Early Algebra. Seu
estudo foi estruturado de modo semipresencial, promovendo situações online que levassem os
professores à reflexão e posteriores discussões na forma presencial mediadas pelo pesquisador. Ao
término,
[...] notamos que as discussões promovidas durante o nosso curso contribuíram para a
reflexão das professoras-cursistas sobre sua prática em sala de aula, no que tange ao
ensino de conceitos inerentes à Álgebra nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Diante disso, notamos que houve uma articulação dinâmica e reflexiva acerca do
ensino da Álgebra nos anos iniciais do Ensino Fundamental (OLIVEIRA, 2018, p.
173).

Freire (2011), desenvolveu seu doutoramento pautando-se também na formação continuada
de professores, com o objetivo de investigar como os professores dos anos iniciaIs do Ensino
Fundamental compreendem os conceitos algébricos, utilizando como recurso diferentes atividades
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manipulativas e digitais. Ao longo da sua pesquisa, desenvolveu uma oficina de formação com os
professores e acompanhou uma das participantes em sala de aula, observando e analisando como se
manifestava o desenvolvimento do ensino de álgebra com base na sua oficina ministrada. Assim,
[...] as atividades durante a oficina de formação fizeram que as professoras
resolvessem e explorassem situações ligadas ao pensamento algébrico, refletissem
sobre o uso de representações, entendessem a álgebra como uma atividade de relação e
equivalência desenvolvendo diferentes modos de produzir significado, e aprimorassem
a capacidade de usar materiais para explorar conceitos algébricos (FREIRE, 2011, p.
152).

Ferreira (2017) realizou sua dissertação no formato de multipaper onde elaborou e publicou
dois artigos oriundos de um mesmo estudo. Assim, os artigos de Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2016)
e Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), apresentam resultados de uma formação continuada com
professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com uma carga horária de 32 horas,
divididas em aulas presenciais (20 horas) e à distância (12 horas).
No decorrer de seus estudos os autores, realizaram uma pesquisa sobre os documentos
nacionais que contemplam o pensamento algébrico nos anos iniciais e constataram que este tema
está basicamente restrito a identificação de padrões e as generalizações aritméticas. Durante a
formação desenvolvida constatam que “os professores, no que se refere ao trabalho com o
Pensamento Algébrico, possuem um conhecimento mais voltado para o saber fazer em detrimento
do conhecimento específico do conteúdo a ser ensinado (FERREIRA, RIBEIRO, RIBEIRO 2017,
p. 132).
Um ponto importante a ser destacado é que em seus estudos Oliveira (2018), Freire (2011) e
Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), chamam atenção aos leitores sobre a importância do
desenvolvimento de novas pesquisas nacionais voltadas ao ensino de álgebra e o desenvolvimento
do pensamento algébrico para os anos iniciais do Ensino Fundamental, pelo pouco número de
estudos desenvolvidos até então.
Percebe-se ainda que mesmo em pequena escala a Early Algebra está se difundido nos
estudos nacionais. Estes, na sua maioria vem adotando como base teórica o ensino de álgebra
pautado em autores como Blanton e Kaput (2005); Kieran (2004) e Wasserman (2016), dentre
outros.
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Neste momento, pretende-se apresentar a concepção de ensino de álgebra, que não aparece
neste levantamento de pesquisas nacionais, mas que tem mérito internacional, que é desenvolvida
por Luis Radford na Universidade Laurentian de Ontario no Canadá.
Em seus estudos com pesquisas também voltadas para o ensino de matemática a partir de
um olhar da psicologia histórico-cultural, Radford (2011 a), vem construindo a Teoria Cultural da
Objetivação (TO), considerada pelo autor como uma teoria da aprendizagem. Adota como
premissas teóricas que o pensamento matemático compartilha um mesmo “sistema simbólico”, ou
seja, com outras formas culturais de pensamento como pensamento ético, artístico, político,
científico, etc.
Para conceituar e definir o processo de pensamento algébrico Radford pauta-se na TO, que
leva em consideração os conceitos históricos, antropológicos e epistemológicos do saber. Para
Radford (2011b, p.319, tradução nossa) “o pensamento algébrico é um tipo de reflexão e ação
cultural muito sofisticado, um modo de pensamento que foi refinado sucessivamente ao longo de
séculos antes de alcançar sua forma atual”.
Ao adotar o ensino de álgebra na formação de professores dos anos iniciais com as lentes da
TO, espera-se potencializar um ensino voltado a uma formação de seres éticos e críticos que ao
desenvolverem um trabalho comum percebam que a apropriação do conhecimento será conduzida
pelos próprios sujeitos carregados de subjetividade e objetividade. Entretanto, é necessário
intensificar estudos e pesquisas nesta vertente em âmbito nacional.
CONSIDERAÇÕES
O propósito deste trabalho foi apresentar um panorama bibliográfico sobre os diferentes
trabalhos que estão sendo desenvolvidos em âmbito nacional sobre o ensino de álgebra e o
pensamento algébrico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a Formação de Professores. Foi
possível perceber que o último documento regulamentador da Educação Básica, BNCC, apresenta
uma unidade temática especifica desde os iniciais para o ensino de Álgebra.
Ao começar o ensino de álgebra desde os primeiros anos da Educação Básica, há uma
possibilidade de quebrar a ruptura que ocorre entre os anos iniciais e os anos finais do ensino
fundamental. Este tema ainda é novo em nível nacional, porém vem se difundido a um bom tempo
em estudos internacionais, onde se apresenta com diferentes concepções, compreensões e
subdivisões.
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Dentre estas concepções/compreensões é possível destacar Blanton e Kaput (2005), que
compreendem o ensino da álgebra como um processo de generalização e argumentação, além de
considerar a álgebra como um artefato cultural, Kieran (2005) e Wasserman (2016), que o
entendem como o processo de abstração e observação das propriedades das operações básicas da
matemática.
Por fim, vale destacar as considerações trazidas pelos autores estudados neste trabalho ao
afirmarem que ainda são poucas as pesquisas desenvolvidas em âmbito nacional sobre o ensino de
álgebra e o pensamento algébrico nos anos iniciais do ensino Fundamental e a formação de
professores, o que justifica a realização de nosso estudo.
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Figura 1. Subdivisão do Pensamento Algébrico

Fonte: Construído com base em Blanton e Kaput (2005)
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Quadro 1. Trabalhos envolvendo o Ensino de Álgebra e a formação de professores dos Anos iniciais do Ensino
Fundamental
Autor/Tipo

Freire (2011)
(Tese)

Ferreira
(2017)
(Dissertação)

Oliveira
(2018)
(Dissertação)

Título

Objetivo

Autores Adotados
para o Ensino de
Álgebra

Constituição dos
dados

Desenvolvimento
de
Conceitos
Algébricos
por
professores
dos
Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental

Investigar
o
desenvolvimento
de
conceitos
algébricos
por professores

Schliemann, Goodrow
e Lara-Roth (2001),
Kieran
(2006),
Schliemann, Carraher,
Brizuela
e
Jones
(1998),
Kaput
e
Blanton (2001), Peled e
Carraher (2007).

Oficina
com
uma
duração de 20 horas,
explorando conceitos
de
equações,
inequações,
relações
entre
quantidades
desconhecidas,
equivalência,

dos anos iniciais do
Ensino
Fundamental
utilizando
atividades
manipulativas
e
recursos digitais.

pensamento relacional
e o uso de incógnita em
atividades
voltadas
para o Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.

Álgebra nos Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental: uma
análise
do
conhecimento
matemático acerca
do
Pensamento
Algébrico

Investigar
o
conhecimento
matemático para o
ensino do Pensamento
Algébrico nos Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental.

Kaput (2000)

Formação
Continuada
de
Professores e a
Early
Álgebra:
Uma Intervenção
hibrida

Investigar
a(s)
possível(eis)
contribuição(ções) que
um
modelo
de
formação
híbrida,
pautado

Blanton e Kaput (2005)

Curso de formação
continuada
com
professores dos anos
iniciais do Ensino
Fundamental com uma
carga
horária
aproximada de 23
horas, distribuídas de
forma
online
e
presencial.

Não
apresenta
posicionamento
em
relação ao ensino da
álgebra ou pensamento
algébrico.

Estudo bibliográfico.

Blanton e Kaput (2005)

em situações-problema
e
com
feedback
construtivista,
pode
trazer
para
a
apropriação
dos
conceitos da Early
Algebra por discentes
de um curso de
mestrado em Educação
Valente
(2017)
(Artigo)

A Matemática para
o Professor dos
Primeiros
Anos
Escolares
–
a
Álgebra Entre a
Cultura

Analisar
as
transformações
na
formação matemática
de normalistas, em
particular, estudar a
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Ferreira,
Ribeiro
e
Ribeiro (2016)
(Artigo)

Trivilin
e
Ribeiro (2015)
(Artigo)

Luna e Souza
(2013)
(Artigo)

Ferreira,
Ribeiro
e
Ribeiro (2017)
(Artigo)

Enciclopédica e a
Formação
Profissional

presença da Álgebra

Álgebra nos Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental:
Primeiras Reflexões
à Luz de uma
Revisão
de
Literatura

Apresentar elementos
que possam contribuir
para a discussão sobre
o ensino da matemática
nos anos iniciais do
Ensino Fundamental,
notadamente no que se
refere à álgebra e ao
desenvolvimento
do
pensamento algébrico.

Carraher e Schliemann
(2014),
Blanton
e
Kaput
(2005),
Fiorentini, Miorim e
Miguel
(1993),
Fiorentini, Fernandes e
Cristovão (2005)

Estudo bibliográfico.

Conhecimento
Matemático para o
Ensino
de
Diferentes
Significados
do
Sinal de Igualdade:
um
estudo
desenvolvido com
professores
dos
Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental

Compreender
quais
conhecimentos
os
professores
demonstram ter para
ensinar os diferentes
significados do sinal de
igualdade nos Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental

Lessa (1996); Silva e
Savioli (2012)

Formação continuada
com professores dos
Anos
Iniciais
do
Ensino Fundamental.

Discussões sobre o
ensino de álgebra
nos anos iniciais do
Ensino
Fundamental

Analisar o que e como
o ensino de álgebra
pode ser abordado nos
anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Lins e Gimenez (1997)
e de Kieran (2004)

Análise Documental

Conhecimento
matemático
para
ensinar Álgebra nos
Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental

Debater
o
conhecimento
matemático revelado
por um grupo de
professores dos Anos
Iniciais, ao discutir
tarefas com potencial
algébrico

Carraher e Schliemann
(2014),
Blanton
e
Kaput
(2005),
Fiorentini, Miorim e
Miguel
(1993),
Fiorentini, Fernandes e
Cristovão
(2005)
Wasserman (2016)

nessa formação.

Schliemann, Carraher e
Brizuela (2007); Vale
et al (2006)
Curso de extensão
intitulado
como:
“Matemática nos Anos
Iniciais
e
o
desenvolvimento
do
pensamento
algébrico”, com uma
carga horária total de
32 horas, sendo 20
horas presenciais e 12
horas à distância.

Fonte: Dos Autores (2019)
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados do levantamento bibliográfico sobre estudos e
pesquisas que estão sendo desenvolvidos em nível nacional envolvendo o ensino de álgebra e a
formação de professores nos anos iniciais do ensino fundamental. A constituição dos dados ocorreu a
partir de uma pesquisa realizada junto ao banco de teses e dissertações da Capes e periódicos. Como
resultado, encontrou-se um total de trinta e quatro artigos, dez dissertações e duas teses utilizando
como filtro o termo “ensino de álgebra nos anos iniciais”. Na leitura dos resumos e palavras-chave
destes textos foi possível identificar que somente cinco artigos, uma tese e duas dissertações detêm-se
especificamente sobre a formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Identificouse nestes textos a compreensão adotada sobre o ensino de álgebra e os autores que as fundamentam,
além de reconhecer o objetivo e o instrumento de constituição dos dados de cada pesquisa. Além
destes dados encontrados será apresentada a compreensão de ensino de álgebra e de pensamento
algébrico de Luis Radford, elaborador da Teoria Cultural da Objetivação (TO), que emerge como uma
alternativa para o ensino e aprendizagem de matemática com um olhar voltado para o desenvolvimento
social, político, crítico e cultural. Considera-se que esta base teórica e metodológica gera possíveis
implicações para a formação de professores a ser considerada para futuras pesquisas. De maneira geral,
foi possível perceber que ainda são poucos os trabalhos que se destinam à formação de professores e
ensino de álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo este um tema recente nas discussões
brasileiras, apesar de ser discutido internacionalmente (estudos e pesquisas sobre Early Algebra).
Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino de Álgebra; Pensamento Algébrico; Anos Iniciais
do Ensino Fundamental.
AÇÕES DE ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HISTÓRIAS VIRTUAIS DO
CONCEITO NA INDISSOCIABILIDADE DAS SIGNIFICAÇÕES ARITMÉTICAS,
ALGÉBRICAS E GEOMÉTRICAS
Josélia Euzébio da Rosa – UNISUL

INTRODUÇÃO
Com base em uma pesquisa de natureza teórica, sistematizamos um movimento conceitual
por meio de seis ações de estudo. Tais ações podem orientar o desenvolvimento de uma Situação
Desencadeadora de Aprendizagem, na modalidade História Virtual do Conceito, a partir dos
fundamentos da Atividade Orientadora de Ensino e da Teoria do Ensino Desenvolvimental
(MOURA, 1996; 2017; DAVÍDOV, 1988; 1999; DAVÝDOV, 1982).
No decorrer do texto, em um primeiro momento, apresentamos uma síntese do estudo
teórico. Na medida do possível, mantivemos as citações em sua forma literal a fim de garantir
fidedignidade às ideias dos autores estudados. Na sequência, detalhamos as seis ações de estudo que
sistematizamos para desencadear o procedimento de redução do concreto ao abstrato e ascensão do
abstrato ao concreto durante o desenvolvimento de uma História Virtual do Conceito com os
estudantes.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A finalidade do presente trabalho consiste no desenvolvimento do pensamento teórico. Ele
“não surge e nem se desenvolve na vida cotidiana das pessoas, se desenvolve somente em tal
ensino, cujos programas se baseiam na compreensão dialética do pensamento”, por meio do
procedimento de redução do concreto ao abstrato e ascensão do abstrato ao concreto (DAVÍDOV,
1999, p. 07, tradução nossa).
O concreto é, “para o pensamento, um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de
partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente o ponto de partida da
observação imediata e da representação” (MARX, 2003, p. 248). No entanto, o conhecimento não
passa, imediatamente, “do sensorial-concreto ao concreto pensado. Esse caminho, como todos os
outros, é complexo e contraditório. Para atingir a concreticidade autêntica, o conhecimento perde
temporariamente a concreticidade em geral e passa ao seu próprio oposto: ao abstrato” (KOPNIN,
1978, p. 158).
A abstração teórica é o “processo que se reflete a essência, a lei das coisas” (ILIENKOV,
2006, p. 154) que podem ser expressas por meio de modelos. Estes “refletem as conexões e relações
dos objetos reais e, nesse sentido, as relações e conexões entre os signos matemáticos [...] podem
ser consideradas como expressão visual do original” (DAVÍDOV, 1988, p. 134). Em matemática, as
relações entre os objetos reais ocorrem a partir de suas grandezas, sejam elas discretas ou contínuas
(DAVÍDOV, 1988).
As relações entre grandezas compõem o alicerce sobre o qual os conceitos matemáticos
devem ser sustentados durante o processo a aprendizagem na Educação Básica, por meio da
medição. De acordo com Davýdov (1982, p. 433-434, tradução nossa), o “simbolismo literal, as
correspondentes fórmulas literais e a interconexão das mesmas, consolidativo das propriedades
fundamentais das grandezas, são inteiramente acessíveis às crianças”, mesmo antes de conhecer “as
características numéricas dos objetos”. Por isso, o ensino deve “mostrar francamente às crianças a
essência abstrata da matemática” para que elas possam fazer abstrações e “aproveitar sua força
teórica” (DAVÝDOV, 1982, p. 157, tradução nossa).
Os modelos expressos com letras e os modelos gráficos “cumprem um importante papel na
formação dos conceitos matemáticos. Sua particularidade essencial é que reúnem o sentido abstrato
com o concreto objetal” (DAVÍDOV, 1988, p. 213-214). Neste sentido, as reflexões devem ser
realizadas em nível teórico desde o concreto.
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Por outro lado, na educação tradicionalmente desenvolvida no Brasil predomina o
pensamento empírico (HOBOLD, 2014; GALDINO, 2016). Além disso, é comum nos depararmos,
no meio educacional, com a opinião de que o empírico é ponto de partida para chegar ao teórico. De
acordo com Davýdov (1982, p. 310, tradução nossa), essa é “uma interpretação errônea da
correlação dos mesmos”.
A escola tradicional cultiva, nas crianças, somente um tipo de pensamento, em seu
momento minuciosamente descrito pela lógica formal: o pensamento empírico. Para
este, é característica uma relação cotidiana, utilitária para as coisas e, por isto, é
contrário à valorização e compreensão teórica da realidade. O pensamento empírico
tem seus tipos específicos de generalização e abstração, seus procedimentos peculiares
para formar os conceitos, os que justamente obstaculizam a assimilação plena, pelos
estudantes, do conteúdo teórico dos conhecimentos [...] (DAVÍDOV, 1988, p. 05,
tradução nossa).

Enquanto o pensamento empírico limita-se à aparência dos fenômenos, o teórico adentra sua
essência. Portanto, a essência deve estar presente desde as reflexões iniciais, durante o processo de
desenvolvimento de uma História Virtual do Conceito, tal como propõe Moura (1996).
À luz dos fundamentos da Atividade Orientadora de Ensino, História Virtual do conceito é
um tipo de Situação Desencadeadora de Aprendizagem na forma de um conto, inspirada na história
da matemática. Seu desenvolvimento com os estudantes possibilita a reconstituição do movimento
lógico e histórico do conceito durante o processo de ensino e aprendizagem (MOURA, 1996).
Nessa mesma direção, Davídov (1988, p. 174, tradução nossa) afirma que “o ensino escolar de
todas as disciplinas deve se estruturar de maneira que, em forma concisa, abreviada, reproduza o
processo histórico real de geração e desenvolvimento dos conhecimentos”.
Na atividade de estudo, as crianças realizam ações semelhantes àquelas desenvolvidas
historicamente pela humanidade no processo de produção dos conhecimentos, cuja gênese consiste
justamente na transformação da natureza; porém, a partir da unidade entre lógico e histórico.
O lógico [...] é o reflexo abstrato, liberado de casualidades e ziguezagues, do
desenvolvimento histórico do objeto. O lógico, em forma universal, em forma pura,
expressa a necessidade interna do desenvolvimento dos processos históricos. No
lógico repete-se a sequência dos estágios históricos do desenvolvimento (DAVÍDOV,
1988, p. 64, tradução nossa).

O lógico “é o histórico liberado das casualidades que o perturbam” (KOPNIN, 1978, p.
184). Em outras palavras, o lógico é o reflexo corrigido do histórico. A atividade de estudo
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“consiste em uma das vias de realização da unidade do histórico e do lógico no desenvolvimento da
cultura humana” (DAVÍDOV, 1988, p. 174-175, tradução nossa).
Atividade de estudo é, ou deveria ser, a principal entre as crianças de seis a dez anos de
idade, aproximadamente. “Neste momento surge, nos estudantes, inclusive nos de menor idade, o
pensamento teórico, as capacidades de reflexão, análise, planejamento, necessidades e motivos de
estudo” (DAVÍDOV, 1988, p. 171, tradução nossa). Porém, a atividade de estudo não surge
naturalmente na criança. Sua origem e desenvolvimento dependem das relações sociais e do lugar
que ela ocupa nesse contexto, bem como dos conteúdos e métodos de ensino. No entanto, de acordo
com Matos (2017), o ensino tradicionalmente realizado no Brasil não tem desenvolvido, nas
crianças, adolescentes e jovens, a atividade de estudo.
AÇÕES DESENCADEADORAS DOS MOVIMENTOS DE REDUÇÃO E ASCENSÃO
Como contribuir para que as crianças entrem em atividade de estudo? Como realizar a
unidade do lógico e do histórico na Atividade de Estudo? Em que consiste a sequência dos estágios
históricos do desenvolvimento dos conceitos matemáticos? Como essa sequência pode orientar o
desenvolvimento de uma História Virtual com os estudantes? A busca por respostas a estes
questionamentos, por meio de um estudo teórico apresentado, culminou com a sistematização de
seis ações de estudo, conforme a figura 1.
De acordo com o movimento conceitual por nós sistematizado a partir dos fundamentos da
Atividade Orientadora de Ensino e Teoria do Ensino Desenvolvimental, o alicerce dos
conhecimentos matemáticos consiste nas relações entre grandezas, tanto discretas quanto contínuas.
Grandezas discretas são aquelas em que a medida obtida é sempre um número inteiro. As grandezas
contínuas são aquelas cuja medida obtida pode ser um número não inteiro.
A relação nuclear (relação universal, relação essencial) está presente em todas as etapas. É o
núcleo do sistema conceitual em torno do qual todas as reflexões são realizadas, no procedimento
de redução do concreto ao abstrato e ascensão do abstrato ao concreto (ROSA; ROBOLD, 2016).
Tomamos o problema como ponto de partida para o desenvolvimento de uma História Virtual do
Conceito, que pode ser apresentada aos estudantes por meio de contação de história, teatralização,
leitura individual, coletiva, vídeos, entre outros. Mas precisa haver o problema que desencadeia
todo o movimento de reflexões em nível teórico-científico.
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As hipóteses de solução devem ser direcionadas pelo professor por meio de perguntas, pois
se ficarmos nas hipóteses que os estudantes trazem, espontaneamente, não se avançará no processo
de aprendizagem. Fazem-se necessárias perguntas que levem as crianças a pensarem hipóteses que
desencadeiem a revelação dos elementos que compõem a relação nuclear do sistema conceitual a
ser abstraído e generalizado. Na modelação objetal ocorre a medição/contagem das grandezas.
O procedimento realizado no plano objetal é reproduzido na representação gráfica. Esse
movimento não é fragmentado (primeiro faço uma coisa, depois outra). O que as crianças fazem no
plano objetal é, concomitantemente, representado na reta numérica, esquemas, tabelas, entre outros.
Também não é um movimento linear. Da modelação gráfica, procede-se à revelação das relações
internas (generalização) e, consequentemente, atinge-se a abstração máxima por meio da modelação
literal (modelação com as letras).
A interconexão dos elementos que compõem o modelo possibilita sua transformação: um
modelo para o cálculo de cada elemento que constitui a relação nuclear. Neste movimento, as
relações entre as operações inversas são reveladas, o que possibilita as aplicações diversas da
relação nuclear, inclusive a resposta, de forma mais geral, ao problema desencadeador. Assim, as
operações inversas surgem de modo indissociável, como constituintes de um mesmo núcleo
conceitual, e tornam-se ponto de partida para a sistematização de novos conceitos que possuem a
mesma relação nuclear. Portanto, a relação nuclear é o núcleo duro em torno do qual todo o
processo é desenvolvido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolvemos uma pesquisa de natureza teórica com o objetivo de sistematizar um
movimento conceitual para orientar o desenvolvimento de Histórias Virtuais do Conceito em nível
teórico-científico com base na Atividade Orientadora de Ensino e na Teoria do Ensino
Desenvolvimental. A partir dos estudos da obra de Moura e Davýdov, sistematizamos seis ações
que podem nortear o desenvolvimento de uma História Virtual do Conceito com os estudantes.
É importante salientar que uma História Virtual é um conto particular. No entanto,
defendemos que seja escrita em sua forma geral, ou seja, sem valores aritméticos pré-definidas. A
depender do experimento singular de medição, resultarão valores distintos. Os resultados
aritméticos variam em função das medidas consideradas, mas o núcleo, a relação essencial
(universal), permanece.

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

2107

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Portanto, desde a elaboração da História Virtual é importante o professor ter em mente qual
relação nuclear será modelada, e que todas as ações desenvolvidas durante a busca por soluções ao
problema desencadeador sejam em torno da relação nuclear que está presente durante todo o
processo.
Desse modo, o ponto de partida não é empírico, pois o foco é para a essência, para o que
determina a origem dos diferentes resultados singulares (aparência). A realidade é ponto de partida
e de chegada, mas o aspecto da realidade que é ponto de partida para o ensino de matemática nos
anos iniciais do Ensino Fundamental incide nas grandezas discretas e contínuas dos objetos e
fenômenos.
Ao considerarmos o movimento lógico e histórico, as significações aritméticas, algébricas e
geométricas tornam-se indissociáveis no decorrer das seis ações, tal como ocorreu historicamente.
Em outras palavras, concebemos as seis ações apresentadas no presente trabalho como possibilidade
de realização do movimento lógico e histórico do conhecimento matemático.

Notas de fim
No decorrer do texto foi utilizada a grafia Davýdov. Porém, ao se tratar de referência, foi mantida a escrita conforme
apresentada na obra, quais sejam: Davídov e Davýdov.
1
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Figura 1. Seis ações de estudo

Fonte: Elaboração nossa, 2019.

Resumo
A finalidade de nosso trabalho consiste no desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes por
meio da apropriação de conceitos matemáticos em nível científico. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa
de natureza teórica com o objetivo de sistematizar um movimento conceitual para orientar o
desenvolvimento de Histórias Virtuais do Conceito em nível teórico científico. Aprofundamos os fundamentos
e desdobramentos da Teoria Histórico-Cultural, mais especificamente a Atividade Orientadora de Ensino e
a Teoria do Ensino Desenvolvimental. A partir do estudo dos referidos fundamentos, constatamos que o
fio condutor a ser percorrido no processo de ensino e aprendizagem de conceitos consiste no movimento
de redução do concreto ao abstrato e ascensão do abstrato ao concreto. Mas como operacionalizar tal
movimento de modo que desencadeie o processo de abstração, generalização e formação conceitual em
nível científico, com potencial para o desenvolvimento do pensamento teórico? A partir dos estudos da
obra de Moura e Davýdov, sistematizamos seis ações que podem nortear o desenvolvimento de uma
História Virtual do Conceito com os estudantes, conforme segue: 1) Discutir o contexto no qual a Situação
Desencadeadora ocorre; 2) Provocar a elaboração de hipóteses pelos estudantes; 3) Revelar, durante a
apresentação das hipóteses, os elementos que compõem a relação nuclear do conceito ou sistema conceitual
em estudo; 4) Modelar, com a participação dos estudantes, a relação nuclear nas formas objetal, gráfica e
literal; 5) Refletir sobre a interconexão dos elementos que compõem a relação nuclear por meio da
transformação do modelo; e 6) Discutir a possibilidade de elaboração de uma solução de caráter geral, válida
não apenas para a História Virtual do Conceito em estudo, mas para situações diversas. Na especificidade da
matemática, a abordagem de um conceito em nível científico requer a articulação das significações
aritméticas, algébricas e geométricas, de modo indissociável.
Palavras-chave: Atividade Orientadora de Ensino; Teoria do Ensino Desenvolvimental; Modo de
organização do ensino; Educação Matemática; História Virtual do Conceito.
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O MOVIMENTO DE GENERALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
ALGÉBRICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS
Vanessa Dias Moretti – UNIFESP
Wellington Pereira das Virgens – IFSP
Iraji de Oliveira Romeiro – UNIFESP

INTRODUÇÃO
O interesse sobre o conhecimento algébrico nos anos iniciais não é recente. Já na década de
80, pesquisas apontavam para a dificuldade dos alunos na transição do pensamento aritmético para
o pensamento algébrico, estimulando os pesquisadores a estudarem a possibilidade de desenvolver
o pensamento algébrico já nas séries iniciais (KIERAN et al, 2016, FILLOY; ROJANO, 1989). Tal
discussão passou a ter implicações nacionais já na década de 90, com pesquisas como as de
Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) que propunham elementos para se pensar uma educação
algébrica elementar. A partir daí vários pesquisadores têm transitado por essa temática a partir de
diferentes embasamentos teóricos (FIORENTINI, MIORIM e MIGUEL, 1993; LINS & GIMENEZ,
2005; CEDRO e MOURA, 2007; LANNER de MOURA e SOUSA, 2008; FERREIRA; RIBEIRO;
SILVA, 2017). Apesar dessas indicações, parece que ainda pouco do trabalho pedagógico nos anos
iniciais tem sido dedicado para o desenvolvimento intencional de noções algébricas uma vez que
tanto nas orientações curriculares nacionais (BRASIL, 2013) quanto na análise das avaliações
institucionais (IBRAHIM; SILVA; RESENDE, 2013) a temática da álgebra nos anos iniciais pouco
aparece. Mais recentemente, com a publicação da Base Nacional Curricular Comum – BNCC
(BRASIL, 2018), o desenvolvimento do pensamento algébrico e aspectos da própria álgebra
passaram a ter espaço de forma explícita nas discussões sobre a organização curricular da
matemática nos anos iniciais, de modo que pesquisas recentes têm problematizado o conhecimento
algébrico e a formação de professores que ensinam matemática em cada etapa da escolarização
(DAMAZIO et al., 2012; SOUZA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014, MAGINA, 2017; ROSA e
HOBOLD, 2017; OLIVEIRA e CEDRO, 2018).
Partindo desse contexto que nós, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos Educativos
e Perspectiva Histórico-Cultural (GEPPEDH-Mat)¹ da Universidade Federal de São Paulo,
desenvolvemos uma pesquisa que teve como intuito investigar o pensamento algébrico de
professores que ensinam matemática nos anos iniciais, a partir do desenvolvimento mediado de
situações desencadeadoras de aprendizagem - SDA (MOURA e LANNER MOURA, 1998).
Adotamos como referencial a Teoria Histórico-cultural e, em particular as contribuições da
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Atividade Orientadora de Ensino - AOE (MOURA, 2010) e da Teoria da Objetivação - TO
(RADFORD, 2006), como base metodológica de coleta e análise de dados.
Para os fins deste artigo, partimos da discussão acerca dos conhecimentos e nexos
conceituais do pensamento algébrico a ser desenvolvido nos anos iniciais, bem como a relação
desses nexos com a compreensão de generalização, considerando as proposições de Davidov (1988)
e Radford (2011). Finalizamos apresentando uma AOE elaborada pelo grupo de pesquisa e
desenvolvida junto a professores dos anos iniciais, que nos tem permitido investigar como os nexos
conceituais destacados manifestam-se no desenvolvimento do pensamento algébrico, em particular,
diante de situações envolvendo observação de padrões, a generalização, as relações entre grandezas
e a representação de variáveis.
O MOVIMENTO HISTÓRICO-LÓGICO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO
A linguagem algébrica percorreu um longo caminho histórico até chegar na álgebra que
conhecemos atualmente de modo que, segundo alguns autores apoiados em Nesselmann (1842,
apud RADFORD, 2011), tal caminho passaria pela álgebra não simbólica até a álgebra simbólica.
Nessa compreensão, a álgebra não simbólica teria passado pelos estágios da retórica e da álgebra
sincopada, que surgiu com a criação da imprensa, em que as palavras eram, algumas vezes,
abreviadas (RADFORD, 2011), até chegar na álgebra simbólica, em que os valores desconhecidos
eram substituídos por símbolos, letras, e outras formas de representação. No entanto, Radford
(2011) destaca o cuidado necessário com essa abordagem, que poderia ser considerada anacrônica.
Para justificar essa compreensão, o autor apresenta a noção de Diofanto de “arithmos” como um
conceito mais geral, enquanto “os escribas mesopotâmicos utilizavam a experiência semiótica do
cotidiano e utilizavam palavras como comprimento e largura de um retângulo para designar as
incógnitas” (RADFORD, 2011, p. 145)
Para Radford (2011), o conceito de álgebra supera o mero uso de símbolos escritos em um
papel, sendo uma possibilidade produzida culturalmente em um movimento histórico- lógico do
desenvolvimento humano que possui um caráter analítico e que deve superar a aritmetização. Para
esse autor, a álgebra, assim como os outros campos da matemática, é um sistema de significados
culturais mediados por signos, que pode ser reconhecido como um “Sistema Semiótico de
Significação Cultural” (RADFORD, 2012, p. 109, tradução nossa).
O movimento histórico da álgebra, por sua vez, teve reflexo na organização dos currículos
escolares, materiais didáticos e na formação de professores, culminando na hierarquização dos
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conteúdos matemáticos que pode ser resumida por uma organização que segue uma lógica de “prérequisitos” ordenada pelos estudos de aritmética - álgebra - geometria, respectivamente (ROSA,
2012).
No Brasil, o ensino da álgebra enfatiza o simbolismo lógico-formal mais do que o
pensamento algébrico e seu significado histórico (PANOSSIAN, 2014). Nesse contexto, o ensino da
álgebra acaba valorizando mais a memorização de regras, técnicas, as características aparentes e
empíricas e a reprodução de algoritmos do que a compreensão do movimento e da variação de
grandezas, com vistas à generalização. Essa compreensão do ensino da álgebra, que parece estar
desconexa da prática social (SOUZA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014), é um dos grandes empecilhos
para a objetivação deste conhecimento para muitos alunos, gerando alienação e fracasso escolar por
meio da reprovação.
Para Davidov (1988) o ensino da matemática deve seguir um movimento que parte do geral
para o particular, superando o distanciamento entre a aritmética e a álgebra. Sendo assim, para
ensinar o conceito de número, por exemplo, Davidov propõe que se inicie a partir do número real
envolvendo as inter-relações das quantidades discretas e contínuas, e não somente com a discretude
própria do conjunto dos números naturais. Essa proposição davidoviana, “em vez de minimizar o
divórcio entre as significações aritméticas e algébricas, como o próprio autor anuncia em seus
escritos, não permite tal distanciamento, além de incluir a geometria” (ROSA, 2012, p. 228).
A ideia da generalização parece ser ponto de convergência da concepção de diferentes
autores (KIERAN et al. 2016; DAVIDOV, 1988; RADFORD, 2014) sobre o que seria o
pensamento algébrico.
Davidov (1988), ao discutir o conceito de generalização, entende que esta ocorre tanto no
desenvolvimento do pensamento empírico como no desenvolvimento do pensamento teórico. No
desenvolvimento do pensamento empírico, identificado por Davidov (ibidem) como limitante das
potencialidades do desenvolvimento humano, a generalização se dá na redução do concreto ao
abstrato, a partir de características comuns e classificações empíricas e sensoriais, de onde se abstrai
uma lei geral a qual generaliza empiricamente outras situações semelhantes.
Já a generalização teórica, chamada por Davidov de substantiva (DAVIDOV, 1988, p. 152)
envolve as relações externas e internas do fenômeno em estudo, superando a aparência
sensorialmente percebida, ou seja, permite “descobrir certa sujeição à lei, uma inter-relação
necessária dos fenômenos particulares e singulares com a base geral de certa totalidade, descobrir a
lei de formação da unidade interna dele”. A generalização substantiva (DAVIDOV, 1988) é própria
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2112

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

do desenvolvimento do pensamento teórico e segue um movimento de redução do concreto
sensorial para o abstrato e depois de ascensão do abstrato ao concreto pensado, ou seja, um percurso
concreto-abstrato-concreto. Esse movimento tem como base as relações lógico-históricas de
produção do conhecimento que enfatizam a essência do fenômeno, e são mediadas pelo próprio
conceito que, segundo Davidov (1988), é o procedimento e o meio de reprodução mental de
qualquer objeto como sistema integral. Neste contexto, a álgebra se apresenta como elemento
mediador e generalizador do pensamento que envolve as relações entre grandezas para
compreensão de particularidades aritméticas, representações e simbolizações, como apresentado por
Damázio et al (2012).
Para Radford (2014; 2018) a generalização do pensamento algébrico envolve a natureza
analítica explicativa para raciocinar algebricamente, de modo que a lei geral é deduzida
conscientemente, e não “adivinhada” como pode acontecer nas relações aritméticas. Pensar
algebricamente é operar com o desconhecido, o que significa operar como se o desconhecido fosse
sempre conhecido.
Kieran et al. (2016), baseando-se em estudos de Kaput, que envolviam o pensamento
algébrico, afirmam que as relações matemáticas, os padrões e as estruturas aritméticas seriam a
essência do pensamento algébrico. Para Radford (2014), o reconhecimento da generalização de
padrões, é o que relaciona a transição entre pensamento aritmético e pensamento algébrico. No
entanto, essa generalização nem sempre depende da simbolização, ela pode ser apresentada por
meio de gestos, linguagem escrita, falada ou outra representação semiótica e, durante o
desenvolvimento do trabalho conjunto, pode seguir para a representação simbólica, o que
ressignificaria todas as operações numéricas (RADFORD, 2018).
Ainda acerca do pensamento algébrico, Souza, Panossian e Cedro (2014), indicam como
elementos essenciais para o seu desenvolvimento: a fluência, o número, a variável e o campo de
variação, em relação dialética.
Baseando-nos nos estudos dos autores apresentados, entendemos que o desenvolvimento do
pensamento algébrico envolve, necessariamente, os seguintes nexos conceituais:
•

valor desconhecido (incógnita);

•

reconhecimento de padrões e generalizações;

•

variáveis;
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•

relações entre grandezas; e

•

relação algébrica funcional.

Tais elementos foram estruturadores das ações de pesquisa acerca do desenvolvimento de
pensamento algébrico dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais. A seguir,
apresentamos uma das situações desencadeadoras de aprendizagem desenvolvidas e discutimos sua
relação com os nexos conceituais do pensamento algébrico, bem como a relação desses nexos com
a compreensão de generalização.
SITUAÇÕES DESENCADEADORAS DE APRENDIZAGEM E A GENERALIZAÇÃO
ALGÉBRICA
A partir do movimento histórico-cultural apresentado até aqui, do qual emergiram os nexos
conceituais que destacamos como constituintes do pensamento algébrico e da própria álgebra,
apresentamos como organizamos uma das Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA),
que intitulamos: “É possível prever o futuro?”.
Nessa SDA, os nexos conceituais do pensamento algébrico presentes remetiam às relações
entre grandezas, já que era necessário estabelecer uma relação de dependência na inter-relação
aritmética, algébrica e geométrica. Essa situação possibilitou pensar sobre a variação dos termos
sem ter os valores numéricos, própria do pensamento aritmético e, a partir, de tais relações,
representadas pelas variáveis que compunham o problema, foi possível perceber indícios do
desenvolvimento de um pensamento fundamentalmente algébrico.
Baseada nos princípios teóricos e metodológicos da Atividade Orientadora de Ensino,
conforme proposta de Moura (2010), a SDA “É possível prever o futuro?” visava o reconhecimento
de grandezas, a representação por variáveis das relações funcionais de dependência e
independência, tendo como foco a representação genérica do Problema. A SDA propunha revelar a
essência do fenômeno por meio do pensamento algébrico. O fenômeno consistia em acompanhar o
volume de um recipiente com água à medida que eram colocadas bolinhas de vidro no mesmo. O
desafio era prever quando a água transbordaria o limite de capacidade do recipiente. Para isso,
foram entregues aos professores, que trabalharam em pequenos grupos, os seguintes objetos:
recipiente acrílico, uma garrafa contendo água, um conjunto de bolinhas de vidro (gude), fita
adesiva, barbante, caneta.
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Para responder aos Problemas Desencadeadores de Aprendizagem - PDA (VIRGENS, 2019)
da SDA, seria necessário que os sujeitos seguissem o percurso concreto-abstrato-concreto na
relação com o fenômeno.
A essência da SDA é o problema que relaciona as necessidades de ensinar e de
aprender da AOE à necessidade humana que está na gênese do movimento históricológico universal de produção, que remete à significação dos conceitos a serem
estudados no contexto singular da educação escolar. Esse Problema, impregnado das
necessidades humanas que possibilitam colocar o sujeito em atividade no contexto da
AOE, é o Problema Desencadeador de Aprendizagem (VIRGENS, 2019, p. 244).

A partir do concreto sensorial, os professores foram identificando as grandezas observadas
e depois passaram a refletir se essas grandezas variavam, se seria possível estabelecer alguma
dependência entre elas e como representar essa possível relação.
Assim, conseguimos identificar um movimento desencadeado pela necessidade de prever
como ocorreria uma situação que segue um padrão, envolve uma argumentação não simbólica que
se movimenta em direção a uma simbolização que pode utilizar símbolos literais para referenciar
valores desconhecidos, o que economiza tempo e energia para resolução do problema. Ou seja,
entendemos que a SDA contextualiza um movimento a ser seguido a partir da necessidade suscitada
pelo PDA que, ao solicitar que os sujeitos prevejam o que acontecerá em uma situação futura,
coloca os sujeitos diante das mesmas necessidades humanas de previsão e generalização que,
historicamente, culminaram na produção do que, hoje, reconhecemos como um campo da
matemática mais formal e independente, que é a álgebra.
As grandezas relevantes para responder ao PDA proposto nesta SDA, seriam: altura da água
no recipiente, a altura total do recipiente, a quantidade de bolinhas. As duas primeiras se relacionam
ainda com o volume de cada bolinha e com o volume total do recipiente, respectivamente. Também
é possível estabelecer algumas relações de dependência entre as grandezas e representar essas
relações, que são variáveis. Por exemplo, a altura da água no recipiente em relação à quantidade de
bolinhas colocadas no interior deste.
Importante destacar que, para a organização da SDA, não foram entregues aos sujeitos
bolinhas suficientes para que a água transbordasse do recipiente e nem instrumentos de medição
padronizados. Com isso, a necessidade suscitada pelo PDA não poderia ser satisfeita pela mera
contagem ou medição, o que potencializaria a superação do pensamento aritmético, já que os
sujeitos não poderiam simplesmente ir depositando bolinhas no recipiente para contar com quantas
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a água transbordaria e nem poderiam medir a altura para estabelecer uma relação numérica entre a
altura total e o nível de água decorrente da inclusão de cada bolinha. Aqui evidencia-se a
necessidade de superação do pensamento aritmético em direção do desenvolvimento do pensamento
algébrico pela observação do padrão de deslocamento do nível da água a cada bolinha. Esse
movimento parte da observação do padrão e do trabalho conjunto a respeito das relações
estabelecidas, que remetem ao concreto sensorial.
Para chegar à resposta do PDA, ou seja, para saber a quantidade de bolinhas (b) necessárias
para que a água transbordasse, era necessário identificar a relação de dependência entre a altura do
espaço sem água do recipiente (H) e a variação da altura da água a cada bolinha colocada no
interior do recipiente (h), conforme Figura 1.
A constatação de que o nível da água deslocado sempre é o mesmo (um padrão decorrente
do volume da bolinha) e que a divisão remete à relação entre a altura que falta para transbordar e o
volume deslocado por cada bolinha depositada os sujeitos puderam representar a situação com a
seguinte expressão algébrica:

Com base nesta conclusão abstrata é possível fazer a seguinte síntese ou generalização
substantiva: qualquer que seja a altura do recipiente que falta ser ocupada antes que a água
transborde a capacidade do mesmo, a quantidade de bolinhas necessárias para fazer a água
transbordar é igual à razão (ou divisão) entre a altura que falta para transbordar e a variação do
nível de água a cada bolinha colocada no interior. A partir dessa generalização substantiva, a
situação concreta assume outra característica, que supera a limitação do caso particular e que passa
a ser compreendido como parte de um todo.
Esse movimento de generalização substantiva que descrevemos é objetivado no retorno ao
concreto, na ascensão do abstrato ao concreto, e permite solucionar outras situações que envolvam
relações de dependência entre grandezas contínuas. Por exemplo, nesta proposta de SDA é possível
responder questões particulares, como: se diminuirmos o volume da bolinha de gude pela metade, o
que ocorre com a variação de altura da água? Quantas bolinhas passam a ser necessárias para a água
transbordar? E se a altura do recipiente aumentar x centímetros?
Vale destacar que, em um primeiro momento, os diferentes grupos de professores chegaram a
aproximações distintas acerca da compreensão do fenômeno envolvido na SDA. A manifestação da
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compreensão da possibilidade de generalização deu-se também por diferentes meios semióticos de
modo que, não era esperada a generalização simbólica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo buscamos ressaltar a importância de pesquisas e estudos em torno da
necessidade do desenvolvimento do pensamento algébrico já nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Essa necessidade se intensificou com a publicação de documentos oficiais que
exigem a apropriação de conhecimentos mais específicos, explicitando assim a necessidade de se
desenvolverem formas algébricas de pensamento já desde as séries iniciais do Ensino Fundamental.
Apesar dessa demanda oficial, verificamos um cenário ainda inicial no que diz respeito às práticas
pedagógicas em sala de aula sobre a temática.
Diante dessa demanda emergente de formação de professores dos anos iniciais para
organização do ensino envolvendo a necessidade de desenvolvimento do pensamento algébrico, os
pesquisadores do GEPPEDH-Mat da Unifesp têm investigado o desenvolvimento do pensamento
algébrico de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, ancorados nas contribuições
teóricas da Teoria Histórico-cultural e, em particular as contribuições da Atividade Orientadora de
Ensino - AOE (MOURA, 2006) e da Teoria da Objetivação - TO (RADFORD, 2006).
Compreendendo como Radford (2018) que a álgebra que é um Sistema Semiótico de
Significação Cultural, ou seja, é um saber que pode ser encontrado e passar a ser objeto da
consciência na atividade, no trabalho conjunto entre os sujeitos da aprendizagem (professor e
aluno), assumimos que esse encontro não depende necessariamente de representações simbólicas e
sim da generalização de padrões, das relações e operações com valores desconhecidos como se eles
estivessem presentes. Assim, pensar algebricamente implica em lidar com “quantidades
indeterminadas de modo analítico” (RADFORD, 2018).
A Situação Desencadeadora de Aprendizagem “É possível prever o futuro?” elaborada pelo
grupo reflete a busca de objetivar a necessidade de previsão por meio do reconhecimento de padrão,
grandezas variáveis e relação funcional, por meio de um movimento de generalização substantiva.
O trabalho desenvolvido com os professores a partir da proposição dessa SDA permitiu que
os sujeitos tomassem consciência de que é possível fazer previsões a partir da observação de
padrões e da representação das relações de dependência entre grandezas variáveis, que constituem
os nexos conceituais do pensamento algébrico funcional em que uma grandeza varia dependendo de
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uma outra grandeza. Isso foi possível porque a SDA elaborada e analisada não segue um modelo
aritmético, pois opera com valores desconhecidos como se estes estivessem ali. De acordo com
Radford (2006), essa forma de generalização é genuinamente parte do pensamento algébrico, pois
exprime sua natureza analítica e explicativa.
Focando a formação de professores, compreendemos que a abordagem apresentada nesse
texto favorece a superação do pensamento puramente aritmético na objetivação do pensamento
algébrico, já que ambos se apresentam em uma relação dialética permanente.
Assim, destacamos que acompanhar o movimento da generalização substancial (DAVIDOV,
1988) e do trabalho analítico com quantidades indeterminadas (RADFORD, 2018) pode trazer
importantes contribuições para as propostas de formação de professores que objetivem o
desenvolvimento do pensamento algébrico por meio do encontro com o conhecimento algébrico
compreendido com Sistema Semiótico de Significação Cultural.

Notas de fim
Vertente de estudos voltados à Educação Matemática. Mais informações do grupo disponíveis no Diretório de Grupos
de Pesquisa da CAPES, no endereço http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/35714.
1

Nesselman, G. H. F. Versuch einer kritischen geschichte der algebra, 1. Teil. Die Algebra der Griechen [Essay on a
critical history of algebra. 1st Part. The algebra of Greeks], Berlin: G. Reimer, 1842.
2

Ainda que o volume das bolinhas possa apresentar pequenas variações, optamos por indicar que tais variações são
insignificantes para os propósitos que buscávamos alcançar.
3
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FIGURAS, QUADROS E TABELAS
Figura 1. Relação de dependência entre a altura do recipiente e a variação de água conforme quantidade de bolinha.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Resumo
O conhecimento algébrico nos anos iniciais tem sido tema de interesse em pesquisas no âmbito
nacional e internacional. Isso porque a transição do pensamento aritmético para o algébrico tem sido
um grande desafio para a educação matemática e um dos fatores do que se convencionou chamar de
fracasso escolar dos alunos. Diante dessa realidade e a partir da publicação de documentos oficiais
brasileiros que explicitam a necessidade de introdução da álgebra já nos anos iniciais do ensino
fundamental, as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos Educativos
e Perspectiva Histórico-Cultural – GEPPEDH–Mat passaram a reconhecer a necessidade de investigar
a temática na formação de professores que ensinam matemática nesta etapa de ensino. O presente
artigo apresenta um recorte de uma pesquisa desenvolvida pelo grupo, que buscou, a partir de uma
proposta de formação continuada para docentes dos anos iniciais, possibilitar aos professores
participantes uma aproximação com aspectos do pensamento algébrico e consequentemente refletir
sobre a organização do ensino buscando desenvolver o pensamento algébrico nos alunos já nas etapas
iniciais de escolarização. A base teórica que fundamenta a pesquisa remete, de modo geral, à
perspectiva Histórico-Cultural e, em particular, às contribuições da Teoria da Objetivação e da
Atividade Orientadora de Ensino. Como exemplo das proposições dos nexos conceituais
compreendidos pelo grupo como essenciais para o desenvolvimento do pensamento algébrico,
apresentamos uma Situação Desencadeadora de Aprendizagem intitulada É possível prever o futuro?, que
destaca o movimento concreto-abstrato-concreto envolvido na constituição da generalização
substancial que parte do geral para o particular e busca a superação da mera aritmetização.
Palavras-chave: Pensamento algébrico; Generalização; Perspectiva Histórico-Cultural; Teoria da
Objetivação; Atividade Orientadora de Ensino.
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PROFESSORAS NO TRABALHO COM A RESOLUÇÃO
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Juliane do Nascimento Mosquini – EMEF Professor Carmelino José
Dalsenter

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente artigo se refere a uma experiência desenvolvida no âmbito da formação
continuada de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental tendo como objeto a
matemática. Tal experiência envolveu a parceria entre coordenadora e professores por meio da
realização da formação na escola e a orientação e acompanhamento do trabalho do professor em
sala de aula.
O coordenador pedagógico é um dos profissionais que aparece na literatura como elemento
fundamental para a realização da formação continuada na escola. Como apontam Gouveia e Placco
(2013), o coordenador constitui peça chave para o desenvolvimento da formação permanente nas
escolas além de ter um papel fundamental na perspectiva colaborativa de formação. Acrescentam as
autoras:
É o CP que tem as condições para propor bons momentos de formação nos horários de
trabalho coletivo previstos na escola, para organizar grupos de estudo, planejar as
ações didáticas junto com os professores, fazer orientações por séries, exercer de fato
o papel de um articulador de aprendizagens. Ao assumir esse papel, o CP se
responsabiliza, junto com o professor, pela qualidade da aprendizagem dos alunos (p.
70).

Destaca-se ainda a importância da parceria entre coordenador e professores (CLEMENTI,
2001; GOUVEIA e PLACCO, 2013) na busca de solução para os problemas do cotidiano, na
importância de o coordenador oferecer instrumentos e fazer a interlocução com os professores.
Juntos devem refletir sobre o que privilegiar em determinada atividade, como
promover maiores reflexões entre os alunos, que metodologias são mais adequadas
nesta ou naquela situação, ou como os alunos estão se relacionando com as
informações que adquirem na escola. Cabe ao coordenador fazer a interlocução com
os professores, ajudando-os a amadurecer suas instituições e superar as contradições
entre o que pensam e planejam e as respostas que recebem dos alunos (CLEMENTI,
2001, p. 54).

Portanto, o coordenador pedagógico é o profissional que pode problematizar a prática de
ensino em matemática pelo professor, ajudando-o a repensar e avançar em sua prática. É alguém
que pode ser parceiro do professor, ajudando-o a levar para a sala de aula as discussões propostas
na formação, evidenciando um aspecto importante da função do coordenador pedagógico: atuar na
formação continuada do professor, promovendo momentos de estudos na escola voltados aos
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diferentes conteúdos matemáticos que o professor precisa ensinar e realizando o acompanhamento
do professor em sala de aula. Não se trata apenas de observar o trabalho do professor, o
acompanhamento a que se faz referência neste texto é o de estar junto com o professor, é o de fazer
junto com ele, de orientá-lo e auxiliá-lo em sala de aula ajudando-o a problematizar os conteúdos
com os alunos, atuando dessa forma como um mediador.
Neste texto apresentam-se discussões sobre o trabalho com a resolução de problemas em
sala de aula, a partir da parceria de trabalho entre coordenadora e professoras. Tal experiência foi
desenvolvida com duas turmas de 3º ano, de uma escola pública, de anos iniciais do Ensino
Fundamental, no município de Pompeia/SP.
A parceria entre professores e coordenadora no trabalho com a resolução de problemas
A partir da análise do planejamento dos professores era possível observar a presença de
situações-problemas envolvendo ideias acerca das operações, no entanto, a resolução de problemas
em sala de aula consistia em uma atividade realizada de forma individual pelos alunos, seguida de
correção e explicação pelo professor. Não havia a proposição de situações que levassem os alunos a
pensar e discutir sobre diferentes estratégias de resolução de uma situação-problema, nem a prática
de promover a comunicação de ideias entre eles. Para Carvalho (1991), torna-se fundamental propor
situações em que os alunos sejam levados a discutir com toda a classe como pensaram para resolver
os problemas propostos. Segundo a autora é a partir da discussão orientada pelo professor que os
alunos constroem a linguagem matemática. Considera ainda que discussões realizadas em grupos,
quando não precedidas de explicação do professor permitem aos alunos olhar os problemas sob
outros pontos de vista. Quando os alunos são levados a discutir juntos, uma mesma situação,
desenvolvem a capacidade de elaborar hipóteses e se apropriam de diferentes formas de resolução
de um problema.
De modo a ampliar o conhecimento dos professores acerca do trabalho com situaçõesproblemas em sala de aula foi proposto nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
discussões sobre o tema. Os professores foram levados no primeiro momento a resolver problemas
de forma coletiva, discutir sobre diferentes estratégias de resolução e comunicar seu pensamento
aos colegas e, em um segundo momento, a refletir sobre o trabalho que desenvolviam com
problemas em sala de aula.
A partir da parceria entre coordenadora e professoras, estas foram estimuladas a desenvolver
em sala de aula uma abordagem diferenciada em relação ao trabalho com problemas. A atividade
foi realizada em duas salas de aulas de 3º ano e contou com a participação e orientação da
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professora da sala e coordenadora. Os alunos foram organizados em grupos de três a quatro
crianças. A abordagem utilizada na aula pautou-se na perspectiva metodológica de Ensino –
Aprendizagem – Avaliação da Matemática através da Resolução de Problemas (ONUCHIC e
ALLEVATO ,2008). A organização da aula buscou seguir algumas das etapas propostas por essa
metodologia: formação de grupos e entrega dos problemas; papel do professor como mediador
acompanhando e lançando questionamentos aos grupos no momento de resolução; análise das
estratégias utilizadas pelos alunos; comunicação do pensamento por meio da socialização das
resoluções apresentadas pelos grupos.
A aula foi desenvolvida em quatro momentos: No primeiro momento os alunos recebiam os
problemas e realizavam a leitura em grupos, em um segundo momento era necessário acompanhar
os grupos para ver como estavam resolvendo as situações e nesse momento tanto a professora,
quanto a coordenadora realizavam questionamentos que ajudassem os alunos a refletir e pensar em
estratégias para a resolução dos problemas. Após a resolução, os grupos eram estimulados a fazer o
registro por escrito da forma como haviam encontrado a solução para o problema. No quarto
momento, era proposta uma socialização pelos grupos das estratégias de resolução e o modo como
pensaram para resolver os problemas. E por último era realizada uma análise e comparação das
diferentes estratégias e possibilidades de resolução apresentadas pelos grupos.
Para o desenvolvimento da aula foram propostos os seguintes problemas1:
Problema 1 - No próximo sábado iremos participar da “Praça de Leitura”, no bairro do
Tanque. A prefeitura irá disponibilizar vans de 15 lugares para levar os alunos. Nossa sala tem 34
alunos. Quantas vans serão necessárias para nos levar até o evento?
Problema 2 - José Carlos é pai de três filhos. No mês passado ele faleceu. Agora seus filhos
terão que dividir os 19 cavalos deixados pelo pai. O que vocês sugerem que façam para que essa
divisão não deixe nenhum dos filhos em desvantagem?
As resoluções apresentadas para o problema das vans (Anexo 1) mostram as diferentes estratégias
utilizadas pelos alunos para encontrar a resposta do problema. Mesmo se tratando de um problema
de divisão (34 : 15), os alunos utilizaram a adição como uma operação possível, uma vez que
perceberam que 15 + 15 é igual a 30, o que equivale a 2 vans, como são 34 alunos, perceberam que
duas vans não seriam suficientes e, que portanto, seriam necessárias 3 vans. Vale ressaltar que no
período em que a aula foi desenvolvida a operação da divisão não havia sido introduzida aos alunos,
Os problemas apresentados foram retirados da dissertação de mestrado de Mengali (2011) “A cultura da sala de aula
numa perspectiva de resolução de problemas: o desafio de ensinar matemática numa sala multisseriada”
1
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o que possibilitou que eles pensassem em outras possibilidades de encontrar o resultado por meio de
desenhos e da operação de adição. O trabalho em grupos favoreceu que juntos percebessem que
duas vans não seriam suficientes para levar todos os alunos da turma e mesmo restando somente 4
alunos, estes também teriam que ser transportados até o local.
No problema dos cavalos, que também envolvia a divisão, os alunos recorreram ao desenho
(Anexo 2) para descobrir quantos cavalos cada irmão receberia. No primeiro momento, mesmo
verificando que sobraria um cavalo, não chegaram à possibilidade de vender o cavalo que havia
sobrado e dividir o dinheiro entre os irmãos. Após serem questionados várias vezes sobre o que
aconteceria com tal cavalo é que chegaram à conclusão da venda e divisão do dinheiro como uma
forma justa de distribuição da herança.
As resoluções apresentadas pelas crianças possibilitaram as professoras perceber que o
trabalho em grupos possibilita a troca de informações e a discussão de diferentes estratégias entre
eles. No momento da discussão sobre a aula, uma das professoras relatou que nunca havia
trabalhado com problemas não convencionais e nenhuma das professoras havia proposto o trabalho
de resolução de problemas em grupos. A experiência possibilitou a elas verificar que o trabalho em
grupos dá a oportunidade para que as crianças percebam que são capazes de “pensar”. Notaram que
alunos que ficavam calados em sala de aula, que não participavam das aulas de matemática foram
líderes no grupo, pensando, perguntando e registrando. Puderam observar também que por meio da
interação os alunos são estimulados a pensar e tal situação favorece o desenvolvimento da
criatividade, de conceitos matemáticos e do raciocínio lógico-matemático. Os problemas
propiciaram as crianças ir além da identificação de uma operação que resolvesse o problema. No
trabalho em grupo, o famoso “é de mais ou é de menos professora” dá lugar a ricas discussões e
possibilidades de soluções.
CONCLUSÕES
A experiência relatada mostra que a parceria entre coordenador e professores envolvendo a
sala de aula possibilita ao professor perceber novos olhares sobre o trabalho com resolução de
problemas. Em uma perspectiva de trabalho com resolução de problemas, em que os alunos
trabalham em grupos, há a oportunidade de elaborar hipóteses e criar estratégias para encontrar a
solução. No movimento de interação e discussões coletivas os alunos são levados a estabelecer
relações, o que contribui para apropriação de conceitos e ideias acerca das operações, uma vez que
“a construção do conceito não se dá antes da resolução do problema; é para resolver problemas que
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se constroem instrumentos (conceitos e técnicas operatórias) matemáticos” (CARVALHO, 1991, p.
58).
A abordagem diferenciada de trabalho em sala de aula em relação à resolução de problemas
contribui para que o professor vivencie um novo fazer e reflita sobre a forma como desenvolve o
trabalho com a matemática em sala de aula, ampliando os seus conhecimentos e saberes acerca da
prática e do modo como os alunos pensam e aprendem matemática.
A parceria com o coordenador pode se constituir nessa perspectiva em uma modalidade de
formação continuada de professores em que a escola se torna um espaço de aprendizagem do
professor, um local onde ele pensa, reflete e aprimora a sua prática.
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ANEXOS
Anexo 1. Resolução do problema das vans
Figura 1. Resolução 1

Fonte: Dados da autora
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Figura 2. Resolução 2

Fonte: Dados da autora

Anexo 2. Resolução do problema dos cavalos
Figura 3. Resolução 1 e 2

Fonte: Dados da autora
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Resumo
O presente artigo se refere a uma experiência desenvolvida no âmbito da formação continuada de
professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental tendo como objeto a matemática.
Trata-se de uma experiência realizada em uma escola pública da rede municipal de ensino de
Pompeia/SP e que envolveu a parceria entre coordenadora e professoras por meio da realização de
formação na escola, orientação e acompanhamento do trabalho do professor em sala de aula. O
referencial teórico que norteou tal experiência parte do pressuposto que o coordenador é o profissional
responsável pela formação continuada do professor na escola. Considera-se o coordenador como
profissional que pode problematizar a prática do professor, ajudando-o a levar para a sala de aula as
discussões propostas na formação, propiciando a reflexão e o avanço de sua prática. A proposta
relatada envolveu estudos e discussões acerca da abordagem de trabalho com a resolução de problemas
em sala de aula em duas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento da aula os
alunos foram organizados em grupos e a abordagem utilizada pautou-se na perspectiva metodológica
de Ensino – Aprendizagem – Avaliação da Matemática através da Resolução de Problemas. As
resoluções apresentadas pelas crianças possibilitaram as professoras perceber que o trabalho em grupos
possibilita a troca de informações e a discussão de diferentes estratégias entre elas, favorecendo o
desenvolvimento da criatividade, de conceitos matemáticos e do raciocínio lógico-matemático. A
experiência mostra que a parceria entre coordenador e professores envolvendo a sala de aula possibilita
ao professor perceber novos olhares sobre o trabalho com resolução de problemas. Tal prática pode se
constituir em uma modalidade de formação continuada de professores em que a escola se torna um
espaço de aprendizagem do professor, um local onde ele pensa, reflete e aprimora a sua prática.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Formação Continuada; Ensino de Matemática; Resolução
de Problemas.
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INTRODUÇÃO
A Educação Básica é um nível escolar composto por três etapas - Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Frequentemente, a transição entre essas etapas é objeto de
investigação no meio acadêmico (FURTADO, 2018; SANTOS, 2016; MELIN, 2013), pois há um
entendimento de que podem produzir rupturas e descontinuidades que impactam diretamente a vida
escolar dos estudantes.
Aproximando a lente sobre as transições escolares, percebemos que no interior do Ensino
Fundamental ainda existe outra segmentação (não oficial), os chamados anos iniciais (1º ao 5º ano)
e anos finais (6º ao 9º ano). Essa divisão possui razões históricas, que remetem ao tempo em que se
exigia a aprovação em um exame para que um aluno fosse admitido no Ensino Secundário. É
reforçada por outros aspectos, como a divisão de responsabilidades por cada etapa pelo poder
público, que obriga muitos alunos a migrarem de escola e/ou rede (da rede municipal para a
estadual, por exemplo), e pela formação dos professores que atuam nesses segmentos, que
reafirmam esses espaços de atuação e perpetuam uma falta de articulação entre os anos do Ensino
Fundamental.
O Ensino Fundamental é, segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional
9394/96, uma etapa escolar obrigatória, composta por nove anos de escolaridade. Historicamente,
os termos primário e ginásio, antiga nomenclatura para os ensinos de 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª série,
ainda são utilizados socialmente. Antes da atual regulamentação, essas duas etapas já haviam sido
unificadas no chamado Ensino de 1º grau, que abrangia da 1ª à 8ª série, medida que teve grande
importância para a educação brasileira, pois permitiu a continuidade dos estudos sem a necessidade
de aprovação no exame de admissão. Teoricamente, a partir daquele momento, o que hoje
conhecemos como Ensino Fundamental deveria ter ganhado mais coesão, pois as séries escolares
passaram a compor uma única etapa de ensino. Na prática, ainda não chegamos à essência do que
deveria representar o Ensino Fundamental: uma base de conhecimentos para os estudantes, pois
sequer alcançamos unidade e coesão em sua configuração.
A desarticulação é percebida por professores e alunos e gera fragmentações em diversos
aspectos do cotidiano escolar. Focando essa problemática, o grupo colaborativo de professores que
ensinam matemática nos Campi Humaitá I e II do Colégio Pedro II visa construir pontes para
docentes e discentes que transitam pelo Ensino Fundamental.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A descontinuidade metodológica e a nova rotina escolar que acontecem na passagem do 5º
para o 6º ano, encaradas como inevitáveis, sempre levaram os alunos a se adaptarem (ou não) à
nova realidade, sendo a escola pouco atenta e parceira dos alunos e seus responsáveis nesse
momento.
A fragilidade desta etapa é sentida em nível nacional. Os dados apresentados na tabela 1
mostram que o 6º ano, destacado em amarelo, constitui-se como um gargalo no Ensino
Fundamental: é a série que apresenta a menor taxa de aprovação, a maior de reprovação e, junto ao
9º ano, a maior taxa de evasão. Tal constatação se configura em um cenário que merece um olhar
atento das políticas públicas educacionais e, sobretudo, dos professores que atuam nessa etapa da
educação básica.
O entendimento sobre as rupturas e descontinuidades provocadas pela transição dos anos
iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental exige um panorama de quem atua nesses dois
pequenos mundos. Os professores, a partir de uma reflexão de suas práticas pedagógicas e da
cultura escolar nas quais estão inseridos, devem ser capazes de apontar os problemas que enfrentam
nessa transição e de buscar soluções para seus contextos educacionais. Nesse sentido, as
comunidades colaborativas docentes se constituem em um ambiente de formação continuada e
também em uma célula de reflexão e transformação da cultura escolar.
Uma comunidade profissional docente é um grupo colaborativo com identidade própria que
trabalha conjuntamente sobre determinado tema ou problema e que abrange profissionais das mais
diversas facetas da profissão, do trabalho escolar e pedagógico (NÓVOA, 2017). Tais comunidades
docentes podem ser compostas por professores da Educação Básica ou atuar em parceria com a
universidade. Elas investigam o que se ensina e se aprende nas escolas e o modo como essas
práticas são desenvolvidas, denominado como grupo com postura investigativa por Cochran-Smith
e Lytle (1999, 2009, apud CRECCI 2013; FIORENTINI, 2013).
Segundo Fiorentini (2013), a década de 1990 foi marcada pelo surgimento de grupos
colaborativos no Brasil envolvendo parceria entre professores universitários e professores da escola
básica, tendo como foco de análise as práticas de ensinar e aprender na educação básica. As
contribuições das comunidades profissionais docentes têm grande potência, pois
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Os professores da escola básica trazem como excedente de visão1, em relação aos
acadêmicos, um saber de experiência relativo ao ensino da matemática nas escolas e
conhecem as condições e as possibilidades atuais do trabalho docente. Os
conhecimentos que mobilizam e produzem são situados na complexidade de suas
práticas, sendo esta referência de validação e apropriação crítica ao saber acadêmico.
(FIORENTINI, 2012)

Como premissa, nesses grupos os professores da Educação Básica fazem parte da busca por
estratégias para lidar com questões oriundas de seus contextos escolares, pois acredita-se que eles
têm um olhar diferenciado para abordar as problemáticas, sendo capazes de atuar na reflexão e na
(re)significação da sua prática. Por estarem inseridos no contexto educacional em discussão, têm
uma percepção dos limites e possibilidades de ação que, muitas vezes, os estudos externos à escola
não conseguem captar e que acabam por assumir postura colonizadora. O rompimento da
dicotomização entre universidade e escola pode trazer resultados significativos para os
pesquisadores educacionais, que terão acesso mais profundo às reais problemáticas da educação
básica, e para os professores da Educação Básica, que deixarão de ocupar o lugar secundário nas
discussões sobre a escola e terão seus saberes docentes valorizados.
Nóvoa (2017) acredita que quando tratamos da necessidade de se estreitar as relações entre
universidade e escola, deixamos de lado o terceiro vértice dessa relação, os professores. O autor
afirma que, apesar de os docentes estarem presentes na escola, pouco atuam na formação de
professores, pois há uma crença de que a formação dos professores ocorre somente na universidade.
Nesse sentido, os grupos colaborativos, considerados como formação continuada, enaltecem tanto o
protagonismo do professor na discussão e a resolução de problemas de seu contexto, quanto o papel
formador do professor da educação básica. O espaço universitário tem sua importância e é
insubstituível na formação, mas Nóvoa (2017) acrescenta que as comunidades colaborativas têm
papel importante na consolidação da profissionalidade docente.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO COLABORATIVO
Os grupos colaborativos de professores que ensinam Matemática têm sido marcados por
atividades de estudo, investigação e análise compartilhada do processo de ensinar e aprender em
sala de aula (ou fora dela) e do que interfere nesse processo (FIORENTINI, 2013; CRECCI, 2013).
O Grupo de Trabalho (GT) Integração do Campus Humaitá em Matemática, em funcionamento no
1

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. 2003.
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Colégio Pedro II, é formado por professores empenhados em refletir e discutir sobre problemáticas
emergentes de seu contexto escolar e para elas buscarem estratégias que visem à melhoria ou
solução das questões apontadas. Os professores participantes do GT possuem vínculos com o
próprio Instituto Federal em que atuam, o Colégio Pedro II, sendo alguns também atuantes em
espaços acadêmicos (UFRJ e CESGRANRIO).
O GT discute os modos de ensinar e aprender Matemática e busca romper a dicotomização
provocada no Ensino Fundamental pelas formações diferenciadas dos docentes, tendo como
identidade ser um grupo de professores que ensinam Matemática. Este grupo, em funcionamento
mensal desde junho de 2019, inaugurou na instituição a reunião de licenciadas em Pedagogia e
licenciados em Matemática para refletir sobre esse componente curricular, independentemente de
seus campos de formação.
Reuní-los como professores que ensinam Matemática é um importante passo para a
educação que, por sua estrutura organizacional, pouco contribuiu para o diálogo entre esses dois
grupos de professores que ensinam o mesmo componente curricular. O Colégio Pedro II reforça
essa dicotomia, por meio da divisão das turmas de Ensino Fundamental em dois campi distintos
(Campus I e Campus II), prática comum em muitas escolas brasileiras, que contribui para a
fragmentação do Ensino Fundamental.
O GT tem se organizado em alguns tipos de encontros. Nos encontros de leitura, os
professores selecionam textos relacionados à Educação Matemática para serem lidos e debatidos em
grupo. Permearam esses momentos textos que trouxeram reflexões sobre o papel docente nas
impressões que a disciplina de Matemática provoca nos alunos. No que diz respeito ao currículo, foi
lido pelo grupo a seção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que abrange os conteúdos de
Matemática do Ensino Fundamental, dando ênfase às propostas de conteúdo para 5º e 6º anos. No
entanto, como a instituição está passando pela adequação de seu Projeto Político Pedagógico à
BNCC, o GT optou por fazer esse debate depois que esse processo estiver mais adiantado.
Na categoria encontros acadêmicos, o grupo contou com a apresentação da dissertação
Professoras que ensinam matemática na transição do 5° para o 6° ano do ensino fundamental no
Colégio Pedro II: discursos e práticas (FURTADO, 2018), defendida por uma das integrantes do
GT, e com a apresentação do projeto de pesquisa de mestrado Uma proposta metodológica para
aumentar a interação entre alunos e professores do 6º ano por meio de uma plataforma de
aprendizagem, que propõe a criação de uma plataforma online com conteúdos de matemática a ser
alimentada pelos membros do grupo, visando atender os alunos em transição do 5º para o 6º ano.
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Foram realizados encontros práticos, nos quais discutiram-se encaminhamentos didáticometodológicos das aulas de Matemática. Foram apresentados jogos matemáticos utilizados em sala
de aula, incluindo suas formas de exploração conceitual, e a produção e utilização de materiais
manipuláveis nas aulas. Os instrumentos de avaliação do 5º e 6º anos também foram objetos de
reflexão e discussão pelo GT. Foi possível perceber proximidades entre os conteúdos dos dois anos
e os conteúdos que são novidades para os alunos do 6º ano. Perceber que alguns conteúdos são
revisados no 6º ano proporcionou relativa tranquilidade às professoras do 5º. Além disso, os
professores do 6º ano puderam ver quais conteúdos são introduzidos no ano anterior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por avaliarmos que o GT constitui um importante espaço de formação continuada,
continuaremos suas atividades ao longo do ano de 2020, com o convite para o ingresso de outros
(as) professores (as) que ensinam Matemática nos campi I e II. Além disso, como culminância dos
trabalhos deste GT, há a proposta de criação de um Laboratório de Matemática para os anos finais,
bem como a reflexão e partilha constante de materiais e instrumentos avaliativos.
Uma vez que se trata de um processo comum durante a vida escolar, a transição dos anos
iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental ocorre também em grande parte das instituições
educacionais. Assim, este artigo contribui no sentido de que outras instituições também possam
refletir acerca dessa transição, traçando estratégias em conjunto, revisando o próprio currículo,
partilhando práticas pedagógicas.
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(UFJF), 2016. 104 p.
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ANEXOS
Tabela 1. Rendimento Escolar no Ensino Fundamental, 2018.
Taxas de Rendimento Escolar no Ensino Fundamental, Brasil
Taxas de Rendimento Escolar (Aprovação, Reprovação e Abandono) nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e
9 Anos, divididos por série, Brasil, 2018.
Anos
iniciais

Anos
finais

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

APROVAÇÃO

94,2

88,1

98,1

97,4

89,9

92,9

93,6

85,8

87,1

89,3

90,6

REPROVAÇÃO

5,1

9,5

1,2

2,2

9,4

6,3

5,6

11,7

10,5

8,4

6,9

EVASÃO

0,7

2,4

0,7

0,4

0,7

0,8

0,8

2,5

2,4

2,3

2,5

Tabela elaborada pela pesquisadora. Fonte dos dados: INEP - Indicadores Educacionais, 2018.

Resumo
A passagem do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental não é uma transição escolar oficial, mas envolve
modificações que merecem um olhar atento por parte das escolas, professores, famílias e também das
políticas públicas. Considerando todos os aspectos envolvidos nesse momento e suas consequências para a
vida escolar do aluno, o Grupo de Trabalho Integração de Matemática surge como uma comunidade
colaborativa formada por professores que ensinam matemática na Educação Básica no Colégio Pedro II –
Campus Humaitá. Em funcionamento desde Junho/2019, visa promover ações que minimizem a ruptura
existente entre as respectivas séries no ensino de matemática. Os professores se reúnem mensalmente para
debater questões relacionadas a esse componente curricular: são discutidas perspectivas de ensino de
Matemática, os conteúdos previstos no currículo, questões presentes na estrutura da escola, práticas
pedagógicas de Matemática, etc. Também são organizadas ações integradoras que envolvem diretamente os
alunos e visam proporcionar uma ideia de continuidade dos estudos e um conhecimento das mudanças que
ocorrerão no ano escolar seguinte. O pressuposto do grupo é que os alunos não podem ser responsáveis
por toda a adaptação demandada por essa passagem. Desta forma, como os alunos transitam do 5º para o 6º
ano, tentando se adaptar às mudanças provocadas por essa passagem, essa comunidade colaborativa
escolheu discutir uma proposta de ensino de Matemática com uma identidade diferente daquela que
dicotomiza pedagogas (professoras que ensinam matemática nos anos iniciais) e licenciados em Matemática
(professores dos anos finais). Um ensino de Matemática que integre longitudinalmente todos os anos do
Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Grupo colaborativo; Professores que ensinam matemática.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O PROGRAMA MATHTASK
O MAthTASK é um programa de pesquisa que desenvolve ações formativas envolvendo
pesquisadores e professores da Educação Básica e do Ensino Superior do Brasil, do Reino Unido e
da Grécia. Seu principal objetivo é colaborar na formação profissional de professores de
matemática preocupados em desenvolver práticas docentes que levem os estudantes a entender e a
apreciar a matemática. O diferencial do programa está na possibilidade de discutir com professores
em formação inicial ou continuada situações corriqueiras da sala de aula que envolvem o
pensamento matemático e suas peculiaridades, a gestão da sala de aula, a inserção de recursos
tecnológicos (ou não), assim como fazer da sala de aula um espaço democrático e de inclusão que
acolhe todos os estudantes. Para atender a esses objetivos, o programa está estruturado em quatro
eixos: (1) pensamento matemático; (2) gestão da sala de aula e aprendizagem matemática; (3) o
papel da tecnologia digital e de outros recursos no ensino e na aprendizagem em matemática; e (4)
CAPTeaM: a deficiência e a inclusão na sala de aula de matemática.
A ideia central do programa é desenvolver nos professores confiança e segurança para
abordar qualquer tipo de resposta e raciocínio matemáticos trazidos pelos estudantes, bem como
incorporar o uso de tecnologias e recursos didáticos para aprimorar suas aulas, visando à formação
dos estudantes (Biza et al, no prelo). Para tanto, tarefas matemáticas são desenvolvidas de modo
que tais questões sejam abordadas a partir de situações de sala de aula. As tarefas matemáticas –
mathtasks – apresentam uma pequena narrativa com a descrição de uma situação de sala de aula em
que um professor e seus estudantes lidam com um problema matemático e, em seguida, um dilema
é suscitado pela sua resolução (Figura 1). Esse dilema surge a partir de diferentes soluções
apresentadas pelos estudantes para o problema proposto e pode ser com relação ao conteúdo
propriamente dito, com relação à tecnologia, com relação à gestão da sala de aula ou com relação à
inclusão. Por exemplo, numa aula de matemática, alguns estudantes podem resolver uma equação
quadrática pela fórmula e outros por fatoração do polinômio correspondente; já em outra, a
exposição de representações gráficas na tela pode limitar algumas observações; também podem
emergir situações de conflito entre estudantes; assim como um estudante com deficiência pode
apresentar uma caracterização pouco usual para uma forma geométrica.
Nas mathtasks, tanto o problema matemático quanto as soluções são inspirados por questões
tipicamente enfrentadas pelos professores ou indicadas pela literatura. Após a leitura e a exploração
das tarefas, questionamentos são feitos, levando os professores a refletirem e a registrarem por
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escrito sobre o conteúdo matemático e sobre a melhor maneira de lidar com o dilema posto. Por
fim, os diversos pontos de vistas são discutidos em plenária, podendo ou não ser feito um
fechamento considerando alguns pontos específicos (Biza et al, no prelo).
Além de se engajar com tarefas previamente desenvolvidas, os professores também podem
contribuir com a elaboração de novas tarefas (BIZA; NARDI, 2019). Esse tipo de ação além de
reconhecer a experiência do professor também confere às mathtasks mais realidade, dado que elas
passam a espelhar os reais desafios que costumam ser enfrentados nas salas de aula.
OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE MATHTASK NA UNIRIO
Nesses espaços são organizados encontros de modo que primeiramente os professores – em
formação continuada ou inicial – são apresentados às mathtasks. Para esse momento, uma tarefa é
selecionada do rol de tarefas já existentes considerando as especificidades do grupo, bem como o
potencial de discussão que a tarefa pode promover (Figura 1). O grupo é organizado em subgrupos
formados por licenciandos e professores experientes, de modo que os licenciandos possam aprender
com os professores experientes sobre a prática da sala de aula. Depois de discutirem nos pequenos
grupos, é realizada uma discussão plenária sobre a mathtask utilizada, bem como sobre a sua
estrutura. Por fim, pede-se que se pense sobre questões que acontecem regularmente em suas salas
de aula e que poderiam virar novas mathtask. O grupo deve, então, chegar a um consenso sobre um
tema para desenvolver uma mathtask.
Num próximo encontro, a estrutura das tarefas é retomada, bem como os princípios que as
fundamentam. Os grupos passam a pensar em situações que envolvem o tema escolhido e criam a
narrativa que apresenta a mathtask e os questionamentos que a encerra. Em plenária, as mathtasks
são apresentadas e uma rica e construtiva discussão é conduzida, de modo que as mathtasks possam
ser aperfeiçoadas. Nos próximos encontros, uma mathtask é escolhida e o tema que ela aborda passa
a ser estudado a fundo. Fruto desse estudo, não só a mathtask é mais bem elaborada, como também
material de apoio é preparado. O material de apoio pode ser composto tanto por um levantamento
bibliográfico, como também por atividades compostas por lista de exercícios ou outros tipos de
tarefas. O mesmo pode ser feito com as outras mathtasks.
No primeiro semestre de 2019, uma oficina foi realizada nas dependências da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com cerca 30 professores. Como resultado dos dois
primeiros encontros, 8 mathtasks foram elaboradas. Os grupos tiveram liberdade na escolha dos
temas. As mathtasks produzidas abordam análise combinatória, proporcionalidade, equação do
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primeiro grau, área de triângulos retângulos, raiz quadrada, medidas de tendência central. O
engajamento dos professores e a qualidade das discussões a partir das propostas apresentadas
ratificam o potencial do projeto para a formação de professores de matemática.
O PROJETO CAPTEAM
O CAPTeaM (Challenging Ableist Perspectives on the Teaching of Mathematics) é um
projeto financiado pela British Academy e representa o eixo inclusivo do MAthTASK. Ele é fruto
de uma parceria entre dois grupos de pesquisa em Educação Matemática, um do Brasil (Rumo à
Educação Matemática Inclusiva) e outro do Reino Unido (Research in Mathematics). Desde 2015, o
CAPTeaM tem desenvolvido e testado tarefas que desafiam perspectivas que discriminam
capacidades matemáticas de pessoas com deficiência. As ações desse projeto buscam romper com
crenças sobre expectativas em relação a comportamentos ideais dos estudantes e sintonizar
estratégias de ensino de matemática para a diversidade. Para isso, desenham-se e implementam-se
mathtasks com professores que ensinam matemática de modo que eles tenham a oportunidade de
abordar e discutir as diferenças por meio da valorização dos múltiplos modos de interação com a
matemática.
Os primeiros resultados desse projeto indicaram que a prática da sala de aula não tem
acompanhado o discurso teórico sobre o reconhecimento das diferenças individuais como um fator
enriquecedor do processo educacional (HEALY; NARDI; FERNANDES, 2015; NARDI; HEALY;
BIZA, 2015). Assim, o CAPTeaM tem expandido o debate sobre essa temática, promovendo ações
para desconstruir a ideia de aluno “normal” e de sala de aula “padrão”, problematizando práticas
que excluem aprendizes com deficiência das aulas de matemática, assim como ouvindo,
desenvolvendo e testando práticas de sala de aula mais inclusivas em prol de um ensino de
matemática que leve em conta a diversidade dos alunos nas salas de aula reais.
AÇÕES DO CAPTEAM NO INFES-UFF
A primeira ação do CAPTeaM no INFES-UFF foi realizada em 2015. Naquela ocasião,
professores da Educação Básica, professores do Ensino Superior, licenciandos em Matemática e em
Pedagogia foram convidados a refletirem sobre algumas tarefas, baseadas em pesquisas (do grupo
Rumo à Educação Matemática Inclusiva), que envolviam o fazer matemático de alunos com
deficiência e as estratégias adotadas por eles na resolução de determinados problemas. Foram
abordados o fazer matemático de alunos cegos (e.g. HEALY; FERNANDES, 2011); de alunos com
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síndrome de Down (YOKOYAMA, 2012) e de alunos surdos (e.g. FERNANDES; HEALY, 2013).
Em um segundo momento, os participantes puderam explorar outro tipo de tarefas sob algumas
restrições, artificiais e temporárias, de seus canais sensoriais como o da visão e da fala, a fim de
provocar os participantes a reconhecerem diferentes expressões e formas de pensar e agir
matematicamente. Por fim, eles foram convidados a expor, em plenária, suas impressões sobre as
tarefas a partir de algumas questões propostas para reflexão.
Diante do engajamento dos participantes, em 2017 e 2019, novos encontros expandiram o
intercâmbio de experiências – de ensino e pesquisa – entre Brasil e Reino Unido. Novamente,
professores em formação puderam discutir mathtasks contando com a presença de pesquisadoras da
University of East Anglia, do Reino Unido no INFES-UFF. Cada um desses encontros (2015, 2017
e 2019) envolveu mais de 200 pessoas, dentre as quais docentes do Ensino Superior, alunos de
mestrado em Ensino e de graduação de diferentes cursos do INFES-UFF e professores da Educação
Básica, o que evidencia o caráter extensionista do Projeto.
REFLEXÕES TEÓRICAS
O modo como temos envolvido professores com as mathtasks tem sido fundamentado pela
literatura, seja para esclarecer a concepção de tarefas, seja para embasar a nossa perspectiva sobre
processos pelos quais a matemática é aprendida.
De acordo com Biza, Nardi e Zachariades (2018) as tarefas podem ser encaradas como
ferramentas mediadoras para o processo de ensino-aprendizagem. As atividades propostas pelo
MathTASK fundamentam-se no conceito de tarefas adotado por Biza, Nardi e Zachariades (2007,
2018) e têm como princípio fundamental engajar os professores com situações específicas e
especialmente preparadas antes que tais situações sejam de fato enfrentadas na sala de aula. Ao se
engajar com as mathtasks, o professor acaba desenvolvendo uma postura reflexiva proativa (BIZA,
NARDI, 2019) que estende o conhecimento adquirido para além dos conteúdos e questões
abordados na mathtask.
A utilização de diálogos, vídeos, relatos, ou outros meios aproxima-se dos casos de ensino
(SHULMAN, 1986; 1996). De acordo com Shulman (1986) os casos podem exemplificar, ilustrar e
trazer vida às proposições teóricas. São, portanto, fonte de ideias específicas ou vistos como uma
heurística para estimular um novo pensamento, a partir de lembranças do conhecimento gerado, por
exemplo, de como um professor, em particular, ensinou um assunto específico. Além disso, os
casos refletem como a aprendizagem se dá a partir da experiência: “Nós não aprendemos a partir da
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experiência; nós aprendemos pensando sobre a nossa experiência” (SHULMAN, 1996, p. 208,
tradução nossa).
No que se refere ao CAPTeaM, mais especificamente, estudos que destacam a natureza
multimodal da cognição têm nos ajudado a compreender o uso da multimodalidade para examinar a
produção de significados matemáticos. Radford et al. (2009) consideram que “em nossos atos de
conhecimento, diferentes modalidades sensoriais – tátil, perceptual, cinestésica – tornam-se parte
integrante de nossos processos cognitivos” (p. 92, tradução nossa). Também nessa direção,
Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) afirmam que os processos de pensamento e compreensão
matemática são constituídos por atividades percepto-motoras como, por exemplo, ações corporais,
gestos e manipulação de materiais. Dessa forma, nossas tentativas têm sido a de selecionar e
analisar cenários que ofereçam diferentes estímulos e que abordem ideias matemáticas por meio
canais sensoriais apropriados às particularidades de cada aprendiz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossas experiências têm evidenciado que as tarefas podem ser usadas com professores tanto
em disciplinas da Licenciatura em Matemática ou Pedagogia, quanto em cursos de Pós-graduação
ou de Extensão. Assim, o programa MathTASK e o projeto CAPTeaM têm potencial de agregar
pesquisa, ensino e extensão, o tripé em que as universidades públicas brasileiras estão estruturadas.
Por exemplo, um dos legados do CAPTeaM para a comunidade acadêmica do INFES-UFF é a
criação de um grupo local de estudo e de pesquisa. Além de professores e licenciandos do INFESUFF, esse grupo conta com a participação de uma professora da Educação Básica como
representante da Secretaria Municipal de Educação e uma psicóloga do Núcleo de Apoio à Inclusão
Educacional (NAIE) do município de Santo Antônio de Pádua. Por meio de encontros periódicos,
busca-se refletir sobre práticas que sejam harmonizadas com a diversidade dos estudantes de salas
de aula reais, com vistas a um ensino de matemática mais inclusivo nas escolas locais.
Através do programa MathTASK é possível congregar conhecimentos advindos de
diferentes personagens e esferas, sem que um seja subordinado a ou colonizado pelo outro. A escola
muitas vezes é entendida como subordinada à universidade, cabendo a esta última ditar o que a
primeira deve fazer. Nesse cenário, os professores da escola, muitas vezes, procuram cursos de pósgraduação ou de aperfeiçoamento, sem considerar que eles próprios têm conhecimentos que podem
ser compartilhados, podendo, inclusive ser decisivos. As mathtasks exemplificam como o
conhecimento desses professores pode ser decisivo: na medida em que conferem realidade às
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situações que as compõem fazendo com que essas tarefas não sejam encaradas como materiais que
não representam o que efetivamente acontece nas escolas. É nesse sentido que desenvolvemos
oficinas em que os professores da Escola Básica participam efetivamente e ganham papel de
protagonistas.
As atividades do CAPTeaM, por sua vez, mostram-se como uma oportunidade de se
discutir, ao longo da formação do professor de matemática, práticas de sala de aula que caminhem
ao lado dos discursos teóricos, cada vez mais presentes na legislação e em outros documentos
oficiais (e.g. BRASIL, 2013; 2015), sobre o reconhecimento das diferenças como um fator
enriquecedor do processo educacional.
Desta forma, as ações do MathTASK e do CAPTeaM promovidas nos espaços da UNIRIO e
do INFES-UFF têm evidenciado a importância de levar esse rol de discussões a professores em
diferentes níveis de formação.
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ANEXO
Figura 1. Mathtask Equações simultâneas com módulo. Fonte: programa MathTASK.
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Resumo
O MathTASK é um programa de pesquisa desenvolvido colaborativamente por professores e
pesquisadores do Brasil, do Reino Unido e da Grécia para discutir os discursos matemáticos e
pedagógicos de professores de matemática e a transformação de aspirações desses professores em
práticas pedagógicas. Essas discussões são permeadas por quatro eixos: (1) o pensamento matemático e
suas peculiaridades; (2) a gestão da sala de aula e a aprendizagem matemática; (3) o papel da tecnologia
digital e de outros recursos no ensino e na aprendizagem em matemática; (4) CAPTeaM: os desafios da
inclusão de alunos com deficiência nas aulas de matemática. Este trabalho apresenta algumas ações do
MathTASK e do seu eixo inclusivo CAPTeaM (Challenging Ableist Perspectives on the Teaching of
Mathematics) em duas universidades públicas brasileiras, mais especificamente, na Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior
da Universidade Federal Fluminense (INFES-UFF), localizado no município de Santo Antônio de
Pádua. Nesses espaços, o MathTASK e o CAPTeaM têm envolvido professores (de Educação Superior
e Educação Básica) e licenciandos com situações corriqueiras da sala de aula por meio (do que
chamamos) de tarefas matemáticas. Essas tarefas são desenvolvidas de modo que os quatro eixos
supracitados sejam discutidos e explorados a partir de situações potencialmente reais de uma sala de
aula. Os primeiros resultados indicam que o formato da aplicação das tarefas tem se mostrado
proveitoso, dado o engajamento de todos os participantes nas reflexões, evidenciando a relevância
desse rol de discussões com professores em diferentes níveis formação.
Palavras-chave: Tarefas Matemáticas; Formação de Professores de Matemática; Educação Matemática
Inclusiva.
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AS EXPERIÊNCIAS DE CLUBES DA MATEMÁTICA
COMO DESENCADEADORAS DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Juliana Ribeiro Andrade – UNIFESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O contexto formativo no qual está inserido esse texto faz parte de uma pesquisa de mestrado
em andamento cujo objetivo principal é investigar uma possível relação entre o sentido dos
professores sobre o lúdico e a organização do ensino de matemática em sala de aula.
Essa pesquisa se embasa na Teoria Histórico-Cultural, fundada por Vigotski, na perspectiva
de compreender a importância da interação social no desenvolvimento dos sujeitos, como também
tomamos como norteadores as ideias de Leontiev sobre a Teoria da Atividade (1988) e também
adotamos como método de pesquisa o Materialismo Histórico-Dialético de Marx.
O contexto formativo em que estão inseridos os professores se deu durante o experimento
formativo (Cedro e Moura, 2012), um percurso de formação que possibilitou tanto o percurso
formativo dos sujeitos como a coleta de dados da pesquisadora, que ocorreu numa escola municipal
da prefeitura de Guarulhos, no estado de São Paulo, com professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental.
Neste texto, apresentamos o contexto da pesquisa em questão a apresentar como
organizamos o experimento formativo – o embasamento teórico, perspectiva e objetivos; como
também pretendemos apontamentos específicos de como ancorar todo o percurso na ideia dos
Clubes de Matemática norteou a organização da formação e dos sujeitos em movimento.
TEORIA DA ATIVIDADE E O SENTIDO DOS SUJEITOS
A Teoria da Atividade é postulada por Leontiev (1978; 1988), a partir da Teoria HistóricoCultural de Vigotski, e define o desenvolvimento psíquico dos sujeitos por meio da interação social,
conforme se apropriam do conhecimento humanamente construído e também da cultura.
Por definição e de acordo com o autor, a atividade do sujeito:
Essa unidade da vida [a atividade] é mediada pela reflexão psíquica, cuja real função é
orientar o sujeito no mundo dos objetos. Em outras palavras, a atividade não é uma
reação, mas também um conjunto de reações, mas é um sistema que adota uma
estrutura etapas e conversões internas, desenvolvimento (LEONTIEV, tradução
nossa, 1983, p.66).

De acordo com a teoria de Leontiev, é pela atividade que os sujeitos se desenvolvem e se
relacionam com o mundo; bem como toda a atividade do sujeito se direciona a uma necessidade e o
movimento do sujeito, ao entrar em atividade, deve satisfazer essa necessidade.
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Além disso, o autor define um conceito importante que denomina como atividade principal
do sujeito. O indivíduo está em atividade principal quando está em uma atividade que possibilita o
mais amplo desenvolvimento psíquico; no caso das crianças em idade pré-escolar, a atividade
principal é o brincar; em crianças na idade escolar a atividade principal é caracterizada pelo estudo;
e, mais adiante, os adultos têm suas atividades principais demarcadas pelo estudo, trabalho e etc
(LEONTIEV, 1988).
Por fim, quando abordamos, na pesquisa, as questões acerca dos sentidos dos sujeitos sobre
o lúdico, estamos nos embasando também na teoria de Leontiev, uma vez que o autor considera que
os sentidos pessoais são a relação que os sujeitos constroem com as relações sociais, o que motiva
e, portanto, direciona a sua atividade. Sendo assim, o motivo dos sujeitos só poderá ser individual e
pessoal e será relativo à suas vivências, perspectivas, apropriações e relações que estabelecer com o
meio, interações e percursos que realizar. Como a atividade dos sujeitos é a sua relação com o
mundo e como os indivíduos se desenvolvem, os sentidos pessoais direcionam a atividade e a
motivam e, portanto, são fundamentais, principalmente “o sentido pessoal traduz precisamente a
relação do sujeito com os fenômenos objetivos conscientizados” (Leontiev, grifos do autor, 1978,
p.97).
Aqui apontamos dois pontos importantes que serão ampliados mais adiante: em primeiro
lugar, ao compreender a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, uma vez que é a
atividade principal da criança (e propicia maior desenvolvimento psíquico), é fundamental inseri-lo
na organização do ensino; e, em segundo lugar, ao compreender que a relação dos sujeitos com os
fenômenos influencia o motivos e direciona suas atividades, o espaço formativo cujo as noções do
Clube da Matemática estão explícitas, embasadas no lúdico e nas práticas coletivas da organização
do ensino, pode ter grande importância.
CLUBE DA MATEMÁTICA COMO DESENCADEADOR DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: PRÁTICAS LÚDICAS, COLETIVIDADE E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE
MATEMÁTICA
O Materialismo Histórico-Dialético é o método de pesquisa adotado, principalmente porque,
por característica principal, pretende compreender os sujeitos em movimento, principalmente
porque “como método de investigação a dialética implica na análise de uma realidade objetiva por
meio de seus aspectos contraditórios no conjunto do seu movimento e na busca de fazer aparecer a
essência do objeto” (MORETTI, MARTINS e SOUZA, 2016, p.05). Além disso, como
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característica do método, pretendemos não apenas uma descrição e visamos compreender o objeto
de pesquisa em sua totalidade.
Sendo assim, organizamos como método de coleta de dados um experimento formativo
através de um curso de extensão para professores da Educação Básica que aconteceu no período de
abril a setembro de 2019 numa escola municipal no município de Guarulhos no estado de São
Paulo, com o total de 19 encontros.
Enquanto formação de professores, a proposta formativa tinha como objetivo principal que
os professores discutissem, reorganizassem, planejassem e desenvolvessem práticas de ensino de
matemática a partir de elementos lúdico. Enquanto experimento formativo, e coleta de dados da
pesquisa, tinha como objetivo principal, perceber indícios dos sentidos dos professores sobre o
lúdico, durante esse processo formativo, e uma possível relação desses sentidos e a organização do
ensino de matemática.
Durante o percurso formativo os professores realizaram relatos pessoais sobre suas
experiências, formações e práticas em sala de aula; foram apresentados, resolveram e
desenvolveram situações desencadeadoras de aprendizagens; discutiram textos de teóricos
importantes acerca da Atividade Orientadora de Ensino; foram apresentados à experiências de
Clubes de Matemática; planejaram, organizaram, avaliaram e replanejaram práticas de ensino de
matemática coletivamente.
Todo esse percurso formativo estava ancorado em duas perspectivas importantes. A primeira
delas é a Atividade Orientadora de Ensino (AOE), proposta por Moura (1996; 2010), que é:
Na AOE, ambos, professor e aluno, são sujeitos em atividade e como sujeitos se
constituem como indivíduos portadores de conhecimentos, valores e afetividade que
estarão presentes no modo como realizarão as ações que têm por objetivo um
conhecimento de qualidade nova. Tomar consciência de que sujeitos em atividade são
indivíduos é primordial para considerar a Atividade Orientadora de Ensino como um
processo de aproximação constante do objeto: o conhecimento de qualidade nova. A
atividade, assim, só pode ser orientadora. (MOURA et al., 2010, p.218)

É nesse contexto em que os Clubes da Matemática estão inseridos, ancorados na Atividade
Orientadora de Ensino, como espaços de aprendizagem. O termo espaço, nessa perspectiva, assume
uma conotação diferente da usual, já que “definimos o espaço de aprendizagem como sendo o lugar
de realização de aprendizagem dos sujeitos, orientado pela ação intencional de quem ensina”
(Cedro, 2004, p.129).
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Pautamos e direcionamos nossas experiências no espaço formativo com os professores nos
Clubes de Matemática nas experiências abordadas por Cedro (2004) em São Paulo, na Faculdade de
Educação da USP com os graduandos e alunos; na experiência de Moretti (2014) na Universidade
Federal de São Paulo com graduandos do curso de Pedagogia e escolas públicas; na vivência de
Diniz (2017) enquanto professor e pesquisador numa escola; e, por fim, na experiência de Cedro
(2015) com pesquisadores, graduandos, professores e alunos numa escola.
No geral, os Clubes de Matemática são espaços em que as crianças são voluntariamente
convidadas a participar, nos quais a organização do ensino de matemática se dá através dos jogos.
Ou seja, o lúdico é elemento fundamental das práticas do Clube.
Outro ponto fundamental que também configura os Clubes de Matemática é o caráter
colaborativo de planejamento coletivo dos sujeitos que fazem parte da Atividade Pedagógica.
Professores, pesquisadores e graduandos (a depender da configuração e de qual Clube estamos
falando) se reúnem para discutir, replanejar, construir materiais, organizar o ensino e novas ações
do clube com as crianças.
Portanto, nas ações do Clube da Matemática citadas neste texto, esse espaço de
aprendizagem tem se caracterizado como espaço de aprendizagem em muitos âmbitos: para as
crianças, para os graduandos, para os pesquisadores e para os professores.
CONCLUSÕES
Ancorar as discussões e o percurso formativo na perspectiva dos Clubes de Matemática
significa compreender a importância do lúdico na educação escolar, principalmente pensando na
importância do brincar no desenvolvimento infantil, porque esses espaços valorizam a ludicidade na
organização do ensino de matemática.
Ainda que a criança em idade escolar tenha como atividade principal a atividade de estudo, é
fundamental compreender duas questões importantes. Em primeiro lugar, a criança muda
repentinamente de atividade principal só porque mudou de etapa escolar (MOURA, 2002),
principalmente porque a sua atividade principal está ligada com o espaço social que ocupa. Em
segundo lugar, ainda que haja uma atividade principal que garanta grandes desenvolvimentos
psíquicos e mudanças na personalidade, fundamentais para os sujeitos, existem atividades que
ocupam espaços importantes e são essenciais; Facci (2004), elenca, inclusive, que a criança na
idade escolar tem como essas atividades o jogo e a atividade de estudo, ainda que a segunda seja a
sua principal.
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Grando (2008) aponta amplamente o uso de jogos para o ensino de matemática em sala de
aula, mas também afirma que:
Ao assumir uma proposta de trabalho como jogos, deve assumi-la como uma opção,
apoiada em uma reflexão com pressupostos metodológicos, prevista em seu plano de
ensino, vinculada a uma concepção coerente com o projeto pedagógico da escola. Tal
vinculação se faz necessária para o sucesso do trabalho, na medida em que o professor
não desencadeia a ação sozinho, mas numa ação com, juntamente com tosos os outros
professores responsáveis pela formação escolar dos alunos. É a coerência numa
postura metodológica assumida pela equipe de professores. (GRANDO, 2008, p.32)

Compreendemos a partir desse pressuposto também a importância da perspectiva do Clube
da Matemática como norteador do processo formativo realizado com os professores: um espaço
coletivo, colaborativo de planejamento, avaliação e organização do ensino de matemática pautado
na ludicidade.
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Resumo
Este texto tem como objetivo discutir a importância da experiência acerca do Clube da Matemática,
enquanto espaço de aprendizagem, tiveram num contexto de formação de professores que ocorreu no
ano de 2019 numa escola municipal de uma cidade no estado de São Paulo. Para tanto, essa premissa se
vincula também à uma pesquisa de mestrado em andamento cujo o objetivo principal é verificar uma
possível relação entre os sentidos dos professores sobre o lúdico e a organização do ensino de
matemática. Desse modo, organizamos um percurso formativo ancorado tanto nas noções de Clubes
de Matemática (CEDRO, 2006;2014), como na Teoria da Atividade (MOURA, 1996; 2010); nessa
perspectiva, compreendemos a importância da ludicidade no desenvolvimento infantil (GRANDO,
2008; FACCI, 2004) tanto em idade pré-escolar como no período escolar e consideramos que as
experiências do Clube da Matemática têm propiciado o lúdico na organização de ensino de matemática,
bem como visam um ambiente coletivo de planejamento e avaliação. Sendo assim, esse texto pretende
uma abordagem da importância que experiências dos clubes de matemática tiveram no contexto
formativo de professores que ensinavam matemática na Educação Infantil e Ensino Fundamental numa
escola no estado de São Paulo, como desencadeadores nesse percurso de formação que buscava
compreender indícios do movimento dos sentidos desses sujeitos sobre o lúdico durante a formação,
buscando compreender se havia uma relação com a organização do ensino de matemática em sala de
aula. Especificamente, abordaremos como consideramos que as noções de Clube da Matemática
ancoraram e influenciaram a organização e perspectivas do percurso formativo, visto que essas noções
permearam não só os movimentos formativos diretos dos sujeitos, mas como também influenciaram
toda a perspectiva sobre ludicidade e ensino de matemática, elementos presentes e intrínsecos aos
Clubes de Matemática.
Palavras-chave: Ludicidade; Organização do ensino; Ensino de Matemática; Atividade Orientadora de
Ensino; Clube da Matemática.
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LÓGICAS CULTURAIS SEMIÓTICAS
Sidcley Dalmo Teixeira Caldas – UFBA
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INTRODUÇÃO
Num artigo publicado mais recentemente, no qual se faz o estado da arte acerca da Teoria
dos Registros de Representação Semiótica – TRRS na Educação Matemática, Finck, Nunes e
Pontes (2017) realizaram o levantamento no período de 2010 e 2015. Foram reunidos 65 trabalhos
derivados das bases da CAPES, da Biblioteca Digital e Teses e Dissertações – BDTD, assim como
de outras instituições. Chama a atenção que somente 7 trabalhos tratam da linguagem natural, das
funções discursivas, tema que mais se aproxima da discussão a ser abordada na pesquisa em
questão. Já quanto às temáticas envolvendo o termo canção, em estudos na educação matemática,
Caldas (2016) apresenta alguns achados, ainda válidos para o atual contexto. Dos últimos quatros
três Encontros Nacionais em Educação Matemática, menos de 1% dos trabalhos trataram de
canções. Nesse sentido, a relevância da pesquisa recai sobre o fato de que, até o momento, não
existiram pesquisas similares segundo consulta feita no banco de teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e mediante levantamentos de trabalhos
acadêmicos publicados. Dessa forma, será uma importante contribuição no âmbito da pesquisa
acerca do ensino e aprendizagem de matemática, contribuindo para futuras pesquisas
correlacionadas com a temática abordada, bem como para subsidiar melhorias no processo de
ensino e aprendizagem da matemática na educação básica.
Embora seja vista como muito importante para o processo de ensino e aprendizagem da
matemática, por futuros professores dos anos iniciais do ensino fundamental (CALDAS, 2016a), a
presença de canções relacionada à educação matemática gera questões diversas, como relacionadas
à efetividade do aprendizado dos conteúdos matemáticos e até como acusações acerca de uma
descomprometida prática educativa. A canção, por se caracterizar pela união da palavra e da
melodia (TATIT, 2008), até possui semelhanças com a língua natural, mas, por possuir
particularidades específicas, não se confunde com ela. Porém, a TRRS não contempla discussões
acerca da canção ser classificada como um dos tipos de registro de representação semiótica (língua
natural, expressões algébricas, tabelas, gráficos, etc.) e, por consequência, não discute a apreensão
de objetos matemáticos mediante a presença de canções nos processos de ensino e aprendizagem de
matemática.
Considerando o contexto atual e visando preencher algumas lacunas, questiono: como as
canções contribuem no processo de apreensão de objetos matemáticos? Partindo dessa questão, a
pesquisa tem como objetivo geral analisar como as canções contribuem no processo de apreensão
de objetos matemáticos. Para isso, tem-se os seguintes objetivos específicos: a) identificar quais os
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tipos de canções que podem contribuir para o processo de apreensão de objetos matemáticos; b)
compreender como os elementos linguísticos de canções interferem na apreensão de objetos
matemáticos; e c) compreender como os elementos musicais de canções interferem na apreensão de
objetos matemáticos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Godino e Batanero (20003), “Educação Matemática é o sistema social complexo e
heterogêneo que inclui teoria, desenvolvimento e prática relativo ao ensino e aprendizagem da
Matemática. Inclui a Didática da Matemática como subsistema”. Já quanto à Didática da
Matemática, afirmam que ela se configura como sendo a disciplina científica e o campo de pesquisa
cujo objetivo é o de identificar, caracterizar e compreender os fenômenos e os processos que
condicionam o ensino e a aprendizagem da Matemática. Essas duas definições gozam da simpatia
de D’amore (2007), que, por outro lado, chama a atenção para o fato que considera totalmente
improdutivo: o embate entre a Didática (Geral) e a Didática da Matemática. O autor fala da
necessidade de se buscar entender as razões profundas dessa oposição, de modo a oferecer uma
superação que possibilite contribuir ao trabalho comum. Argumenta que é conveniente que esses
dois campos se aliem, haja vista que a batalha manter a didática como um dos pilares da cultura se
encontra ainda apenas no início e deve perdurar por muito tempo. Dessa maneira, defende procurar,
então, se existem possíveis vias de entendimento.
Em 1935, Bernays dizia que não era um exagero dizer que o Platonismo reinava na
matemática. Já em 2004, Patras afirmou que não havia quase nenhum matemático profissional que
não reconhecesse a si mesmo como um platonista (RADFORD, 2011). Isso repercute no campo
educativo, haja vista que é esta visão que predomina nos ambientes de formação do matemático,
seja bacharel ou licenciado. Há uma particular concepção de aprendizagem, de ensino, de
matemática e de educação por trás de cada modo de ensinar, sendo que este é influenciado por
valores e finalidades que o professor atribui ao ensino de matemática, da maneira que concebe a
relação professor-aluno e, também, da visão que tem de mundo, de sociedade e de homem
(FIORENTINI, 1995).
Pode-se concluir que um professor que compreende a matemática como uma ciência exata,
logicamente organizada e a-histórica terá, certamente, uma prática pedagógica diferente daquele
que a compreende como uma ciência viva, dinâmica e historicamente construída pelos homens e
que busca atender a determinados interesses e necessidades sociais (FIORENTINI, 1995). Baseado
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nessa forma de pensar, alguns teóricos defendem um abandono do modo platônico de ver a
matemática e descartar os seus ideais, como Kluth (2009).
Uma das grandes questões acerca do conhecimento matemático, com consequências para o
seu processo de ensino e aprendizagem, é quanto à forma de acessá-lo. Se a análise do
conhecimento não deve considerar apenas a natureza dos objetos estudados, mas também a forma
como os objetos nos são apresentados ou como podemos ter acesso a eles por nós mesmos
(DUVAL, 2011), surge um problema epistemológico: como podemos alcançar o conhecimento
desses objetos, se não temos acesso a esses objetos senão mediante representações que fazemos
deles? (RADFORD, 2005).
A teoria dos registros de representação semiótica, integrante das concepções teóricas que
formam a Didática Francesa, se baseia na pluralidade de representação de um mesmo objeto
matemático e, principalmente, na articulação desses diferentes registros como condição necessária
para a compreensão em matemática (DUVAL, 2011, 2013a, 213b). Para o autor dessa teoria, o
grande equívoco teórico, metodológico do ensino de matemática e da maioria das pesquisas em
didática é acreditar que as produções verbais ou escritas dos alunos, que são fenômenos de
superfície, refletiriam direta e imediatamente o funcionamento
Na abordagem semiótica cultural o conhecimento não é considerado como uma descoberta
de algo que já estava por ai, anterior a toda atividade semiótica cognitiva (como no platonismo). Ele
não é algo sobre coisas pré-existentes ou sobre objetos eternos e imutáveis, mas, sim, gerado no
curso da atividade humana e sua forma dependerá a dimensão histórico-econômica e de uma
superestrutura simbólica. Aqui, o que salta aos olhos e a difere das demais é o conceito de
pensamento proposto, um conceito que ancora precisa e definitivamente o pensamento na cultura
(RADFORD, 2004a).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa se insere no campo da Didática, ainda que alguns diálogos pertencentes a um
campo mais específico, caso da didática da matemática. Escolhi tomar como uma “lupa” de maior
amplitude a chamada Didática Geral, haja vista que a preocupação central dessa investigação é,
antes de tudo, uma prática de ensino, independente a qual campo subcampo educacional pertença.
De qualquer forma, ambas podem, conjuntamente, contribuir nas elucidações das questões aqui
levantadas e a surgirem.
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A pesquisa tem abordagem qualitativa, tendo como grupo pesquisado alunos da educação
básica, do 5º ano do ensino fundamental, em duas escolas de Salvador (uma pública e outra
particular) a serem escolhidas durante o processo de investigação. Terá o suporte de casos múltiplos
do tipo holístico (YIN, 2010) e seguindo o método contrastivo (MACEDO, 2018). O caminho
metodológico tem se construído, inicialmente, com leituras de textos integrantes da literatura
previamente levantada e, simultaneamente, com pesquisa de novas fontes que contribuam para o
desenvolvimento dos trabalhos. Contemplará, caso necessário, entrevistas semiestruturadas e,
certamente, a utilização de grupos dialógico-cancionais (CALDAS, 2016a), para a identificação das
compreensões e relações elaboradas acerca da temática discutida. Nesses diálogos, ocorrerão
discussões acerca do tema em questão, incluindo a exibição de vídeos, áudios e execuções
instrumentais de canções que abordem ideias e enunciados relacionados aos conteúdos matemáticos
da educação básica. Serão doze momentos, durante um ano de imersão ao campo de pesquisa, com
duração de 1h, cada, a partir da seleção de alunos das turmas inclusas no estudo.
Após a coleta de informações e sua posterior triangulação, reagruparei os enunciados em
noções subsunçoras (MACEDO, 2004), para, em seguida, iniciar as análises e interpretações finais.
Buscando realizar uma pesquisa implicada e responsável, me esforcei para atuar com uma escuta
sensível (D’ÁVILA, 2006), a qual reconhece a aceitação incondicional do outro. Isso, sem
julgamentos, sem medidas ou comparações. Ela compreende, sem, entretanto, aderir às opiniões ou
se identificar com o outro, com o que é enunciado ou praticado (MACEDO, 2010).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como já pontuado, a pesquisa se concentrou, até o momento, nos suportes teóricos da
literatura. Nesse sentido, cabe registar as principais contribuições e modificações acerca do que se
discutia antes de iniciar este processo investigativo.
Desde o início dessa pesquisa, seja como título ou objetivo geral, eu utilizava a expressão
“apreensão do objeto matemático”. Ainda que refletisse sobre as categorias utilizadas nela, o olhar
onto-epistemológico não se fazia tão atento como neste momento. Por mais de uma vez fui
questionado sobre o porquê de utilizar o termo “apreensão” ao invés de “aprendizagem/aprender”.
Como resposta, argumentava que a escolha se dava pelo fato de que uma das minhas referências
principais deste estudo, Duval (2011, 2013a. 2013b), da TRRS, o empregava constantemente. Por
outro lado, observava muita coerência no que Anastasiou (2015) defendia, já que, embora nos
termos “aprender” e “apreender” estejam presentes a relação entre sujeito e conhecimento, o
primeiro significa tomar conhecimento, reter na memória mediante estudo, receber a informação
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de...na qual a passividade se faz presente, enquanto apreender significa segurar, prender, pegar,
assimilar mentalmente, entender, compreender, agarrar. Diferentemente do verbo aprender, há a
necessidade de agir, exercitar-se, informar-se, apropriar-se, tomar para si.
Porém, quanto ao termo “apreensão”, não mais o utilizo como uma mera replicação teórica e
nem com base num pensamento de posse, de prisão, de tomada para si de algo que está lá, pronto,
como que um objeto à disposição de uma apropriação privada e individualista. Me apoio no que
Luis Radford chama de encontro, onde a relação sujeito-objeto sai do sentido de querer se tornar
dono de algo para uma tomada de consciência, pelo sujeito, acerca da lógica cultural do seu entorno
(MORETTI; PANOSSIANI; RADFORD, 2018; RADFORD, 2018).
Acerca de “objeto matemático”, o compreendia como sendo algo que “não estava aqui”
diante dos meus olhos. Isso, muito pela influência da TRRS, onde se coloca, como solução para
“acessar” o objeto matemático, o trânsito entre mais de uma representação semiótica, o que, para
mim, comprovaria essa impossibilidade de se “ver” esse tipo de objeto. Outras influências foram
derivadas dos estudos primários da semiótica peirceana (SANTAELLA, 2003) na qual eu tomava o
signo “visível” como a prova da inacessibilidade daquilo a que ele indicava, o seu “invisível”
objeto. Como mais um resultado desse caminhar investigativo, atualmente busco fugir da antiga
crença acerca da existência eterna e pré-existente dos objetos matemáticas, nesse caso, representada
na concepção realista platônica.
CONCLUSÕES
O passo dado até este momento da pesquisa corrobora a importância e relevância do estudo,
o qual busca ampliar o olhar sobre uma prática educativa pouco estudada e que pode contribuir
positivamente para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, haja vista que, ao
contemplar a manifestação artística canção, promove uma maior aproximação com o sensível e
possibilita a sua necessária conjunção com o inteligível.

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

2157

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

REFERÊNCIAS
ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Ensinar, aprender. apreender e processos de ensinagem. In: ALVES, Leonir
Pessate.; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. (orgs.) Processos de ensinagem na universidade: pressupostos
para as estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: Univille, 2015. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547831/mod_resource/content/1/Processos%20de%20Ensinagem.pdf
>.
Acesso em: mar 2018.
CALDAS, Sidcley Dalmo Teixeira. A presença de canções na educação matemática: compreensões de futuros
professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Salvador: UFBA, 2016. 140 p. Dissertação (Mestrado) – Programa
de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016a.
D’AMORE, Bruno. Elementos de didática da matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.
D’ÁVILA, Cristina Maria. Eclipse do lúdico. In: Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador,
v. 15, n. 25, págs. 15-25. Jan./jun., 2006.
DUVAL, Raymond. Raymond Duval e a teoria dos registros de representação semiótica. In: Revista paranaense de
educação matemática - RPEM. Campo Mourão: Universidade Estadual do Paraná, v. 2, n. 3 (jul. /dez.2013), 2013a.
Entrevista concedida a José Luiz Magalhães de Freitas.
DUVAL, Raymond. Registros de representação semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em matemática.
In: MACHADO, Silvia Dias Alcântara (Org.). 18 Aprendizagem em matemática: registros de representação
semiótica. Campinas: Papirus, 2013b.
DUVAL, Raymond. Ver e ensinar a matemática de outra forma: entrar no modo matemático de pensar: os registros
de representações semióticas. Organização Tânia M. M. Campos. São Paulo: PROEM, 2011.
FIORENTINI, Dario. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no Brasil. Revista Zetetiké, ano 3,
n.4, p.1-37. 1995.
GODINO, Juan D; BATANERO, Carmen. Relaciones dialécticas entre teoría, desarrollo y práctica en educación
matemática: un meta-análisis de tres investigaciones. In: Investigaciones sobre Fundamentos Teóricos y
Metodológicos de la Educación Matemática. Granada: Universidad de Granada, 2003.
KLUTH, Verilda Speridião. A abstração como idealização: um prelúdio em filosofia da educação matemática. In:
ANASTÁCIO, Maria Queiroga Amoroso; KLUTH, Verilda Speridião. Filosofia da educação matemática: debates e
confluências. São Paulo: Centauro, 2009.
MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na educação.
Salvador: EDUFBA, 2004.
MACEDO, Roberto Sidnei. Compreender / mediar a formação: o fundante da educação. Brasília: Liber Livro
Editora, 2010.
MACEDO, Roberto Sidnei. Pesquisa Contrastiva e estudos multicasos: da crítica à razão comparativa ao método
contrastivo em ciências sociais e educação. Salvador: EDUFBA, 2018
MORETTI, Vanessa Dias; PANOSSIANI, Maria Lúcia; RADFORD, Luis. (2018). Luis Radford - Questões em torno
da Teoria da Objetivação. Revista Obutchénie, 1(4), 251-272.
RADFORD, Luis. (2018). Algunos desafíos encontrados en la elaboración de la teoría de la objetivación. PNA,
12(2), 61-80.
RADFORD, Luis. Cognição matemática: história, antropologia e epistemologia. São Paulo: Editora Livraria da Física,
2011.
RADFORD, Luis (2005). La generalizzazione matematica come processo semiotico. La matematica e la sua didatica.
Disponível em: http://luisradford.ca/pub/Radford%20L.%20(2005)%20-%20La%20generalizzazione%20matematica%
20come%20processo%20semiotico.pdf. Acesso em: 04 jan 2020.
RADFORD, Luis (2004a) Semiótica Cultural y Cognição. In: Decimoctava Reunión Latinoamericana de Matemática
Educativa, Tuxtla Gutiérrez.
SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003.
TATIT, Luiz. Elos de melodia e letra: análise semiótica de seis canções. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.
YIN, Robert. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

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

2158

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
A pesquisa tem como objetivo geral analisar como as canções contribuem no processo de apreensão de
objetos matemáticos. Especificamente, identificar quais os tipos de canções que podem contribuir no
processo de apreensão de objetos matemáticos, compreender como os elementos linguísticos de
canções interferem na apreensão de objetos matemáticos e como os elementos musicais de canções
interferem na apreensão de objetos matemáticos. O interesse pela temática se deu pela experiência com
práticas educativas similares, por achar importante analisar como canções podem contribuir para a
apreensão dos objetos matemáticos criados na lógica cultural e por entender a importância de se
modificar o olhar que muitos estudantes e professores ainda possuem acerca da matemática. De
abordagem qualitativa, se constituirá de casos múltiplos mediante o método contrastivo, em duas
escolas de Salvador, cujos sujeitos serão estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de
informações, utilizarei entrevistas semiestruturadas e grupos dialógico-cancionais. Com um aporte
bastante heterogêneo de referenciais teóricos, pude entrelaçar as informações obtidas mediante o
contato com os estudantes, convergindo, por vezes, mas, também, suscitando conflitos entre o discurso
teórico e a prática experenciada pelos sujeitos em questão. O olhar para o processo de apreensão de
objetos matemáticos mediante a presença de canções provoca reflexões acerca das possíveis
contribuições para o processo educativo da disciplina em questão bem como da importância de
promover experiências que contribuam para o despertar desse aspecto. As descobertas ainda se
localizam no âmbito da literatura, haja vista que a inserção em campo se dará mais adiante. Até o
momento, já revelam temáticas não previstas anteriormente, suscitam novas questões e mostram a
importância de se pesquisar a própria prática conjuntamente com os demais sujeitos que a constituem.
Palavras-chave: Canções; Apreensão; Objetos matemáticos; Educação Matemática; Didática.
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INTRODUÇÃO
A organização do ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem se
apresentado, muitas vezes, um desafio aos professores que atuam nesta etapa de ensino (CURI,
2005; GOMES, 2006). Esse fato tem sido atribuído principalmente à formação inicial e continuada
de matemática ofertadas a esse público (BRASIL, 1998). Isso porque essas formações matemáticas
para os professores dos anos iniciais, geralmente, têm sido pautadas em questões técnicas e
superficiais, ou até mesmo alheias à realidade e às necessidades da escola e do processo de ensino e
aprendizagem dos conhecimentos matemáticos (ESTEVES e SOUZA, 2017).
Nesse contexto, buscamos destacar o ensino e aprendizagem da Álgebra, a qual tem
representado um obstáculo para professores e alunos, uma vez que, pelo fato de seu ensino,
geralmente, ser inserido somente a partir dos anos finais do Ensino Fundamental e, na maioria das
vezes, de forma mecânica e reprodutora, pouco ou nenhuma formação sobre esse tema tem sido
ofertada aos professores dos anos iniciais, seja na formação inicial ou continuada.
A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) evidenciou a necessidade de inserção
deste campo de conhecimento da matemática já desde os anos iniciais a fim de desenvolver o
pensamento algébrico a partir de aspectos como a generalização de padrões e regularidades
(BRASIL, 2018). Entretanto, a proposição da BNCC em relação ao ensino de Álgebra esbarra na
falta de formação específica aos professores que ensinam matemática nos anos iniciais, sendo que,
como protagonistas do processo de ensino da matemática, inclusive da álgebra, estes teriam que ser
os primeiros a desenvolver o pensamento algébrico com vistas a possibilitar uma organização do
ensino consciente e intencional, capaz de proporcionar situações potencializadoras do
desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, buscando a superação de uma possível ruptura na
transição entre um ensino, anteriormente pautado somente na aritmética, e o ensino da álgebra,
conforme vem acontecendo há tempos.
Mediante a isso, realizamos uma pesquisa de mestrado que buscou investigar o
desenvolvimento do pensamento algébrico de professores dos anos iniciais no contexto da formação
continuada, sendo que uma pequena parte dos resultados desta pesquisa é apresentada neste texto.
O arcabouço metodológico remete ao materialismo histórico-dialético, pautado na
perspectiva histórico-cultural (VIGOTSKI, 2009) e com vistas ao desenvolvimento de um tipo de
conhecimento mais profundo acerca dos conceitos algébricos, a partir do pensamento teórico
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(DAVIDOV, 1988), que subsidiassem a organização do ensino da matemática e, sobretudo, da
Álgebra. Passamos a seguir a uma breve apresentação do nosso objeto.
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO
O pensamento algébrico é um tipo científico de pensamento (SOUSA, 2004) relacionado à
compreensão da Álgebra, sendo esta entendida como um campo de conhecimento da matemática
voltado para o movimento da realidade e as relações gerais existentes entre as diversas grandezas
variáveis (PANOSSIAN, 2014).
O pensamento algébrico constitui-se por meio de um movimento que busca superar um
conhecimento limitado à aparência dos fenômenos e à sua superficialidade, em que se almeja
apenas encontrar aspectos coincidentes entre as situações particulares propostas e estabelecer uma
“fórmula geral” a partir destas. Ao contrário, o pensamento algébrico busca compreender os nexos
conceituais da álgebra, ou seja, “os conceitos mais simples que compõem um conceito mais
complexo” (LANNER DE MOURA e SOUSA, 2008, p.65) a fim de revelar a sua essência. Logo,
torna-se fundamental a compreensão de aspectos como a fluência e a interdependência presentes na
realidade, bem como a busca pelas relações gerais relacionadas aos objetos de estudo em questão,
relações estas que, posteriormente, podem ser manifestadas em situações particulares, ou seja,
parte-se do geral para o particular.
Nesta perspectiva, entendemos que o desenvolvimento do pensamento algébrico não se dá
por meio de repetição de modelos prontos ou de técnicas de resolução mecânicas, como geralmente
tem sido proposto no ensino de álgebra, mas, considerando seu movimento histórico e lógico,
busca-se compreender a gênese e o desenvolvimento histórico do conceito, identificando seus nexos
conceituais e revelando sua essência. É isso o que permite o estabelecimento de relações gerais, em
que se forma o conceito de forma integral e não aparente.
O que normalmente se vê no ensino de Álgebra é a introdução da linguagem algébrica
simbólica de forma aleatória e descontextualizada. Imagina-se que, uma vez que o aluno seja capaz
de reproduzir “regras” de resolução a partir de repetição, este tenha se apropriado do conhecimento
algébrico em questão e desenvolvido o pensamento teórico sobre o conceito algébrico, entretanto, o
pensamento algébrico mantém uma relação dialética e não de subordinação em relação à linguagem
algébrica simbólica (FIORENTINI, MIORIM e MIGUEL, 1993, p.85) haja vista que a linguagem
simbólica seja uma forma de expressar os conhecimentos algébricos e o pensamento algébrico está
relacionado

à

compreensão

teórica

desses

conhecimentos,
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necessariamente, por uma expressão escrita ou simbólica como garantia de apropriação do conceito.
Assim, o pensamento algébrico está voltado à essência do conceito e não à sua forma.
Diante disso, e considerando o objetivo da nossa pesquisa, nos preocupamos em propor, no
contexto da formação continuada, situações que fossem potencializadoras para o desenvolvimento
do pensamento algébrico dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais, conforme
apresentaremos brevemente no item a seguir.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA ÁLGEBRA
Como o objetivo da nossa pesquisa foi investigar o pensamento algébrico no contexto da
formação continuada, utilizamos o método materialista histórico dialético, por meio de um
experimento formativo (DAVIDOV, 1988), que teve como base teórico-metodológica a Atividade
Orientadora de Ensino (MOURA, 1996), a qual propõe um modo intencional, consciente e
sistemático de organizar o ensino que seja capaz de orientar tanto o aluno como o professor em suas
atividades principais (LEONTIEV, 1978), ou seja, o ensino para o professor e o estudo para o
aluno.
Na Atividade Orientadora de ensino (AOE), o processo de aprendizagem se dá por meio de
Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA), que, considerando a gênese histórica do
conceito e seu movimento lógico e histórico, despertam no aluno a mesma dificuldade que a
humanidade outrora sentiu e que culminou no processo de construção do conceito. Assim, por meio
do coletivo e do lúdico, buscamos desenvolver o pensamento teórico sobre o conhecimento
matemático em questão.
Na formação continuada dos professores participantes da pesquisa, a AOE orientou o
movimento de organização do ensino realizado pela pesquisadora, que naquele momento também
assumiu o papel de formadora, a fim levar os professores a, além de desenvolverem o pensamento
algébrico, tomarem consciência da necessidade de uma nova forma de organização do ensino da
matemática e, sobretudo, da álgebra.
Buscamos, ao longo do experimento formativo, suscitar nos professores a necessidade de se
apropriarem dos conceitos algébricos de uma forma mais profunda. Para isso, foram propostas
SDAs que, considerando o movimento histórico e lógico da álgebra, propunham aos docentes
identificar coletivamente os nexos conceituais do objeto de estudo proposto em cada encontro, a fim
de que, ao longo de todo o processo de formação, pudessem desenvolver o pensamento algébrico.
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Exemplo disso foi a proposta de SDA denominada “Altura das Pirâmides” (PANOSSIAN,
2014) que colocou os professores diante da necessidade de pensarem em formas gerais de registro
que pudessem expressar as grandezas variáveis presentes no contexto da história que a SDA trazia,
ou seja, um arquiteto que precisava construir uma pirâmide, sendo que sua altura e,
consequentemente, a quantidade de pedras a serem utilizadas nesta dependiam da ordem do faraó.
Como o faraó ainda não dera esta ordem, o arquiteto precisaria registrar uma forma geral para a
construção da referida pirâmide.
Esta situação coloca os professores diante de uma necessidade que ocorreu de fato ao longo
da história da humanidade, ainda que a história contada na SDA seja virtual. Assim, remete ao
processo de formação dos conceitos de variável e de função e tende a despertar no professor, a
partir da resolução coletiva e das discussões, uma abordagem e forma de pensamento diferenciado.
Isto é, ao longo do processo, eles passaram a buscar, para além de uma fórmula simbólica que
possivelmente não compreenderiam o significado, uma expressão geral que relacionasse
funcionalmente as grandezas variáveis envolvidas em tal situação, para somente depois buscarem
atribuir números para explorar possibilidades. Utilizaram, para isso várias formas de registro, além
da expressão oral, e começaram a perceber que o que era mais importante naquele contexto, para
além de descobrir apenas um resultado numérico, era entender a relação geral que poderia garantir
que encontrassem o resultado para qualquer possibilidade particular. Entendemos que estas
mudanças qualitativas na forma de pensar, aqui apontadas, remetem a um possível desenvolvimento
do pensamento algébrico, que parte das relações gerais para explicar os casos particulares.
Ao longo do experimento formativo, os professores também foram colocados em momentos
de planejamento e organização coletiva do ensino de álgebra, já para os anos iniciais do Ensino
Fundamental, tendo em vista a concepção de ensino voltada para o desenvolvimento do pensamento
algébrico. Isso para que pudessem identificar a importância de sua apropriação dos conhecimentos
matemáticos e, neste caso, algébricos, como forma de subsidiar a sua organização do ensino de
álgebra.
CONCLUSÕES
A partir da pesquisa teórica e dos resultados da análise dos dados obtidos, a serem
publicados em breve, percebe-se que para uma organização do ensino da álgebra que supere a
lógica formal e o ensino tradicional, fugindo às práticas de reproduções mecânicas, faz-se
necessário desenvolver nos professores, protagonistas desta organização, um conhecimento mais
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profundo acerca dos conceitos algébricos, que perpassa necessariamente por seu movimento
histórico e lógico, como premissa para se desenvolver um tipo de pensamento mais elaborado, que
entendemos como o pensamento algébrico.
Mediante a isso, entendemos que o contexto da formação continuada dos professores que
ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental pode potencializar o
desenvolvimento do pensamento algébrico por meio de situações que despertem nos professores a
necessidade de revelar a essência desse objeto de estudo, a partir de seus nexos conceituais, e de
estabelecer relações gerais referentes ao mesmo, que sejam capazes de ser manifestadas em
situações particulares. Esse movimento potencializa o desenvolvimento do pensamento teórico dos
professores sobre o conhecimento algébrico, dando-lhe base teórica para uma organização do
ensino de matemática e, particularmente, da álgebra que possa contribuir com o desenvolvimento
do pensamento algébrico também em seus alunos.
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Resumo
Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado com fundamentação na Teoria
Histórico-Cultural, sobretudo as contribuições de Vigotski, Teoria da Atividade, proposta por Leontiev,
e Teoria Desenvolvimental de Davidov. A referida pesquisa teve como objetivo investigar, no contexto
da formação continuada, o desenvolvimento do pensamento algébrico de professores que ensinam
matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para a investigação, foi adotado o método
materialista histórico-dialético e a coleta dos dados se deu a partir de um experimento formativo,
tomando como pressuposto teórico-metodológico para sua organização a Atividade Orientadora de
Ensino (AOE), conceito proposto por Moura (1996) que orienta a atividade do aluno e do professor, o
qual, de forma intencional e planejada, busca desenvolver situações capazes de colocar o aluno em
atividade de estudo (DAVIDOV, 1988) a fim de desenvolver o pensamento teórico. A pesquisa teórica
permite compreender que a formação continuada de matemática dos professores dos anos iniciais é um
contexto potencializador do desenvolvimento do pensamento algébrico desses professores desde que
esta formação esteja voltada para o processo de generalização, partindo do geral para o particular. Ou
seja, considerando o movimento histórico e lógico dos conceitos, buscamos identificar seus nexos
conceituais e estabelecer relações gerais ligadas ao fenômeno, a fim de revelar sua essência. Esse
processo permitiu um movimento de ascensão do pensamento (DAVIDOV, 1983), levando o
professor a desenvolver um tipo de conhecimento mais aprofundado e um pensamento mais
elaborado, que supera o pensamento empírico e que pode subsidiar a organização do ensino da
matemática e, neste contexto, da álgebra.
Palavras-chave: Pensamento Teórico; Pensamento Algébrico; Teoria Histórico-cultural; Formação
Continuada.
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Resumo
O presente painel apresenta resultados de três pesquisas, desenvolvidas em três regiões brasileiras
distintas (MG, SC e MT), com o intuito de discutir, referendados na Teoria Histórico-Cultural, os
espaços e propostas de formação de professores e futuros professores que ensinam matemática na
educação infantil e anos iniciais. A primeira pesquisa apresenta a estrutura de uma proposta de
formação contínua pautada nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e o método Materialista
Histórico Dialético a ser realizada com professores de escolas públicas de Uberlândia, visto aliar ações
entre teoria e prática que promovam mudanças no ensino de Matemática, na busca por indícios de
como melhor caracterizar uma Atividade Orientadora de Formação. A segunda, desenvolvida na
UFSM, apresenta a relação dos participantes do CluMat com a matemática e suas expectativas ao
inserirem-se nesse processo de formação que fundamentam-se nos princípios da Teoria HistóricoCultural e da Atividade Orientadora de Ensino, e se centra na parceria entre a escola e a universidade e,
por meio desta, procura caminhos que efetivamente contribuam com a formação de todos que dele
participam. E a terceira, objetiva discutir as aprendizagens e desafios de professores que atuam com
crianças pequenas para manter uma prática pedagógica que contemple os princípios da Teoria
Histórico-Cultural, após três anos de finalização de um curso de especialização em Docência da
Educação Infantil, ofertado pela UFMT. Embora desenvolvidas em distintas instituições e, nesse
sentido, envolvendo diferentes sujeitos, os três textos aqui apresentados pautam-se em pressupostos
teóricos que se aproximam na teoria Histórico-Cultural. Como resultados, apontam para a importância
dos espaços e ações formativas que possibilitem o desenvolvimento da formação e da atividade
docente.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Matemática; Teoria histórico-cultural.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA
PARA UM GRUPO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS
Fabiana Fiorezi de Marco – FAMAT/PPGED/UFU
Mariana Martins Pereira – ESEBA/PPGED/UFU

INTRODUÇÃO
Problemas relacionados ao ensino de Matemática em nosso país se tornam evidentes ao
visualizarmos os resultados das avaliações sistêmicas, propostas pelo Ministério da Educação, tais
como a Ana (Avaliação Nacional da Alfabetização), a Prova Brasil, o Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) e o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). O Pisa apontou na
edição 2018 que o Brasil tem baixa proficiência em algumas áreas do conhecimento e, dentre elas,
revelou que 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuem nível básico de
matemática.
Ribeiro (2004) ressalta que as transformações necessárias de acontecerem na escola perpassa
pela transformação dos profissionais que atuam nela e, dentre eles destacamos o professor, pois ele
tem um papel essencial no processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento de si mesmo e dos
seus alunos. No que se refere aos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2168

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

estudos como os de Passos (2016) e Curi (2004) revelam que esses profissionais possuem
necessidades formativas tanto em relação ao conteúdo específico de matemática quanto em relação
aos seus aspectos pedagógicos. Nesse entendimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN
(BRASIL, 1997), afirmam que os problemas relacionados ao ensino de matemática, decorrentes do
desenvolvimento profissional do professor, iniciam-se na formação inicial e não são sanadas na
formação continuada, pois “[...] a implantação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta
de uma formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas inadequadas e,
ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho” (BRASIL, 1997, p.18). A esse respeito,
Marin (1996) aponta algumas dificuldades enfrentadas por professores da Educação Básica, quais
sejam:
[...] professores das séries iniciais tem carências do domínio dos conteúdos
representativos das áreas do conhecimento; quando tem melhor domínio, seus saberes
assentam-se em concepções mecanicistas; professores de todas as séries escolares têm
dificuldades em relação a aspectos pedagógicos: avaliação, disciplina, seleção de
conteúdos a serem ensinados, seleção de atividades variadas e compatíveis com as
noções a serem trabalhadas, adequação do trabalho para as classes que assumem;
professores têm dificuldades em falar sobre o próprio trabalho, em identificar seus
pressupostos [...] (MARIN, 1996, p. 155).

A partir dessas constatações, algumas perguntas nos levam a reflexões relacionadas ao
desenvolvimento profissional dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais, tais como:
“Existe alguma concepção de formação que pode nos dar indícios de uma melhoria do ensino de
matemática em nosso país?”, “Algum tipo de prática docente contribuiria para o desenvolvimento,
para a aprendizagem e para o sucesso escolar dos alunos?”, “Qual o papel do professor nesse
processo?”. Mediante a esses questionamentos, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma
proposta de um curso de formação contínua que pode contribuir para melhoria da educação escolar,
pensando no processo de desenvolvimento profissional do professor, a partir dos pressupostos da
Teoria Histórico-Cultural.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Redirecionando nosso olhar para documentos oficiais encontramos alguns indícios sobre
quais são as atribuições do professor segundo a perspectiva governamental. O Ministério da
Educação (MEC) homologou, em 19 de dezembro de 2019, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial de Professores e também instituiu a Base Nacional Comum de Formação
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Inicial de Professores com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino oferecido aos estudantes da
Educação Básica. O documento menciona a descrição do que é próprio da ação docente, segundo o
que os referenciais internacionais apontam, resultando assim em três dimensões principais:
1) conhecimento sobre como alunos aprendem em diferentes contextos educacionais e
socioculturais; 2) saberes específicos das áreas do conhecimento e dos objetivos de
aprendizagem, o que comumente está relacionado ao currículo vigente; e 3)
conhecimento pedagógico do conteúdo e das estratégias de ensino que devem ser
empregadas para o ensino do conteúdo. (BRASIL, 2019, p.9)

Aliado a isso, não podemos perder de vista o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) afirma em seu Artigo 13 sobre a incumbência do professor:
I. participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II.
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; III. zelar pela aprendizagem doS alunos; IV. estabelecer
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V. ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI.
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
(BRASIL, 1996)

Diante do cenário sobre as atribuições do professor e as lacunas existentes em seu processo
formativo e de desenvolvimento profissional, qual seria um dos caminhos para proporcionar uma
atuação no ensino que visasse uma melhoria no processo educativo em nosso país? Acreditamos
que uma das possibilidades seria pensar na educação como um
[...] processo de transmissão e assimilação da cultura produzida historicamente, sendo
por meio dela que os indivíduos humanizam-se, herdam a cultura da humanidade. As
aquisições do desenvolvimento histórico do homem estão apenas postas no mundo e,
para que cada nova criança possa apropriar-se das conquistas humanas, não basta estar
no mundo, é necessário entrar em contato com os fenômenos do mundo circundante
pela mediação dos outros homens, num processo de comunicação (LEONTIEV,
1978). (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p.27)

Assim, ao considerarmos a escola como uma “[...] instituição socialmente definida como
espaço de apropriação da cultura, não pode se limitar à transferência do patrimônio cultural, precisa
criar mecanismos que possibilite esse desenvolvimento”. (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p.76).
Consequentemente, pensar no professor como um sujeito de sua formação, que está em
desenvolvimento, e que busca compreender o movimento histórico da humanidade, cujo objeto da
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2170

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

sua atividade pedagógica é “[...] a transformação dos indivíduos no processo de apropriação dos
conhecimentos e saberes; por meio dessa atividade - teórica e prática -, é que se materializa a
necessidade humana de se apropriar dos bens culturais como forma de constituição humana”.
(RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p.24, grifo nosso). Mas afinal, o que entendemos por
atividade? Nossas reflexões se embasam no conceito de atividade que Leontiev (1986) defende. O
autor define atividade como sendo os
[...] processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma
necessidade especial correspondente a ele. (...); por atividade designamos os processos
psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo se dirige
(seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta
atividade, isto é, o motivo. (LEONTIEV, 1986, p.68)

Assim, destacamos que o importante é que além do objeto, a atividade está sempre ligada a
uma necessidade que se manifesta como desejos e tendências que “[...] ao mesmo tempo em que
destacam que apareceu ou se satisfez uma necessidade, regulam a atividade do homem, motivando
o aparecimento, o crescimento ou o desaparecimento dessa necessidade” (LEONTIEV, 2017, p.45).
O conceito de atividade está necessariamente relacionado com o conceito de motivo, pois a
atividade não pode existir sem um motivo.
Por motivo da atividade denomina-se “[...] aquilo que, refletindo-se no cérebro do homem,
excita-o a agir e dirige a ação a satisfazer uma necessidade determinada. (...) O motivo estimula
uma ação isolada correspondente ao objeto da ação, que é alcançado ao ser realizada” (LEONTIEV,
2017, p.45-46). Destacamos que na atividade, o motivo e objeto devem coincidir. As ações com as
quais se realiza a atividade constitui um de seus componentes fundamentais. Essas ações
representam o processo pelo qual a atividade se realiza e, os meios para realizar essa a ação, são
chamadas de operações. Entretanto, Leontiev (1986) destaca que existem diferenças entre atividade
e ação: atividade é o processo onde o motivo coincide com o seu objeto e a ação é o processo onde
o motivo não coincide com o seu objeto.
Mas, como pensar o professor em atividade? É pensar que o professor é quem organiza o
ensino com intencionalidade, de forma não alienada e que o seu trabalho pedagógico “[...]
caracteriza-se pela relação direta com o conhecimento. Ao agir intencionalmente, desenvolvendo
ações que visam favorecer a aprendizagem de seus estudantes, o professor objetiva em sua
atividade o motivo que o impulsiona”. (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p.35, grifo nosso).
Como o professor trabalha essencialmente com conceitos, ele precisa ter “[...] acesso a meios que o
leve ao entendimento de seu objeto de modo muito preciso, pois necessita dar significado ao que
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ensina para que os seus educandos possam ver sentido naquilo que lhe diz ser importante de
aprender”. (MOURA, 2004, p.258). Moura (2004, p.258) concebe o professor como “[...] criador de
sentido para o que é ensinado e sua ferramenta principal é a palavra” e a escola como um “[...] lugar
de produção e troca de significados constitutivos de sentido das ações dos sujeitos que realizam a
atividade educativa” (MOURA, 2004, p.260). Mas, quando falamos de sentido, de significado,
estamos nos referindo a quê? No entendimento de Leontiev (1978), sentido e significação são os
principais componentes da consciência humana. O esquema a seguir apresenta os três elementos
constitutivos da consciência humana, a saber:

Fonte: Esquema elaborado pela autora, baseado em Leontiev (1978, p.97-99)

Assim, o homem apropria-se do sistema de significados pronto, elaborado historicamente e
o sentido pessoal “[...] traduz precisamente a relação do sujeito com os fenômenos objetivos
conscientizados” (LEONTIEV, 1978, p.98), ou seja, “sentido” é uma relação que se cria na vida,
constituído no decorrer da atividade do sujeito. Ao pensarmos na atividade do professor,
percebemos que ela é permeada pela relação entre sentido e significado, sendo que
os sujeitos, para realizarem uma atividade, precisam compreendê-la como aquilo que
vai satisfazer as suas necessidades. É preciso que essa atividade tenha um sentido
pessoal, pois, de algum modo, foi desencadeada por um motivo que moveu ou que
pode movê-lo. (MOURA, 2004, p.259)

Aliado a esses aspectos que permeiam a atividade do professor, é importante
compreendermos o seu processo de desenvolvimento profissional imbuído de ações coletivas pois
“[...] ações isoladas dão pouca consistência e visibilidade aos resultados das atividades educativas”
(MOURA, 2004, p.262) e, além disso, o processo de formação do professor implica em considerar
o plano de vida e o compromisso assumido por um grupo como um ponto de referência, para se
realizar um projeto educativo (MOURA, 2004). O autor ressalta que
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[...] desvendar os fenômenos da formação é, na verdade, estabelecer indicadores e
criar modos de visualizar as ações do professor na sua comunidade educativa. Ele
precisa saber qual o seu papel e assumir que suas ações poderão impactar a realidade
em que atua. Mas é o processo de conscientização sobre o seu valor, como sujeito de
uma coletividade que busca resolver problemas, que lhe permitirá tomar para si o
desejo de mudar e ir se formando de modo autônomo em consonância com os
objetivos coletivos. (MOURA, 2004, p.262)

Destarte, nessa perspectiva e coadunando com Lopes et al. (2019), entendemos que a
aprendizagem e o desenvolvimento do professor constituem-se “como um movimento
desencadeado da interação com os estudantes e mediado por um processo de reflexão, análise e
síntese” (p.292). Esses aspectos nos remetem a Vygotsky (1994, 2004) quando defende que o
desenvolvimento humano é produto das relações sociais.
Esse processo nos remete ao entendimento de
[...] que uma atividade que tenha por finalidade a formação docente na qual este,
vivencia e analisa situações de ensino de sua prática, compartilha e valoriza a
existência de diferentes conhecimentos com seus pares e elabora generalizações
didático-pedagógicas acerca do ensino de matemática coletivamente, caracteriza-se
como uma Atividade Orientadora de Formação (AOF). (MARCO; MOURA, 2016,
p.9).

Podemos entender que, nessa perspectiva, o fenômeno formação docente é colocado em
movimento com visas a atender ao princípio fundamental norteador de todo o processo formativo e
é sustentado pelo método materialista dialético assumido pela teoria histórico-cultural (MARCO;
MOURA, 2016).
Todos esses elementos nos aproximam da ideia de projeto formativo como defendido por
Marco et al. (2018, p.302), no qual “As ações formadoras idealizadas no projeto formativo nos
asseguram o valor das interações nos processos de aprendizagem, ensino e formação”. Em outras
palavras, entendemos, assim como os autores, que no processo do desenvolvimento do projeto, os
professores em formação contínua têm condições de se relacionar de forma diferente e (re)elaborar
os conceitos que ensinam, questionando “verdades” matemáticas que lhes foram ensinadas como
inquestionáveis, prontas e acabadas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o intuito de vivenciarmos esse processo contínuo de formação em uma comunidade
educativa é que propomos realizar uma pesquisa com professores da rede pública municipal e
federal de Uberlândia que ministram Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A
necessidade partiu da vivência de um grupo de professores que procuraram cursos de formação na
rede municipal em busca de melhoria de suas aulas a respeito da temática envolvendo o ensino das
operações básicas. A necessidade também é da pesquisadora que tem como objetivo sua própria
formação contínua, uma vez que ministra cursos de formação nessa temática.
A seguir apresentamos em tópicos: o problema, o objeto geral, os objetivos específicos e o
cronograma inicial para realização da pesquisa, em busca de apreensão do movimento de formação
contínua que nos permitam compreender o modo de forma-se professor.
Pergunta: Quais relações teórico-didático-metodológico que professores que ensinam
Matemática nos anos iniciais (PEM), podem estabelecer a partir de situações desencadeadoras
aprendizagem que envolvam sentidos e significados das operações básicas?
Objetivo geral: Investigar, compreender e analisar as relações teórico-didático-metodológico
que PEM nos anos iniciais estabelecem a partir de situações desencadeadoras de aprendizagem
que envolvam sentidos e significados das operações básicas.
Objetivos específicos:
✔ Pesquisar alguns significados produzidos pelo homem ao longo da história relativos às
quatro operações fundamentais;
✔ Investigar quais aspectos teórico-didático-metodológico que PEM possuem sobre as
quatro operações fundamentais e os seus respectivos significados;
✔ Identificar e analisar as características teórico-didático-metodológico presentes em
situações desencadeadoras de aprendizagem elaboradas com PEM nos anos iniciais;
✔ Compreender e analisar as relações que os PEM estabelecem a partir da vivência no
grupo de formação e verificar se essa vivência possibilitou atribuir nova qualidade à sua
prática.

Com o intuito de revelar indícios sobre a dinâmica da pesquisa, serão propostos 10
encontros e neles estão previstos:
Entrevista semiestruturada para conhecer o perfil dos sujeitos da pesquisa e também
os motivos que os levaram a participar da proposta;
Apresentação do projeto e do cronograma;
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Discussão sobre as ideias dos professores sobre número natural, elementos essenciais
do Sistema de Numeração Decimal (SND), composição (adição) e decomposição
(subtração) com o uso do ábaco, adição, subtração, multiplicação e divisão por meio
de situações desencadeadoras de aprendizagem;
Elaboração de propostas a serem realizadas com os alunos em sala de aula.
Socialização das vivências em sala de aula com as propostas elaboradas por meio de
sessões reflexivas.

Durante os encontros do grupo de formação, refletiremos sobre os estudos existentes acerca
da temática abordada, incluindo discussões teóricas na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e, a
partir dessas vivências e reflexões, o grupo de professores planejará e discutirá situações
desencadeadoras de aprendizagem que envolvam o objeto de estudo com o intuito de atribuir nova
qualidade à prática em sala de aula. Pretendemos que as situações desencadeadoras de
aprendizagem a serem elaboradas com os professores tenham características das atividades de
ensino (MOURA et. al., 2010), que são aquelas capazes de
[...] gerar e promover a atividade do estudante. Ela deve criar nele um motivo especial
para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente sobre a realidade. É com essa
intenção que o professor planeja a sua própria atividade e suas ações de orientação,
organização e avaliação. Entretanto, considerando que a formação do pensamento
teórico e da conduta cultural do homem, decorre que tão importante a atividade de
ensino é a atividade de aprendizagem que o estudante se envolve (MOURA, et. al.,
2010, p.90).

Nesse sentido, será possível, na prática docente, avaliar as ações que nos permitirão fazer a
leitura sobre o movimento qualitativo de nossas ações e, além disso, buscar organizar o ensino de
maneira a favorecer o desenvolvimento do aluno e melhorar o resultado do trabalho pedagógico. É
também na escola que oportunizamos aos alunos vivências que gerem neles a necessidade do
aprender. É nesse contexto que destacamos a importância de uma formação contínua que vise um
ensino que oportunize o desenvolvimento dos alunos indo ao encontro do que diz Vigotski (2001,
p.114) que “[...] o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Cientes de que a visão de um ensino de Matemática calcado na mera transmissão de
conhecimentos, onde as situações didáticas não favorecem o desenvolvimento humano, e de que os
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professores são os responsáveis diretamente pelas situações didáticas que os alunos vivenciam é que
consideramos a proposta de formação contínua como um dos caminhos que podem contribuir no
processo de desenvolvimento humano e profissional do professor, visando sua autotransformação.
Aliado a isso, consideramos a Matemática como “produto cultural e ferramenta simbólica, e a
infância como condição histórico-cultural de ser do sujeito que aprende” (MOURA, 2007, p.41).
Tal fato nos leva a defender que, quando o professor se autotransforma, consequentemente, seu
trabalho também se transforma e o processo de desenvolvimento do aluno, nosso principal objetivo
a ser alcançado no contexto escolar, também será afetado de forma positiva a ponto de mudar a
realidade do ensino de Matemática nas escolas.
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Resumo
Este artigo trata de um projeto de doutorado, em andamento, no Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Federal de Uberlândia. O texto contempla reflexões acerca da necessidade
de uma formação com professores que ministram aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, frente a realidade insatisfatória do ensino dessa disciplina, predominante em nosso país.
Um dos caminhos que propomos para melhoria da educação escolar é pensar no processo de
desenvolvimento humano e profissional do professor visando sua autotransformação a partir dos
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e o método Materialista Histórico Dialético. Na concepção
dialética materialista o trabalho se apresenta como um agente desenvolvedor do homem, uma vez que é
por meio dele que o homem produz e realiza, histórica e culturalmente, a atividade humana e se forma.
Nesse sentido, neste texto, apresentamos a estrutura sucinta de uma proposta de formação contínua a
ser realizada com professores de escolas públicas de Uberlândia, visto aliar ações entre teoria e prática
que promovam mudanças na comunidade escolar e, consequentemente, no ensino de Matemática.
Serão instrumentos de análises: i. reflexões escritas dos professores; ii. situações desencadeadoras de
aprendizagem elaboradas pelos participantes; iii. Sessões reflexivas videogravadas realizadas com todo o
grupo. Para as análises, a partir do material empírico produzido, buscar-se-á indícios de como melhor
caracterizar uma Atividade Orientadora de Formação.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Matemática; Teoria Histórico-Cultural; Anos
iniciais.
PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UM OLHAR PARA
O PROCESSO FORMATIVO NO CLUBE DE MATEMÁTICA
Halana Garcez Borowsky – UFRN
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes – UFSM

INTRODUÇÃO
Quando pensamos na formação – tanto inicial quanto continuada – de professores que
ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, muitos são os desafios a serem
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enfrentados, tanto no que diz respeito a apropriação de conhecimentos sobre o que e como ensinar,
quanto a valorização desse trabalhador, em especial, nos últimos tempos em que

nunca se

desacreditou tanto da educação. Tais desafios nos colocam no compromisso de criar espaços de
interação entre os diferentes sujeitos que fazem parte do contexto educacional, que promovam
perspectivas de discussões e possibilidades de superá-los.
No âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas XXXX (XXXX) da Universidade XXXXXX
(XXXX) temos desenvolvido desde o ano de 2009 o projeto Clube de Matemática (CluMat), com a
intenção de constituir um espaço formativo para professores e futuros professores que ensinam
matemática, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cabe ressaltar que a
nomenclatura “Clube de Matemática”, atualmente, é utilizada para diferentes propostas, de distintas
matrizes teóricas. Mas aqui referimo-nos especificamente a uma proposta que tem como base os
princípios da Teoria Histórico-Cultural bem como a diversas pesquisas que tem se desenvolvido
tanto no que diz respeito à formação docente, quanto à organização do ensino pautado nos
pressupostos teóricos e metodológicos da Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 1996).
Esse projeto é desenvolvido por estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia,
Matemática e Educação Especial, estudantes de pós-graduação em Educação e Educação
Matemática, professores da Educação Básica e professores universitários. A dinâmica do projeto
consiste, em um primeiro momento, no planejamento de situações desencadeadoras de
aprendizagens, realizado coletivamente no grupo, com a participação de todos. Posteriormente, os
acadêmicos vão até a escola e entram em sala de aula, acompanhados pela professora regente da
turma, para realizarem o que foi planejado. Por fim, a avaliação acontece novamente na
universidade, onde são discutidos aspectos relacionados não apenas às aprendizagens das crianças,
mas, também, à aprendizagem da docência e do conteúdo matemático por parte dos professores e
futuros professores envolvidos.
Nesse trabalho, nosso objetivo é apresentar a relação dos participantes do CluMat com a
matemática e suas expectativas ao inserirem-se nesse processo de formação, que se centra na
parceria entre a escola e a universidade e, por meio desta, procura caminhos que efetivamente
contribuam com a formação de todos que dele participam. Trata-se do recorte de uma pesquisa que
buscou investigar as relações essenciais no movimento de formação docente no referido projeto.
Assim, apresentaremos uma breve discussão sobre a Atividade Orientadora de Ensino que
constitui-se como fundamento teórico-metodológico adotado para o organização do ensino de
Matemática; os encaminhamentos metodológicos de nossa investigação; um olhar para os
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participantes do projeto a partir da relação com a matemática e as expectativas em relação ao
CluMat; e algumas considerações finais sobre esse processo.
UMA BREVE INCURSÃO NOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Entendemos que a organização do ensino tem como premissa proporcionar a apropriação
dos conceitos científicos pelos alunos e para que a aprendizagem se efetive “e se constitua
efetivamente como atividade, a atuação do professor é fundamental na relação do estudante com o
objeto do conhecimento, orientando e organizando o ensino” (MOURA et al., 2010, p.94). Isto não
significa desconsiderar os conhecimentos que os alunos trazem a partir de suas relações cotidianas,
mas compreender que estes não são suficientes para o seu pleno desenvolvimento cognitivo. Para
tanto, é preciso que ele – o professor – crie condições para que o aluno possa agir movido por uma
necessidade diretamente relacionada com a necessidade humana que levou à sistematização de tal
conhecimento. Dessa forma, não estará apenas conhecendo empiricamente o objeto que trata a
matemática, mas apropriar-se-á de todo um movimento dialético que envolve a constituição lógica e
histórica do objeto estudado.
Assim, a matemática assume papel fundamental para a efetivação do propósito da escola,
local privilegiado para que o sujeito se aproprie do conhecimento produzido no decorrer da história
da humanidade e tenha acesso aos conhecimentos necessários para sua própria vida e manutenção
da sociedade em que vive, mediante o processo de educação. Mas como podemos organizar o
ensino nessa perspectiva?
Com base na estrutura de atividade advinda de Leontiev (1983,1978), Moura (1996; 2010)
propõe a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como encaminhamento metodológico para o
ensino de matemática, que baliza as ações do Clube de Matemática. A AOE
[...] respeita os diferentes níveis dos indivíduos e que define um objetivo de formação
como problema coletivo é o que chamamos de atividade orientadora de ensino. Ela
orienta um conjunto de ações em sala de aula a partir de objetivos, conteúdos e
estratégias de ensino negociado e definido por um projeto pedagógico. Contém
elementos que permitem à criança apropriar-se do conhecimento como um problema.
E isto significa assumir o ato de aprender como significativo tanto do ponto de vista
psicológico, quanto de sua utilidade. (MOURA, 1996, p.32)

Como um modo geral de organizar o ensino, destacamos, neste momento, dois elementos
importantes para orientar a ação do professor, sendo eles: a síntese histórica do conceito e a situação
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desencadeadora de aprendizagem. De acordo com Cedro (2004), a dimensão histórica é
considerada, dentro da AOE, como uma das formas de perceber o processo sociocultural do
conceito e, nesse sentido, significa conceber o conceito inserido em uma história na humanidade,
diante de necessidades objetivas, buscam e elaboram soluções. Ao realizar um estudo na busca pela
apropriação do movimento lógico e histórico do conceito a ser trabalhado, o professor apropria-se
da síntese histórica do conceito que subsidia a organização da situação desencadeadora de
aprendizagem. Ou seja, nesse modo geral de organizar o ensino – que é a AOE – o professor deve
buscar conhecer a essência do conceito a ser trabalhado.
Esse movimento, tendo o professor os motivos que o movem, pode levar à internalização
dos significados e atribuição de sentidos, o que se dá pelas relações estabelecidas na vida em
sociedade, assim, criando-se as condições para que se aproprie das produções historicamente
construídas pela humanidade, o que influencia a organização do ensino na direção da apropriação
por parte dos

alunos dos conhecimentos científicos. No entanto, esse processo necessita de

condições intencionais e sistematizadas criadas pelo professor, materializadas na situação
desencadeadora de aprendizagem que está voltado à necessidade de apropriação do conhecimento
por parte do estudante, em um movimento que busca a solução de um problema que pode ser
mobilizador da aprendizagem. Organizar o ensino nessa perspectiva pressupõe que a apropriação da
síntese histórica do conceito possibilita ao professor compreender não somente a dinâmica de
construção – mas, também, a contribuição das relações sociais para a criação e a solução de
problemas – do conceito.
Davidov (1988) defende que a essência do homem é o conjunto das relações sociais, assim,
ao encarar as relações sociais, o homem depara-se com sua própria essência e a si mesmo como um
ser genérico. Desse modo, é graças à consciência que o sujeito pode tanto ser indivíduo como ser
universal. Poderíamos dizer que o conhecimento reflete o mundo objetivo na consciência do
indivíduo. Para Leontiev (1983), a investigação da formação dos processos mentais e da
significação destaca a apreensão pelo indivíduo das formas de pensar desenvolvidas pela
humanidade. Ou seja, devemos entender as significações sociais como sendo a síntese das práticas
sociais e culturais humanas e, nesse processo, a educação escolar assume fundamental importância
a partir de sua função social de trabalhar com o conhecimento produzido pela humanidade ao longo
dos tempos.
Por conta da relação dialética da atividade humana com a cultura, Leontiev (1983) destaca
que a significação pertence ao âmbito dos fenômenos ideais, ao fenômeno da consciência social.
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Quando nasce, o homem já encontra pronto um sistema de significações historicamente formado e
pode vir a dominá-lo, mas é a partir do sentido pessoal que este sistema poderá vir a fazer parte de
sua atividade. Daí podemos depreender que na relação entre os sentidos que atribuem e os
significados sociais de suas ações - tanto de ensino quanto de formação – é que professores e
futuros professores compreenderão a sua própria atividade, entendida na perspectiva de Leontiev,
como aquela que promoverá o seu desenvolvimento.
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS
Durante o percurso metodológico de nossa investigação, os dados foram obtidos a partir do
sistemático acompanhamento das ações do Clube de Matemática no ano de 2015. Nossos
instrumentos foram observações e gravações dos encontros; questionário com os participantes do
projeto; planejamento, desenvolvimento e avaliação de Situações Desencadeadoras de
Aprendizagem; Caderno de registro das acadêmicas.
Como mencionamos anteriormente, nesse trabalho nosso objetivo é apresentar a relação dos
participantes do CluMat com a matemática e suas expectativas ao inserirem-se nesse processo de
formação. Assim, os dados aqui apresentados têm como base duas questões norteadoras de um
relato escrito: “Qual era sua relação com a matemática?” e “Quais suas expectativas ao entrar no
projeto?”.
De acordo com as normas de conduta ética e de forma a assegurar o anonimato dos sujeitos
da pesquisa, solicitamos que escolhessem um nome fictício para ser mencionado no decorrer do
trabalho. Passaremos a nos referir no gênero feminino no tocante às participantes desta pesquisa,
visto que formamos, em 2015, um grupo composto unicamente por mulheres. Elencamos, no
quadro a seguir, os nomes escolhidos pelas acadêmicas, professoras e colaboradoras do projeto e a
ocupação de cada uma das participantes.
Quadro 1. Participantes da pesquisa
Estudantes de Graduação
Estudantes de Pós-Graduação
Professoras da Educação Básica

Educação Especial

Matemática

Eloisa; Clara

Marie;
Alice

Pedagogia
Rose;

Agatha;
Cecília;
Lara; Louise; Mary

Mestrado

Doutorado

Magali; Maria Luísa

Elisa; Sara

Adelina; Maria

Fonte: Dados da pesquisa.

No item a seguir, apresentaremos uma discussão, limitada pelo espaço deste artigo, a partir
dos relatos.
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UM OLHAR SOBRE OS DADOS
No âmbito geral do CluMat, discutimos os elementos essenciais dos conceitos que são
abordados, bem como os referenciais teórico-metodológicos que embasam nossas ações. Com esse
estudo inicial elaboramos a Situação Desencadeadora de Aprendizagem que, pautada nos
pressupostos da AOE, deve conter a essência do conceito a ser trabalhado. A partir dessa elaboração
é que as participantes planejam e organizam as unidades didáticas especificamente de acordo com a
faixa etária e o contexto característico de cada escola. Todo esse movimento é permeado pela
avaliação e pelos relatos constantes sobre o trabalho que é desenvolvido.
Com a organização do ensino fundamentada pela AOE, nosso papel como educadoras é,
inicialmente, percorrer a história do conceito que iremos trabalhar com os estudantes, ou seja,
identificar a necessidade humana que deu origem ao conhecimento teórico em questão, na busca
pelas respostas que a humanidade foi instituindo para supri-la. É esse estudo que subsidia a
formulação do problema desencadeador, que, de acordo com Nascimento (2010), é o conjunto das
necessidades e ferramentas teóricas que permitiu à humanidade elaborar determinado conceito.
No entanto, nesse processo, temos diversos estigmas relacionados ao conhecimento
matemático. Entre as acadêmicas, quando questionadas sobre qual era sua relação com a
matemática, surgiram frases recorrentes como “havia receio”; “nunca fui boa com as contas”, “não
gostava”, “muito boa, até eu cursar Matemática”, “estou desconstruindo o monstro da matemática".
Surgiram também, depoimentos de diversas vivências em relação à disciplina, inclusive, de muita
afinidade.
Apaixonada, pois convivo com ela desde criança ajudando meu pai no caixa do seu
mercado. Desde então, passei a gostar da matemática e tirar notas boas no Ensino
Fundamental e Médio, pois sempre tive muita facilidade. (Marie)
Sempre gostei muito da matemática desde pequena, pois tinha facilidade e meu pai
sempre me ajudou nas tarefas. Com isso, admirava o quanto ele tinha conhecimento
dessa disciplina, então comecei a me apaixonar pela matemática cada dia mais e a
querer ser como meu pai. Além disso, sempre sonhei em ser professora e gostava
muito de auxiliar meus colegas na escola. (Alice)

A aproximação de Marie com a matemática, também, está relacionada com o sentido pessoal
que ela atribuía aos conhecimentos adquiridos, pois proporcionavam-lhe contribuir com o trabalho
de seu pai, demonstrando que, para ela, a matemática tem seu uso diretamente ligado ao convívio
social, familiar. Os sentidos estão ligados à vida do sujeito e modificam-se constantemente com ela,
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“o sentido pessoal traduz precisamente a relação do sujeito com os fenômenos objetivos
conscientizados” (LEONTIEV, 1978, p.98). Na mesma direção, temos o relato de Alice, que
comenta sobre a admiração pelos conhecimentos matemáticos do pai.
Sara, igualmente, relata um apreço pelos conhecimentos matemáticos desde cedo, o que
acarretou em sua escolha profissional.
Sempre gostei de estudar e aprender matemática, em decorrência disso se tornou
natural querer ensiná-la também. Compreendo a importância e necessidade do seu
conhecimento na sobrevivência e evolução humana, de modo que a apropriação de
conhecimentos matemáticos se configura como um direito de todos. (Sara)

No caso de Clara, que relata gostar de matemática, o processo de escolarização ficou
marcado negativamente.
Gostava da matemática, mas sempre tive dificuldades com o conteúdo, por ter aulas
tradicionais, sem a utilização de recursos ou materiais que contribuíssem para o
processo de ensino e aprendizagem. Durante minha formação, tive apenas professores
que nos faziam decorar fórmulas, sem nos fazer perceber a importância de tal
conteúdo para o desenvolvimento da humanidade. (Clara)

O caminho percorrido com a matemática na escola, para Magali, foi diferente, e, no Ensino
Médio, o desgosto pela matemática começa a surgir, especificamente, a partir de um conteúdo. Ela
descreveu seu entusiasmo em aprender matemática e envolver-se com os desafios apresentados,
entretanto, não encontrou, no ambiente escolar, uma organização do ensino que lhe oportunizasse
desenvolver seus conhecimentos.
Sempre gostei dos cálculos e ficava empolgadíssima quando recebia uma lista de
desafios matemáticos com os resultados de cada exercício sinalizados atrás da folha,
pois encontrá-los era um desafio que me motivava a desvendar o mistério dos
números. Minhas provas eram sempre esperadas com muita ansiedade; e meu caderno
era geralmente o mais completo, porém minha motivação despencou com a Geometria
Espacial, apresentada no segundo ano do Ensino Médio, quando tive dificuldades em
visualizar o que envolvia o cálculo para cada parte das formas. (Magali)

As colaboradoras Maria Luísa e Elisa enfatizam que a relação com a matemática mudou ao
ingressarem no XXXX e fazerem parte do Projeto Clube de Matemática, sendo que, nesses espaços,
foram oportunizados momentos de pesquisa, estudos teóricos, planejamentos e inserções em sala de
aula.
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Ao ingressar na graduação em Pedagogia (2010) a minha relação com a matemática
era uma das piores, não gostava da disciplina, bem como tinha extrema aversão
quando ouvia falar da mesma. Porém, ao ingressar no grupo, desmitifiquei a
matemática como "decoreba", difícil e aversiva. Comecei a enxergar a mesma de
maneira mais lúdica e divertida. Assim, ao participar do clube tinha a matemática
próxima de mim. (Maria Luísa)
Boa, gostava de matemática. Mas foi no grupo que entendi vários conteúdos que antes
não compreendia. Foi a partir de discussões com os colegas e a orientadora que me
apropriei do movimento lógico-histórico de muitos conceitos matemáticos. (Elisa)

A partir desses relatos, podemos inferir que a participação no projeto lhes possibilitou a
apropriação de conhecimentos matemáticos que são importantes para a formação do professor
mediante o movimento de construção do conceito a ser ensinado, bem como a sua constituição ao
longo do tempo, sabendo reconhecer a necessidade histórica que lhe deu origem. Esse
conhecimento é imprescindível para que o professor organize seu planejamento e suas ações, pois é
a partir da origem do conceito a ser ensinado que se inicia a organização do seu ensino. Temos,
assim, indicativos de que os sentidos que essas futuras professoras atribuem a sua participação num
processo formativo coincide com a sua significação: apropriação de conhecimentos para a ação
docente. Para Franco e Longarezi (2011, p.572-573), a significação do processo de formação
deveria ser o de “promover a sua participação na produção das objetivações, na perspectiva da
generacidade, da busca incessante do aprimoramento cultural próprio e dos discentes”. A superação
do distanciamento entre a significação social e o sentido pessoal implica em criar condições
objetivas nas quais sejam possíveis o desenvolvimento de processos formativos que “não somente
incluam os professores em seus processos de formação, mas que também possibilitem a
constituição de coletivos que assumam suas necessidades e as transformem em atividades
formativas” (FRANCO; LONGAREZI, 2011, p.572-573).
Outro elemento levantado por Maria Luísa é a visão diferenciada no tocante à matemática e
ao caráter lúdico que ela assume no projeto, sendo que em todas as propostas que foram levadas às
escolas, sempre, houve a preocupação de criar personagens, histórias, enredos que estivessem de
acordo com a faixa etária e realidade social com as quais cada turma estava envolvida. Também, os
materiais eram produzidos de maneira condizente com o tema e da maneira mais atrativa possível.
Isso foi evidenciado pela professora Maria.
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Como docente dos Anos Iniciais procurava oportunizar situações de aprendizagens
contextualizadas, todavia as atividades não possuíam tamanha criatividade como são
as do clube. (Profa. Maria)

Outra professora, Adelina, relata sua relação com a matemática desde a escola, em sua
formação como professora e em sua prática pedagógica, pois, em todos os momentos, os conflitos
existiram e não foram resolvidos de forma que conduzissem a uma aprendizagem. Ela, também,
evidencia que a participação no grupo proporcionou mudanças de qualidade no que diz respeito aos
seus próprios conhecimentos, pessoais e docentes, no que diz respeito à matemática:
Era conflituosa, pois foi a única disciplina na qual fui reprovada em minha vida
escolar. A partir disso, me dispus a ser mais atenciosa com essa disciplina, contudo
isso não significou uma maior compreensão, mas sim um certo "temor". Sempre me
preocupei em como ensinar a matemática aos meus alunos, desde o estágio do
Magistério, onde aprendemos que era necessário o uso do "material concreto". Nessa
ocasião, fiz muitos jogos e brincadeiras, com a intenção de ensinar matemática,
acreditando que a manipulação desses materiais garantiria a aprendizagem. Continuei
a minha formação, sempre buscando respostas para minhas inquietações em relação à
matemática, mas os acréscimos foram em relação ao uso de jogos, de materiais
específicos. Estava sempre me questionando sobre "como ensinar", "o que fazer", pois
procurava proporcionar aos meus alunos situações de aprendizagem a partir do que
havia aprendido. Mas só depois de participar do grupo pude compreender alguns
aspectos em relação ao ensino do conceito matemático que jamais havia vivenciado,
nem como aluna, nem como professora. (Profa. Adelina)

A relação com a matemática das participantes do projeto CluMat são diversas, mas podemos
destacar em vários momentos a importância que a participação no grupo teve para superar
paradigmas e promover novos olhares para/com os conhecimentos matemáticos. Quando as
acadêmicas revelam que tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos matemáticos,
elas têm a possibilidade de aprender em um processo que lhes fornece elementos para pensar a
prática de ensino deste conteúdo e seu processo de apropriação. Para Moraes (2008, p.150, grifo do
autor) “os impasses do próprio processo do aprender da professora revelam o modo de aprender do
aluno e como acompanhar a apropriação deste conhecimento”. Podemos entender, portanto, que o
processo de organização do ensino no projeto CluMat é um movimento de dupla formação em que
as acadêmicas e os estudantes da educação básica aprendem e apropriam-se de conhecimentos
matemáticos e, nesse processo, humanizam-se.
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Nessa direção, entendendo a matemática como parte da cultura e da história do homem, ela
pode ser considerada agente essencial no desenvolvimento dos estudantes e do professor. É função
social do professor organizar o ensino de modo que seus alunos tenham condições de apropriar-se
do conhecimento matemático historicamente produzido pela humanidade, e, para tanto, as ações do
docente devem estar direcionadas para esse fim, concretizando objetivos sociais do currículo
escolar.
Quando questionadas sobre quais eram as expectativas das participantes em relação ao
projeto CluMat, são máximas recorrentes a aprendizagem da docência, da matemática, sobre a
organização do ensino, que podem ser representadas pela colocação de Marie.
As melhores possíveis, pois sabia que este estaria contribuindo para minha formação
acadêmica e que teria muitos estudos, mas novos conhecimentos e aprendizagens,
além de trabalho coletivo, a oportunidade de estar inserida em uma sala de aula,
produção de trabalhos e participação em eventos. (Marie)

Retomando a discussão sobre a apropriação dos conhecimentos matemáticos, temos o relato
de Elisa, que considera essas aprendizagens um resultado da dinâmica de como o projeto é
desenvolvido, em que cada conteúdo a ser organizado para a sala de aula passa por um período de
pesquisa sobre o conceito, a necessidade humana que levou ao surgimento do mesmo e seu
desenvolvimento e aplicação nos períodos históricos.
As expectativas eram de muito aprendizado dos conteúdos matemáticos. Mas ao
iniciar o projeto e perceber a dinâmica de funcionamento me surpreendi, pois neste
espaço não aprendemos apenas a matemática, e sim a como organizar o ensino com
base nos conceitos matemáticos. Aprendemos a planejar em grupo, a escutar os
colegas dos diferentes cursos e com isso aprimorar os modos gerais para planejar.
(Elisa)

A professora Adelina tinha como principal anseio a oportunidade formativa, tendo em vista
que o professor precisa estar em constante formação e isso lhe é dificultado pelo excesso de
trabalho, principalmente, dos seus alunos estarem ampliando seus conhecimentos a partir das ações
do CluMat.
Eu já conhecia o projeto, que era desenvolvido por outras professoras, por isso, eu
tinha a expectativa de que, com a oportunidade de ter um grupo de professores e
acadêmicos estudando e desenvolvendo o projeto em minha escola, principalmente na
área da matemática, seria uma ótima oportunidade de aprendizagem, tanto para os
alunos quanto para mim mesma. Tinha a certeza de que conviver, estudar e trabalhar
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com as acadêmicas e com o grupo formado seria uma oportunidade ímpar de ampliar
meus conhecimentos, e acima de tudo proporcionar novas situações de aprendizagens
para os alunos de minha comunidade escolar, que são carentes em diversas áreas,
inclusive, no conhecimento matemático. Como já conhecia o trabalho desenvolvido
pela coordenadora, tive ainda mais vontade de ter o projeto desenvolvido na escola
onde trabalho, pois sei que o grupo coordenado por ela é comprometido, responsável e
criativo, que as propostas didáticas sempre são lúdicas e com materiais atrativos, e
principalmente que existe uma seriedade e comprometimento com tudo aquilo que se
propõe a realizar. (Profa. Adelina)

Os relatos das professoras Elisa e Adelina trazem indícios de que os motivos que as
aproximam de um espaço formativo são geradores de sentido, uma vez que se direcionam a
expectativas de aprendizagem. Para Leontiev (1983), ao impulsionar a atividade, alguns motivos
conferem a ela um sentido pessoal e a estes denomina como motivos geradores de sentido, os
demais motivos são impulsionadores – positivos ou negativos – que são chamados de motivosestímulos Indicativos de que os professores tem anseio de participarem, mas nem sempre as
condições objetivas lhe permitem e isto diz respeito tanto às suas condições de trabalho, quanto
espaços que lhe são oferecidos.
Conhecer os sujeitos, sua relação com a matemática e as expectativas em relação ao Projeto
Clube de Matemática contribui para melhor vislumbrarmos o movimento formativo nele
vivenciado. As respostas que foram elencadas aqui apresentam uma perspectiva geral do que
caracterizam as participantes e são importantes indicativos da potência de um espaço formativo que
se pauta na interação entre a Universidade e a escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendendo que o CluMat proporciona às estudantes da graduação e pós-graduação
contato direto com a escola e com seu futuro objeto de trabalho (o ensino), às professoras da escola
uma participação efetiva em um espaço de formação em que elas podem ser as protagonistas,
consideramos que o trabalho produzido no contexto do projeto se constitui como uma unidade entre
as atividades de ensino, aprendizagem e formação. Essa unidade formativa diz respeito tanto ao
conhecimento matemático, aos encaminhamentos teóricos e metodológicos que orientam o ensino e
também perpassam pela formação humana.
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Buscar compreender a dinâmica do trabalho docente com matemática nos anos iniciais, num
projeto de interação entre diferentes sujeitos - professores e futuros professores - tal como nos
propomos, possibilita a aprendizagem para além da matemática. Provoca-nos a refletir sobre o
trabalho docente

que, no mundo contemporâneo,

com seus inúmeros desafios, tais como a

imprevisibilidade, a globalização, a instabilidade, os desgastes psicológicos, emocionais e físicos,
vem provocando mudanças na atividade assumidas como algo externo, só como um meio de
sobrevivência, e o trabalho executado pelo docente passa a não fazer parte de sua natureza humana.
(FRANCO; LONGAREZI, 2011)

Essa realidade nos coloca no desafio de buscar, portanto, organizar processos formativos
que promovam mudanças qualitativas nas ações de ensino dos professores, em que estes participem
ativamente do processo como atores de sua relação com o conhecimento, bem como com o
processo de apropriação desse conhecimento. Essa premissa implica em não podermos entender o
professor como mero consumidor de conceitos ou objeto de trabalho dos formadores, mas, sim,
como sujeitos da sua atividade de formação.
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Resumo
Nesse trabalho, apresentamos o recorte de uma pesquisa realizada no âmbito do projeto Clube de
Matemática (CluMat), cuja finalidade direciona-se à constituição de um espaço formativo para
professores e futuros professores que ensinam matemática, especialmente nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Esse projeto é desenvolvido por estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia,
Matemática e Educação Especial, estudantes de pós-graduação em Educação e Educação Matemática,
professores da Educação Básica e professores universitários. Nesse trabalho, nosso objetivo é
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apresentar a relação dos participantes do CluMat com a matemática e suas expectativas ao inserirem-se
nesse processo de formação, que se centra na parceria entre a escola e a universidade e, por meio desta,
procura caminhos que efetivamente contribuam com a formação de todos que dele participam. A
pesquisa e o projeto CluMat fundamentam-se nos princípios da Teoria Histórico-Cultural e da
Atividade Orientadora de Ensino. Com vistas ao nosso objetivo, os dados aqui apresentados têm como
base duas questões norteadoras de um relato escrito: “Qual era sua relação com a matemática?” e
“Quais suas expectativas ao entrar no projeto?”. Compreendendo que o CluMat proporciona às
estudantes da graduação e pós-graduação contato direto com a escola e com seu futuro objeto de
trabalho (o ensino), às professoras da escola uma participação efetiva em um espaço de formação em
que elas podem ser as protagonistas, consideramos que o trabalho produzido no contexto do projeto se
constitui como uma unidade entre as atividades de ensino, aprendizagem e formação. Essa unidade
formativa diz respeito tanto ao conhecimento matemático, aos encaminhamentos teóricos e
metodológicos que orientam o ensino e também perpassam pela formação humana.
Palavras-chave: Formação Docente; Clube de Matemática; Atividade Orientadora de Ensino.
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
APRENDIZAGENS E DESAFIOS A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
Rute Cristina Domingos da Palma – IE/PPGE/UFMT
Daniela Maria Almeida de Lima – Escola Estadual Santos Dumont/MT

INTRODUÇÃO
No período de 2010 a 2017, a Universidade XXXXX, foi uma das instituições ofertantes do
Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil lato sensu, proposta no âmbito da
Política Nacional de Formação de Professores para a Educação Infantil, sob a responsabilidade da
Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação (MEC) em parceria com as
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e com as Secretarias Municipais de Educação.
Uma das preocupações do curso dizia respeito a como os conhecimentos matemáticos são
concebidos e desenvolvidos pelos docentes que atuam com as crianças de 4 e 5 anos de idade. Os
relatos dos professores participantes do curso se aproximavam do descrito na literatura científica na
medida em que ainda há uma concepção de que as crianças precisam aprender a escrever os
numerais de 0 a 10 e nomear as figuras planas geométricas; e de que os professores precisam propor
exercícios que oportunizem tais aprendizagens por meio de infindáveis folhas impressas com
desenhos estereotipados e repetitivos. Outra prática presente é a “antecipação” de conteúdo, na
intenção de “preparar” a criança para o ensino fundamental, sem considerar a possibilidade de a
criança elaborar de maneira criativa, lúdica e significativa às noções matemáticas. (PALMA, 2016)
Day (2001, p.15) destaca que é importante ressaltar que o desenvolvimento profissional dos
professores está atrelado “as suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos escolares
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nos quais realizam a sua atividade docente”. Nesse contexto, o curso de especialização tinha por
objetivo inserir os docentes em um processo que permitisse compreender a criança, a matemática e
a atividade docente, a partir da perspectiva histórico-cultural, se distanciando dos modelos de
formação prescritivos e avançando na proposição de ações que possibilitassem aos professores
ampliar e ressignificar as teorias e a reflexão sobre a prática educativa em um contexto em que a
participação, a interação, o diálogo, a colaboração, a troca de conhecimentos e experiências foram
privilegiados.
A PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
A referida formação propiciou o atendimento aos profissionais da Educação Básica levando
em consideração a baixa demanda de estudos com enfoque na formação inicial e continuada, para
tal, ofertou-se vagas para professores de Educação Infantil, sendo 10% das vagas destinados a
coordenadores e diretores de creches e pré-escolas da rede pública de ensino, sem fins lucrativos
(filantrópicas, comunitárias ou confessionais), conveniadas com o Poder Público em regime de
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
O Curso de Especialização foi proposto na modalidade presencial, implementando a
dinâmica de estudo teórico concomitante ao desenvolvimento das práticas pedagógicas, tendo como
objetivo a formação a partir de experiências profissionais, com enfoque no contexto a qual os
professores estavam inseridos. Os estudos envolveram desde conhecimentos referentes a noções
teóricas e metodológicas, tal como, a elaboração e desenvolvimento de pesquisas, planos de ação,
realizados nas instituições de ensino pertencentes. Os projetos de ação foram posteriormente
socializados, culminando em narrativas referente ao processo formativo desenvolvido na duração
do curso.
Neste sentido, alguns princípios estiveram subjacentes à dinâmica que caracterizou o
percurso formativo (MONTEIRO, PALMA, CARVALHO, 2013, p.21-22)
▪

Os conhecimentos e as experiências dos professores como ponto de partida e de chegada
do processo formativo;

▪

A articulação da formação com o contexto do trabalho;

▪

Apropriação teórico-metodológica acerca da educação, da infância, da Educação
Infantil, dos conhecimentos e campos de experiências;

▪

A reflexão como elemento fundamental para o desenvolvimento profissional;
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▪

Valorização do contexto sócio, cultural, histórico, político da profissionalização do
educador infantil e de seu fazer pedagógico;

▪

A subjetividade como elemento constituinte do processo de formação de professores;

▪

A articulação entre desenvolvimento pessoal, profissional e institucional.

Tendo como referência os princípios e objetivos mencionados, algumas estratégias
formativas foram desencadeadas com os professores no decorrer do curso, dentre elas: o memorial,
o portfólio, os projetos de pesquisa, o trabalho com projetos, estudos de casos e seminários.
A carga horária vigente no Curso correspondeu a 360 horas, contendo disciplinas com
extensão de 15 a 60 horas. Nos aspectos das discussões a respeito da matemática e das Ciências
Naturais, o curso de Especialização atribuiu uma disciplina específica denominada “Natureza e
cultura: conhecimentos e saberes”, a qual, se respaldou no referencial teórico da perspectiva da
psicologia histórico-cultural, abrangendo os conceitos de Vygotsky e Leontiev.
Ao pensar na formação matemática de professoras que precisam organizar a prática
educativa na Educação Infantil, tem-se presente que o conhecimento matemático é impregnado de
significados culturais e constitui-se historicamente como instrumento simbólico; e, como tal, deve
ser socializado. Segundo Moura (2006, p.489), “a matemática é produto da atividade humana e
constitui-se no desenvolvimento de solução de problemas criados nas interações que produzem o
modo humano de viver socialmente num determinado tempo e contexto”.
Nessa perspectiva, cabe às unidades escolares possibilitar as crianças acesso aos
conhecimentos produzidos e acumulados historicamente pela humanidade; e, ao mesmo tempo,
assegurar que a aprendizagem dessa apropriação seja desenvolvida de forma ativa e efetiva pelas
crianças, de maneira a possibilitar não só a compreensão do que está sendo ensinado, mas
potencializá-los para a elaboração de novos conhecimentos. (PALMA, 2010)
Nesse contexto, tinha-se a convicção, ao encaminhar a proposta de formação, de que o
objeto de ensino só se transformaria em objeto de aprendizagem se os professores assumissem a
necessidade de aprender Matemática e aprender a organizar a prática educativa. Assim,
desencadeou-se o processo de formação com o intuito de criar um ambiente de troca de
significações entre professora da universidade, noções matemáticas e professores cursistas, de
forma a possibilitar que a atividade de formação fosse assumida como uma necessidade coletiva.
(LEONTIEV, 2004).
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Na disciplina, foram discutidas as noções matemáticas (numéricas, métricas, geométricas e
espaciais) que devem ser consideradas no trabalho com a Educação Infantil, considerando as
orientações da Proposta Curricular para a Educação Infantil de 2010. Ou seja, como a criança
pequena aprende matemática e como o professor pode valorizar, catalisar e ampliar os
conhecimentos matemáticos que as crianças já apresentam ao chegar na pré-escola, de maneira a
respeitar a singularidade da infância e a matemática enquanto atividade humana.
Na intenção de mobilizar os conhecimentos dos professores cursistas da disciplina ‘Natureza
e cultura: conhecimentos e saberes (ênfase em matemática)’, e partindo do pressuposto de que o
desenvolvimento de projetos pode se configurar como um processo formativo foi proposto aos
professores que refletissem acerca de situações que eles considerassem como problemáticas no
trabalho com a matemática no espaço escolar, e que elaborassem projetos de ação pedagógica que
indicassem uma mudança da situação inicial diagnosticada. Sendo assim, a análise da realidade foi
o ponto de partida para a elaboração dos projetos.
O projeto de ação pedagógica foi desenvolvido inicialmente a partir da definição da situação
problema, foi realizado o planejamento das ações, o desenvolvimento do projeto, o que resultou,
posteriormente, na socialização e avaliação das experiências, a partir dos registros de suas
narrativas, das narrativas das crianças, fotográficos e fílmicos, além dos depoimentos dos
envolvidos nesse processo.
É nesse contexto que três professoras, que concluíram o curso em 2016, se destacam no
processo formativo pela imersão nas discussões teóricas pautadas na teoria histórico-cultural, pelo
desejo em modificar aspectos da prática docente que consideraram necessários, pelos projetos
desenvolvidos, pelo diálogo constante com seus pares, pelo sentido que atribuíam a atividade
docente. Após três anos de conclusão do curso passamos a nos questionar: as professoras mantêm a
intenção e o desenvolvimento de projetos de ação pedagógica considerando os princípios da Teoria
Histórico-Cultural? Quais aspectos corroboram (ou não) para que a atividade docente das
professoras se mantenha?
METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa de cunho qualitativo (GONZÁLEZ REY, 2012) foi realizada com três (3)
professoras que concluíram o curso de especialização em Docência da Educação Infantil em 2016, e
que, atuam atualmente com crianças de 5 anos de idade. Neste texto, apresentamos as informações
produzidas a partir de três entrevistas narrativas realizadas entre agosto e dezembro de 2019, em
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dois Centros de Educação Infantil (CMEI) e em uma escola da Educação Básica (EMEB), da rede
municipal de ensino de Cuiabá.
As professoras foram convidadas a participar da pesquisa porque, como já mencionado
anteriormente, haviam se destacado no curso, participado da pesquisa ao final da formação e
expressaram o desejo em continuar os estudos sobre a matemática na educação infantil, bem como
participar de outras pesquisas.
As entrevistas narrativas consistiram em que as professoras relatassem como tem sido
planejar e desenvolver atividades que envolvam o conhecimento matemático, bem como avaliar as
produções orais, pictóricas e escritas das crianças e a própria prática pedagógica, após três anos do
término do curso. Após transcritas as entrevistas foram disponibilizadas as professoras, para que
acrescentassem ou excluíssem trechos, que considerassem pertinentes.
Para apresentar a análise dos dados, neste texto, optamos por discutir os aspectos que as
professoras narram como potencializadores ou não do desenvolvimento da prática docente na
perspectiva histórico-cultural.
APÓS TRÊS ANOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA: APRENDIZAGENS E DESAFIOS
As professoras foram convidadas a contar como estavam desenvolvendo as atividades que
envolviam o conhecimento matemático. As narrativas construídas, cada uma a seu tempo e
disposição, fluíram de maneira a explicitar o contentamento de ter com quem conversar, de
explicitar as aprendizagens e os desafios enfrentados. Entre idas e vindas, diálogos estabelecidos,
alguns temas são recorrentes ao destacarem aspectos que podem concorrer (ou não) para o
desenvolvimento profissional, como: a apropriação da teoria histórico-cultural, o sentido atribuído a
matemática e a ação docente na educação infantil, o trabalho coletivo e o apoio das instituições
formadoras.
A APROPRIAÇÃO DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
As três professoras afirmam que a apropriação teórica sobre a teoria histórico-cultural,
especificamente a teoria da atividade, foi o marco para as mudanças no planejamento e
desenvolvimento de atividades propostas nos projetos que envolveram o conhecimento matemático.
Se para elas no decorrer do curso a apropriação teórica oportunizou avanços em suas práticas, agora
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imersas no cotidiano das instituições infantis, manter as leituras e o estudo tem se configurado
como um enorme desafio.
Então, sabíamos que precisávamos continuar a ler e estudar o referencial para avançar
na configuração do planejamento, na elaboração de atividades de ensino, na análise
desse processo. E que não é fácil fazer sem a mediação de alguém. Temos feito o que
dá, no primeiro ano depois do término da especialização retomamos as leituras dos
textos. E depois começamos a ler aqueles que eram da leitura complementar que o
grupo sugeriu. Mas é muito difícil, fora a Bia, um ou outro se dispõe a estudar. (Ana,
CMEI)
A coordenadora e a diretora aceitaram que eu cumpra minha carga horaria no grupo de
estudo de vocês, então fica mais fácil, porque leio e tenho onde tirar as dúvidas e
discutir o texto. E ainda consigo participar de outro grupo e dialogar com a Ana
depois. É assim, nesse movimento que temos avançado na proposição das atividades.
(Bia, CMEI)
Tentei criar um grupo de estudos na escola, mas ninguém topou. Então leio o que
recomendou. Por falar nisso, podemos conversar um pouco sobre eles. Dá uma
solidão, porque o projeto da unidade se aproxima, mas a prática de muitas não e daí
vivemos em discussão sobre os caminhos a seguir. Pensando bem, é melhor do que
nada. Já pensou se nem isso ocorresse, que fosse indiferente. (Carla, EMEB)

A apropriação teórica é fundamental para que o professor compreenda a práxis pedagógica,
para que possa refletir sobre os processos de aprendizagem e ensino, problematizar e criar situações
que inseriram a criança pequena em um contexto de pensar, argumentar, registrar o que pensa,
atribuir sentido as situações matemáticas que se apresentam. É possível perceber movimentos
diferentes nas instituições em que as professoras atuam, enquanto no CMEI a gestão permite que a
professora participe de grupo de estudo na UFMT, na EMEB a professora não consegue articular as
demais colegas para o estudo e a proposição de novas práticas.
O SENTIDO ATRIBUÍDO A MATEMÁTICA E A AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
As narrativas das professoras são permeadas por momentos em que destacam o sentido que
atribuem a matemática para o desenvolvimento do raciocínio lógico, o pensamento crítico, a
criatividade, o conhecimento de outras sociedades e exercício pleno da cidadania. Bem como, o
próprio sentido da atividade docente.
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Hoje tenho o cuidado de pensar sobre o que vou fazer. Há sempre intencionalidade,
nem sempre acerto, mas sei o que me levou aquela ação. Procuro promover que as
crianças possam pensar matematicamente, a observação, o deslocamento no espaço, o
diálogo entre eles sempre é cultivado. Nas brincadeiras e jogos estabeleço quais
relações matemáticas estão envolvidas, mantenho aquele caderno com as observações.
Esses dias o utilizei para mostrar para a mãe como sua filha tinha avançado nos
registros e estratégias utilizadas. Consegui desenvolver a história virtual do negrinho
do pastoreio, foi bem interessante. Lembra aquela que te enviei os registros e aquele
monte de dúvidas (Bia, CMEI).
Como antes do curso, só trabalhava círculo, quadrado e retângulo.... o
desenvolvimento das noções espaciais e das figuras tem sido meu desafio com as
crianças. Ler as experiências bem-sucedidas e interessantes tem ajudado muito. Fui
percebendo aos poucos como o pensamento numérico e geométrico nos ajudam a
fazer a leitura da realidade. É isso que quero promover na e para as crianças. (Carla,
EMEB).
Tenho promovido situações em que as crianças desenvolvem as noções de medidas, a
estimativa, com o corpo e instrumentos não padronizados como tiras, barbantes. É
interessante observar e registrar o que dizem. Chegam cheias de novidades sempre...
esses dias apareceram com instrumentos de medida, um trouxe e foi em cascata ...
quase a turma toda trouxe algum. Fizemos uma exposição, contei a história da origem
de alguns que pesquisei. Você acredita que alguns conseguiram perceber a
regularidade dos sistemas de medidas. Eles estão percebendo que matemática tem
história, foi e vem sendo construída pela humanidade. Chegam com cada pergunta
agora! (Ana, CMEI)
Eu acho interessante observar as relações que as crianças estabelecem a partir das
situações matemáticas se apresentam, de como são capazes de resolver os problemas.
Percebi que não tenho mais problemas com as crianças reclamando em fazer as
atividades mimeografadas, por agora não utilizo mais. E tenho muito mais registros
das crianças do que antes. Efetivamente do que fazem, como pensam. Tenho
consciência que muito ainda preciso fazer, que há coisas que acho interessante, mas
não sei explicar por que ocorrem. Falta estudo. (Carla, EMEB)

As professoras destacam que a matemática é uma atividade humana, portanto, precisa ser
assim considerada também nas atividades propostas. Sentem a necessidade de descrever algumas
experiências que consideram exitosas. É possível perceber o destaque que atribuem ao conceito, ao
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planejamento, a observação e análise do que dizem e registram as crianças. E sinalizam os impasses
que vivenciam, ainda, por considerarem que há necessidade de aprofundar conceitos e aprender
mais sobre o desenvolvimento e aprendizagem da matemática na infância, e da própria matemática.
O TRABALHO COLETIVO E O APOIO INSTITUCIONAL
Nas narrativas emergem também os descontentamentos e os pedidos de ‘ajuda’ para o
desenvolvimento da ação docente. As professoras narram que só não avançam mais em suas
práticas porque há um descompasso entre as ações desenvolvidas e os projetos político-pedagógicos
das unidades. Parece que conteúdo e forma estão dissociados, não se articulam, o que faz com que
os professores que estão inseridos no processo não atribuam sentido ao que vivenciam.
As professoras sinalizam a necessidade de apropriação teórica e manter a formação
continuada.
Acho que a UFMT deveria nos acompanhar. Sei que não dá para acompanhar todos,
mas ao menos o grupo que desejar. Faz falta ter com quem dialogar, tiras dúvidas
mesmo... (Ana, CMEI)
É assim, tem uma proposta escrita, até bem fundamentada que não é discutida e
implantada efetivamente. Dai aqueles professores que compreendem o que é
necessário ser feito, tentam mobilizar o grupo, por vezes, sem sucesso. De novo
repito: nunca dará certo se todos não entenderem a proposta. Não tem outro jeito que
não seja via estudo, leitura. (Bia, CMEI)
Todos sabem que um dos problemas, além das condições objetivas de trabalho, da
carreira, das instituições é a formação. Era preciso investir muito em formação
continuada para nós porque fomos negligenciados durante muito tempo. A SME sabe
disso, por que não faz?! (Carla, EMEB)

Este é sem dúvida um problema, os professores se sentem sozinhos no desenvolvimento das
ações nas unidades escolares. O desamparo é proveniente de ações que não se articulam porque não
há um projeto coletivo, as secretarias não investem o necessário em formação continuada, as
instituições formadoras raramente têm um programa de acompanhamento de egressos de seus
cursos de formação, dentre outros aspectos.

Nas narrativas, as professoras oscilaram entre o

entusiasmo provocado pelos bons resultados alcançados com as crianças e as próprias
aprendizagens; com o desânimo em não terem o amparo que necessitam para o desenvolvimento da
atividade docente. Diante dessas narrativas, passamos a nos questionar. As professoras resistirão a
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seu movimento solitário? Se sim, a partir de quais mecanismos? Conseguirão empreender um
projeto coletivo? Até quando o motivo que as leva a intencionalmente pautar suas práticas na teoria
histórico-cultural se manterá? Como as instituições formadoras podem contribuir para que o
processo formativo se faça presente nas unidades escolares?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
As entrevistadas se aproximam ao se assumirem professoras da educação infantil, bem como
o desejo e a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre as crianças, a educação infantil e os
conhecimentos matemáticos para melhorar a atividade docente. Nesse sentido, podemos considerar
que as professoras têm um motivo que as mobilizam para o exercício da profissão.
Em suas narrativas, as docentes narram, que agora imersas no cotidiano da escola, ainda
tentam fazer o movimento de planejar intencionalmente as atividades, de contemplar as diferentes
áreas da matemática, que priorizam atividades em que o raciocínio, o diálogo, a argumentação, a
discussão estejam presentes. Afirmam ser um desafio constante manter essa prática quando os pares
em suas instituições, por vezes, não compreendem e nem apoiam a proposta. Além disso, destacam
que sentem falta de apoio da Secretaria de Educação, dos gestores das escolas e de uma
aproximação com a instituição formadora.
Por certo, as narrativas desse pequeno grupo, tem ressonância em outros espaços, sujeitos e
contextos, e apresenta desafios que dizem respeito aos programas de acompanhamento docente, a
elaboração e desenvolvimento de projetos político-pedagógicos na Educação Infantil e das políticas
de formação continuada.
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Resumo
Nesta pesquisa buscou-se compreender que aspectos contribuem (ou não) para que três professoras de
Educação Infantil em exercício, mantenham a atividade docente, especificamente, ao que se refere aos
conhecimentos matemáticos, pautada na teoria histórico-cultural. As professoras participaram de um
curso de especialização em Docência da Educação Infantil e durante esse percurso, após a disciplina
Natureza e cultura: conhecimentos e saberes (ênfase em matemática) se destacaram pelo
desenvolvimento de projetos de ação pedagógica nas unidades escolares em que atuavam. Após três
anos da formação questiona-se: as professoras mantêm a intenção e o desenvolvimento de projetos de
ação pedagógica considerando os princípios da Teoria Histórico-Cultural? Quais aspectos corroboram
(ou não) para que a atividade docente das professoras se mantenha? Para a obtenção das informações
foram realizadas entrevistas narrativas com as professoras no decorrer do período letivo de 2019. As
professoras foram entrevistadas nas unidades em que atuavam, duas em um centro de infantil e uma na
escola da rede de ensino municipal de Cuiabá. As narrativas das docentes indicam a intenção em
desenvolver a ação educativa nos princípios da teoria histórico-cultural, destacando as aprendizagens e
os desafios. As três professoras sinalizam que a apropriação da teoria histórico-cultural, o sentido
atribuído a matemática e a ação docente na educação infantil e o trabalho coletivo e o apoio das
instituições formadoras, como aspectos que promovem, ou não, o fortalecimento do desenvolvimento
profissional docente considerando a perspectiva histórico-cultural. As narrativas indicam a necessidade
de implementação de propostas de acompanhamento docente, de discutir o desenvolvimento dos
projetos político-pedagógicos e de fomentar a formação continuada de professoras da Educação
Infantil.
Palavras-chave: Formação continuada; Matemática; Educação Infantil.
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FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DA MATEMÁTICA:
UMA INVESTIGAÇÃO COM PROFESSORES DOS
ANOS INICIAIS DO COLÉGIO PEDRO II
Helen Silveira Jardim de Oliveira – CPII / UFRJ
Clara Corrêa da Costa – CPII / UNESA
Laura Cristina Fernandes de Oliveira – CPII
Luciana de Barros Guimarães – CPII
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende compartilhar parte da pesquisa desenvolvida atualmente pelo
Laboratório de Estudos, Pesquisas e Práticas em Educação Matemática nos Anos Iniciais do
Colégio Pedro II (LEPPEMAI CPII). Criado em julho de 2018, o coletivo de pesquisa dedica-se à
investigação, discussão e produção de conhecimento no âmbito da Educação Matemática nos Anos
Iniciais no Colégio Pedro II (CPII), especialmente no que diz respeito à formação e ação docentes.
É formado por dez professoras pesquisadoras que atuam nesse segmento no Campus São Cristóvão
I.
O CPII, inaugurado em 1837, foi criado para ser modelo da educação pública e particular.
Ao longo de sua trajetória, foi responsável pela formação de cidadãos que se destacaram na
sociedade. Entre seus egressos, encontram-se presidentes da República, compositores, poetas,
professores, juristas, médicos, historiadores, entre outros.
Hoje, o colégio é considerado uma tradicional Instituição Federal de Ensino Básico do
Brasil, equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Por meio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, busca promover uma educação de excelência,
pública, gratuita e laica, formando cidadãos capazes de intervir de maneira responsável na
sociedade. A instituição, que atualmente conta com 14 campi, oferece Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio Regular, Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, cursos de
Pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
Por se tratar de um coletivo de pesquisa voltado para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, o LEPPEMAI CPII tem como loci de investigação os campi Engenho Novo I,
Humaitá I, Realengo I, São Cristóvão I e Campus Tijuca I, os quais oferecem esse segmento da
Educação Básica.
O grupo vem desenvolvendo estudos relacionados às tendências pedagógicas atuais no que
tange ao ensino de Matemática nos Anos Iniciais e investigações sobre iniciativas relacionadas ao
ensino/aprendizagem dessa área desenvolvidas nos Anos Iniciais do CPII, o perfil dos professores
que

lecionam

Matemática

nesse

segmento,

suas

práticas,

bem

como

seus

interesses/desejos/necessidades em relação à formação continuada nessa área.
O propósito da pesquisa em andamento é mapear e analisar a formação dos professores do
Departamento dos Anos Iniciais do Colégio Pedro II em Matemática, identificando seus interesses e
necessidades de formação continuada nesse campo de conhecimento. Tais objetivos visam
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investigar o perfil, a prática e as produções acadêmicas dos docentes que ensinam Matemática nesse
segmento de ensino.
Acreditamos que as propostas de formação continuada desenvolvidas pelo coletivo de
pesquisa terão mais coerência e qualidade se baseadas nos argumentos apresentados pelos
professores. Entendemos que as respostas que emergirem a partir do estudo contribuirão de modo
significativo para as ações de pesquisa desse grupo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O LEPPEMAI CPII possui uma linha de pesquisa intitulada: “Educação Matemática nos
Anos Iniciais: saberes em reflexão, construção e ação”. Nesse sentido, o tripé estudo, pesquisa e
prática orienta o trabalho do coletivo no tripé reflexão, construção e ação.
Pressupomos que conhecer a formação docente em Matemática dos professores dos Anos
Iniciais, proporcionando um espaço para que eles compartilhem seus desejos de aprimoramento
docente, possa contribuir com dois elementos fundamentais no desenvolvimento profissional dos
professores: a reflexão e a prática reflexiva.
A reflexão é a capacidade de ir além da lógica do senso comum, e é frequentemente
expressa em termos do raciocínio prático para a ação [...] Isso sugere que o professor
vá além do senso-comum e da ação habitual para uma ação que é caracterizada por
auto-avaliação, flexibilidade, criatividade, consciência social, cultural e política. [...] A
prática reflexiva não é um processo solitário e muito menos a prática de meditação.
Ao contrário, a prática reflexiva é um processo desafiador, exigente e penoso, que é
mais exitosa quando o esforço é colaborativo. A prática reflexiva é vista como um
meio pelo qual os professores podem desenvolver um nível maior de autoconsciência
sobre a natureza e o impacto de sua prática, consciência esta que oferece
oportunidades para o desenvolvimento profissional (MOREIRA, CALEFFE, 2008, p.
12).

A docência está relacionada à busca por novos conhecimentos e em uma melhor forma de
exercer sua prática pedagógica. Logo, é fundamental que o professor vislumbre a formação
continuada como um elemento intrínseco à sua formação pessoal e profissional a fim de se adequar
conscientemente às exigências e necessidades da sociedade contemporânea. Convergente com
Moreira e Cafeffe (2008), Libâneo (2004, p. 227) pondera que
[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas práticas
docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas dificuldades,
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compreendendo-as elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não basta saber sobre
as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções e
preferências, mediante ações coletivas.

Nacarato, Mengali e Passos (2009) consideram que os cursos que formam docentes para
lecionar nos Anos Iniciais não oferecem uma base sólida para o ensino da Matemática e que tais
educadores comumente possuem, em sua trajetória, uma relação negativa com a Matemática
ensinada na escola, o que, em inúmeras situações, ocasiona entraves tanto para aprender, quanto
para ensinar os conteúdos dessa área de conhecimento. As autoras afirmam que “[...] as futuras
professoras polivalentes têm tido pouca oportunidade para uma formação matemática que possa
fazer frente às atuais exigências da sociedade [...]” (2009, p. 22).1
Avaliamos que poucos são os momentos de formação que tratam de algum tema/conteúdo
relacionado à Matemática nos Anos Iniciais proporcionado pelo Colégio Pedro II. Em
contrapartida, é possível encontrar inúmeras oportunidades em outras instituições, em que muitas
vezes as capacitações são oferecidas de acordo com as demandas dos idealizadores e, por vezes, a
partir dos anseios dos professores. Baseados nessa constatação, podemos questionar: Quando os
educadores dos anos iniciais são ouvidos em relação aos que aspiram se aperfeiçoar na área da
Matemática? Em que momento conhecemos sua formação e suas dificuldades relativas ao
planejamento das aulas e ao ensino de Matemática? Será que as propostas de formação oferecidas
dentro e/ou fora do Colégio Pedro II têm atendido às expectativas docentes?
Diferentes pesquisas, como a de Esteves, apontam algumas necessidades que os professores
dos anos iniciais possuem ao lecionar Matemática. Segundo a autora
(1) As necessidades de formação dos professores de 1º e 2º anos são diferentes das
necessidades de formação dos professores de 4º e 5º anos; (2) Existe um consenso
entre os professores desse grupo de que o estudo do conteúdo matemático é uma
necessidade, visto que as lacunas conceituais têm gerado insegurança tanto na
organização como na materialização do ensino de Matemática; (3) É preciso ir além
das necessidades singulares. Elas devem ser consideradas, contudo é necessário
identificar necessidades comuns ao coletivo – as quais envolvam os professores de 1º
ao 5º ano – para o desenvolvimento de uma proposta de formação que visa constituirse como unidade (2004, p. 1753).

Apesar de a citação ser pertinente, é válido destacar a presença de docentes do sexo masculino atuando nos Anos
Iniciais. Professores polivalentes é outra nomenclatura dada aos professores que ministram Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências e Estudos Sociais nos Anos Iniciais.
1
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Acreditamos que os dados que serão gerados por nossa pesquisa podem convergir com os
aspectos identificados e discutidos por Nacarato, Mengali e Passos (2009) e Esteves (2014). No
entanto, não é nossa intenção apenas listar as dificuldades encontradas pelos professores ao longo
de sua trajetória docente, mas, também, colaborar, de alguma forma, para que tais obstáculos sejam
superados, ou ao menos reduzidos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A investigação realizada coaduna-se com o paradigma interpretativo de pensamento, pois
O pesquisador interpretativo vê a linguagem como um sistema simbólico estabelecido
sobre cujos significados as pessoas podem diferir. [...] Para os pesquisadores
interpretativos o propósito da pesquisa é descrever e interpretar o fenômeno do mundo
em uma tentativa de compartilhar significados com outros. A interpretação é a busca
de perspectivas seguras em acontecimentos particulares e por insights particulares. Ela
pode oferecer possibilidades, mas não certezas sobre o que poderá ser o resultado de
acontecimentos futuros (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 61).

Com base nesse paradigma, a pesquisa tipifica-se como qualitativa, que, de forma geral
[...] preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser
quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações
sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos [...] (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009, p. 32).

A estratégia metodológica adotada é inspirada na pesquisa-ação, já que seu objetivo é
intervir em um contexto específico, sem fins de generalização. A pesquisa-ação é pertinente quando
se pretende focalizar “o desenvolvimento pessoal dos professores − melhorar as habilidades de
ensino, desenvolver novos métodos de aprendizagem, aumentar a sua capacidade de análise”
(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 93). Nesse sentido, consideramos que objetivos e estratégia de
pesquisa estão articulados.
Inicialmente, os dados serão gerados por um questionário, que é
[...] um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de
perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença
do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses,

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

2203

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

expectativas, situações vivenciadas (GERHARDT; RAMOS; RIQUINHO;
SANTOS, 2009, p. 69).
Algumas vantagens do seu uso são: alcançar um número grande de professores, anonimato das
respostas, alta taxa de retorno e otimização do tempo. Optaremos pelo tipo misto, pois esse associa
questões fechadas e abertas (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Será utilizado o
SurveyMonkey, uma plataforma de dados que permite criar, enviar e analisar questionários que podem
ser enviados por e-mail ou para o smartphone dos respondentes.
No primeiro trimestre do ano letivo de 2020, será aplicada uma versão piloto do questionário
com 20 professores do Campus São Cristóvão I, que estejam lecionando Núcleo Comum, designação do
Colégio Pedro II dada ao docente que ensina as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Estudos
Sociais, Língua Portuguesa e Matemática. A seleção será feita por meio de sorteio: serão dois
professores por turno – manhã e tarde – de cada ano escolar. Os docentes poderão ser efetivos ou

substitutos.
O questionário piloto ou pré-teste, conforme definido por Moreira e Caleffe, (2008) e Kauark,
Manhães e Medeiros (2010), foi desenvolvido para que seja feita uma testagem de possíveis equívocos
no que diz respeito à obtenção de dados. Caso seja necessário, as questões podem ser reformuladas, a
fim de aperfeiçoar o instrumento definitivo que será aplicado aos professores do Departamento de Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (DAIEF) do Colégio Pedro II.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados gerados pelos questionários serão utilizados para promover articulações com
estudos, conceitos e categorias teóricas desenvolvidas por autores presentes neste texto e outros que
poderão ser inseridos a fim de complementar as reflexões que emergirem na investigação.
Como compromisso de pesquisa, os resultados dessa aplicação preliminar serão compartilhados
com os docentes participantes e os setores do Colégio Pedro II que apoiam diretamente a pesquisa.
Além disso, desejamos que esta pesquisa traga subsídios para outras discussões que focalizem a

formação docente e continuada de professores dos Anos Iniciais que atuem no ensino de
Matemática.
Desse modo, o LEPPEMAI CPII almeja contribuir para o conhecimento da identidade do
trabalho de Matemática realizado nos Anos Iniciais no CPII, colaborando com o aprimoramento da
prática docente e com a construção de conhecimento nas áreas de Formação Docente e Educação
Matemática.
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Anexo – Roteiro do questionário piloto que será aplicado aos 20 docentes do DAIEF do CPII
1. No Colégio Pedro II, você atua como professor
(

) efetivo.

(

) substituto.

2. Qual é a sua idade?

3. Quanto tempo você leciona nos Anos Iniciais? Obs.: conte sua experiência dentro e fora do
CPII.
(

) Até 1 ano.

(

) Mais de 1 ano e menos de 3 anos.

(

) Mais de 3 anos e menos de 5 anos.

(

) Mais de 5 anos e menos de 10 anos.

(

) Mais de 10 anos e menos de 15 anos.

(

) Mais de 15 anos.

4. Em sua trajetória docente, você possui algum tipo de formação na área de Matemática (cursos
livres, de aperfeiçoamento, extensão, graduação, especialização, mestrado, doutorado...)?
(

) Sim.

(

) Não.
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Em caso afirmativo, especifique o (s) nome (s) do curso, instituição e período.

5. Participa ou já participou de algum espaço de formação na área de Matemática (grupo de
estudo, grupo, núcleo ou laboratório de pesquisa)?
(

) Sim.

(

) Não.

Em caso afirmativo, especifique o nome do espaço de formação, instituição e período.

6. Qual é a sua maior dificuldade no momento de planejar e lecionar Matemática nos Anos
Iniciais?

7. Em que medida você considera que o Colégio Pedro II, de modo geral, investe na formação
continuada em Matemática dos docentes dos Anos Iniciais?

8. Que assuntos, conteúdos, temas relativos à Matemática e/ou à prática/didática de ensino dessa
disciplina você gostaria de sugerir como demanda (s) para possíveis eventos de formação continuada?

9. De que forma você gostaria que tais assuntos, conteúdos e temas fossem abordados?
(

) Mesa-redonda.

(

) Palestra. (

(

) Minicurso.

(

) Oficina.

) Outro. Especifique: _____________________

10. Espaço livre para outras considerações sobre sua formação e/ou interesses na área da
Matemática:
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Resumo
Este trabalho pretende compartilhar parte da pesquisa desenvolvida atualmente pelo Laboratório de
Estudos, Pesquisas e Práticas em Educação Matemática nos Anos Iniciais do Colégio Pedro II
(LEPPEMAI CPII). Criado em julho de 2018, o coletivo de pesquisa dedica-se à investigação,
discussão e produção de conhecimento no âmbito da Educação Matemática nos Anos Iniciais no
Colégio Pedro II (CPII), especialmente no que diz respeito à formação e ação docentes. É formado por
dez professoras pesquisadoras que atuam nesse segmento no Campus São Cristóvão I. O propósito da
pesquisa em andamento é mapear e analisar a formação dos professores do Departamento dos Anos
Iniciais do Colégio Pedro II em Matemática, identificando seus interesses e necessidades de formação
continuada nesse campo de conhecimento. A investigação coaduna-se com o paradigma interpretativo
(MOREIRA; CALEFFE, 2008), é de cunho qualitativo (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009) e se inspira na
pesquisa-ação (MOREIRA, CALEFFE, 2008). No primeiro trimestre do ano letivo de 2020, será
aplicada uma versão piloto do questionário a 20 professores do Campus São Cristóvão I, que estejam
lecionando Núcleo Comum, designação do Colégio Pedro II ao docente que ensina Ciências, Estudos
Sociais, Língua Portuguesa e Matemática. O questionário será do tipo misto (MOREIRA; CALEFFE,
2008; KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010) por combinar questões abertas e fechadas.
Acreditamos que as propostas de formação continuada desenvolvidas pelo LEPPEMAI CPII terão
mais coerência e qualidade se baseadas nos argumentos apresentados pelos professores, sendo assim,
consideramos que as respostas que emergirem a partir do estudo contribuirão de modo significativo
para as ações de pesquisa desse coletivo. Além disso, desejamos que esta pesquisa traga subsídios para
outras discussões que focalizem a formação docente e continuada de professores dos Anos Iniciais que
atuem no ensino de Matemática.
Palavras-chave: Formação Docente; Formação Continuada; Ensino de Matemática; Anos Iniciais;
LEPPEMAI CPII.
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FORMAÇÃO DOCENTE: O TRABALHO COM JOGOS
PEDAGÓGICOS MATEMÁTICOS NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
Carla Sass Sampaio – UERJ
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INTRODUÇÃO
Mais do que nunca, o educador precisa se manter atualizado e bem informado, não apenas
em relação aos fatos e acontecimentos, mas, principalmente, em relação à evolução das práticas
pedagógicas e às novas tendências educacionais. A formação continuada tem muito a contribuir
nesse processo, uma vez que permite que o educador agregue conhecimento capaz de gerar
transformação e impacto nos contextos profissional e escolar.
Com a formação continuada, o processo de aprendizagem e desenvolvimento do professor é
constante e permeia o dia-a-dia da sala de aula. Dessa forma, o educador tem a oportunidade de
refletir e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas e de promover o protagonismo de seus alunos,
potencializando assim o processo de ensino-aprendizagem.
Buscando refletir acerca do fazer docente, o presente trabalho apresenta um relato de
experiência sobre a formação continuada de professores do município de Saquarema, através de um
projeto de extensão universitária em que atuo desde 2015. A temática da formação veio de uma
grande demanda dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental: o trabalho com jogos
pedagógicos no ensino da matemática.
FORMAÇÃO DOCENTE
Quando o docente busca se aprimorar, ele abre espaço para novas práticas educacionais e
com isso dá um novo significado ao espaço escolar. O educador que busca a evolução constante das
suas competências desenvolve, por exemplo, didáticas de aulas mais dinâmicas na transmissão do
conteúdo das disciplinas, maior engajamento dos alunos em atividades de aprendizagem, detecção
mais fácil das dificuldades de aprendizagem e construção de novas estratégias para contorná-las.
Com isso, a dinâmica de aula melhora, bem como o engajamento dos alunos e a motivação
destes com o processo de aprendizagem.
Um tema muito discutido ultimamente é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que
passa a ser o documento norteador das escolas de todo país. A BNCC coloca a formação continuada
dos professores como pauta obrigatória nas escolas, o que torna essa formação ainda mais
importante para as instituições.
Muitas vezes, o professor se forma na Universidade sem ter vivenciado experiências que lhe
tragam bagagem e segurança para atuar na sua própria sala de aula e são as formações continuadas
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que irão ajudar o professor no seu fazer pedagógico. É uma demanda real dos professores,
precisamos pensar sobre isso. Como LUDKE & BOING (2004) nos fazem refletir:
Talvez o antigo curso normal, que tão bons serviços prestou à formação de professores
em nosso país, soubesse lidar com o binômio teoria-prática e com o componente
técnico dessa formação de uma forma bem-sucedida, o que ainda não conseguimos
fazer em nossos cursos de licenciatura, nem mesmo nos de pedagogia.

Que fique claro que acreditamos não existir uma receita de bolo ou um único caminho a ser
seguido, mas, vivenciar boas práticas pedagógicas possibilitam reflexão e criticidade para os
estudantes, futuros professores, ou até mesmo aqueles recém-chegados na sala de aula.
O INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA / COLÉGIO DE
APLICAÇÃO DA UERJ
O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) tem como um de seus
principais objetivos se constituir como espaço de formação docente. É, também, espaço de ensino
para estudantes da educação básica, de pesquisa acadêmica – onde interações entre sujeitos
pesquisadores professores e estudantes são realizadas – e de extensão universitária, a qual
possibilita a ampliação das atividades destinadas não só ao público interno, como aos próprios
estudantes, além daquelas ações destinadas ao público externo, com coordenação e atuação de seus
docentes.
O Departamento de Ensino Fundamental – DEF – do Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) é responsável pelas atividades de ensino do Núcleo Comum dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Além dessas atividades, desenvolve pesquisas acadêmicas e
ações de extensão universitária junto às comunidades interna e externas, tendo por objetivo o
aperfeiçoamento do trabalho pedagógico desenvolvido junto aos estudantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental e, também, um maior aprofundamento no que se refere à formação continuada
docente.
O PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA INTERCAP
O InterCAp é um dos projetos de extensão do Colégio de Aplicação da UERJ e se encontra
em desenvolvimento desde o ano de 1992. A sua meta é desenvolver um trabalho de formação
continuada de professores(as) junto às prefeituras do interior do Estado do Rio de Janeiro, o que
justifica o nome: CAp no interior.
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Com os objetivos divulgar e socializar a produção e as experiências que acontecem no
cotidiano das salas de aula do Instituto de Aplicação da UERJ e conhecer outras realidades que
fortaleçam e abram novos caminhos para as nossas investigações e ações, o projeto busca também
assumir a UERJ como Universidade Estadual, não se restringindo apenas à cidade do Rio de
Janeiro. Sendo assim, após a escolha do município no interior para a ação acontecer, o projeto
permanece por dois anos, para que haja tempo de realização dos cursos.
Após a escolha do local de atuação, a etapa seguinte se dá pela elaboração das ementas e
programas, para que o município selecionado tenha acesso aos cursos de formação oferecidos pelos
docentes do Instituto. Por ser um projeto interdepartamental, as atividades são direcionadas para
toda a Educação Básica, passando por diversas áreas de conhecimento e disciplinas variadas.
Os cursos oportunizam o diálogo entre a teoria e a prática, de forma a abrir novos horizontes
para a dinâmica das salas de aula dos(as) professores(as), além de investir na formação dos bolsistas
(graduandos da Universidade).
Devido ao seu tempo de existência, o projeto de extensão passou por diversos lugares, mas,
nos anos de 2018 e 2019, foi realizado no município de Saquarema.
Neste município, cada curso de formação tinha 12h de carga horária, divididos em quatro
encontros e tendo um professor responsável em cada um deles. Foram formadas duas turmas por
curso.
OUVINDO AS DEMANDAS DOS DOCENTES
Minha chegada como docente na Universidade se deu em 2012, como professora contratada
para, em 2015, me tornar servidor concursada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
atuando no Colégio de Aplicação. Desde 2015, faço parte da equipe do projeto de extensão
Universitária INTERCAp, coordenado pela professora Stella Maris Moura de Macedo.
Entre 2015 e o início de 2018 o Estado passou por momentos críticos de crise financeira,
onde os servidores precisaram realizar greves, paralisações, ocupações e muita luta. Neste período,
os projetos de extensão, assim como as pesquisas e o ensino foram abalados, precisando de um
tempo para se reerguer e retomar o trabalho de excelência que sempre foi prestado. Com o
INTERCAp não foi diferente, passamos por uma readaptação e seguimos em frente.
Em 2018 o trabalho retomava com força total, no município onde já havia sido feita a
negociação para a extensão acontecer nos próximos dois anos: Saquarema.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2211

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

As demandas desse município giravam muito em torno dos anos iniciais, na área de
alfabetização, formação do sujeito leitor, produção de textos, expressão corporal e, como já não era
de se esperar, o ensino da matemática. Os responsáveis pela interlocução Universidade-Município
nos trouxeram as demandas reais dos docentes: a prática. O relato era que os professores recebiam
muitos cursos de formação do próprio governo, mas muito voltados para a teoria, com pouco fazer
pedagógico.
AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA
No ano de 2019 fui a última professora formadora no curso de Didática da Matemática no
município de Saquarema. Outras três professoras já haviam dado, cada uma delas, suas três horas de
formação para aquele mesmo grupo de cursistas que eu iria trabalhar. Um misto de incertezas do
que fazer e do como fazer.
Após uma conversa com as professoras formadoras, de ouvir de cada uma as demandas das
cursistas, decidi como seria minha intervenção naquele grupo.
O grupo de cursistas era bem heterogêneo, composto por professoras antigas na rede, mas
também por um grande número recém-chegado, vindo de um concurso recente. Todas atuavam
entre 1º e 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental naquele município, mas muitas delas
dobravam a jornada em outros colégios, sendo eles particulares, estaduais ou até mesmo de outras
prefeituras. Mas, apesar da diversidade, a demanda era sempre a mesma: a prática. Buscavam não
só ouvir relatos de sucesso embasados teoricamente, mas também aprender fazendo.
Segundo Smole, Diniz e Cândido (2007), em se tratando de aulas de Matemática, “o uso de
jogos implica uma mudança significativa nos processos de ensino e aprendizagem”. O trabalho com
jogos, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como
observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão,
argumentação e organização, que estão estreitamente relacionadas ao chamado raciocínio lógico.
Durante os jogos o professor pode pedir que os alunos expliquem uma rodada, criar
situações-problema, perguntar por que tomaram uma decisão e não outra. Essa problematização no
ato do jogo favorece a percepção do professor das aprendizagens, das dúvidas, das confusões e dos
envolvimentos dos alunos na ação de jogar.
A possibilidade de utilizar jogos relaciona-se com a aprendizagem, com a própria construção
do conhecimento matemático e, portanto, com a resolução de problemas. Os jogos exigem um
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planejamento cuidadoso e avaliação constante das ações didáticas e das aprendizagens dos alunos.
Se bem aproveitadas, as situações de jogos, todos ganham.
Após a apresentação dos jogos, o embasamento teórico e a discussão pedagógica, tornei a
formação uma grande sala de aula, jogando e problematizando os jogos com as professoras
cursistas.
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Ao fim do curso, foi pedido uma avaliação onde os cursistas relatavam suas impressões e
sugestões. Como nos dizem algumas delas abaixo:
“O curso foi muito enriquecedor para a minha prática docente. As atividades sugeridas
foram de grande valia. O último encontro foi o que mais acrescentou para o
desenvolvimento do meu trabalho.”
“A simplicidade do material trazido, mostrando que é possível fazer

os

jogos

gastando pouco. Gostei bastante da formação, não tendo o que dizer que poderia ser
diferente.”
“Curso foi muito interessante, cheio de ideias criativas, voltado para a prática, foi bem
embasado em teorias, muito bem organizado.”

Torna-se muito gratificantes participar de formações onde os cursistas demonstram tanto
envolvimento e interesse em adquirir o conhecimento para realmente aplicá-lo em sala de aula e
difundi-lo para outros colegas.
Como nos bem diz Bakhtin, nosso discurso está sempre permeado das palavras e
contrapalavras (Bakhtin, 2010), das vozes de muitos daqueles que nos marcaram. A partir da
leitura das avaliações do curso, pude perceber o quanto pude envolver as professoras e ter certeza
de que levariam um pouco do que viveram naquelas horas para as salas de aula.
CONCLUSÕES
A formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada dos educadores, uma vez
que contribui para a evolução constante do trabalho do docente. Isso porque ela favorece a criação
de novos ambientes de aprendizagem, dando novo significado às práticas pedagógicas.
Não estou aqui sugerindo mudanças instantâneas no processo de ensino das professoras em
questão, pois a introdução de novos usos também é decorrente de outras questões que extrapolam os
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aspectos específicos do ensinar. Não somente elas, mas toda a escola deverá preocupar-se em
introduzir materiais que respondam a alguns desafios inerentes às inovações pedagógicas, com foco
na interdisciplinaridade, em novas metodologias – como a de trabalho com jogos pedagógicos,
projetos, em conteúdos próprios da contemporaneidade, respondendo a uma necessidade de
contextualização das aprendizagens.
Quando apresento reflexões sobre possibilidades de trabalho com jogos pedagógicos no
espaço escolar, estou propondo uma intervenção que envolva a descoberta, a convivência e a
identificação de suportes, além da compreensão do modo como circulam e como são classificados
os conteúdos. Porém, só chegaremos a este patamar quando conseguirmos tornar a escola um
espaço mais democrático e eficiente.
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Resumo
O presente trabalho é um relato de experiência de uma atividade de extensão universitária do projeto
interdepartamental INTERCAp, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o Colégio
de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-UERJ), realizada no Município de
Saquarema, em 2019. O texto apresenta uma discussão acerca da necessidade da formação docente
continuada e o desenvolvimento e os resultados da ação extensionista, onde professoras dos anos
iniciais do Ensino Fundamental tiveram suas demandas atendidas em um curso de formação do ensino
da Matemática. Tendo como foco o fazer pedagógico em sala de aula, pude apresentar, embasar
teoricamente e vivenciar jogos pedagógicos que auxiliam no ensino da Matemática.
Palavras-chave: Formação docente; Extensão Universitária; Ensino-Aprendizagem; Anos Iniciais
Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO
A motivação para escrita do artigo centra-se na necessidade de aprimoramento em
referencias teóricos e metodológicos da área, uma vez que, localizamos, em publicações anteriores,
a pouca produção em pesquisas de formação docente que correlacione o termo “Atitude” em
contextos de cursos de licenciatura. Neste sentido, para o trabalho ora apresentado, mapeamos a
produção do conhecimento, no período de 1995 até 2017, do Grupo de Pesquisa Psicologia e
Educação Matemática – PSIEM – da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na
perspectiva de levantar a tendência investigativa no que respeita o diálogo da temática com a
formação de professores e suas insurgências.
Antes de adentrarmos o referencial teórico, o qual definirá o termo “Atitude” no campo da
Psicologia da Educação Matemática e seus pressupostos, cumpre salientar que o PSIEM foi
fundado pela Profa. Dra. Márcia Regina Ferreira de Brito e, atualmente, é coordenado pela Profa.
Dra. Miriam Cardoso Utsumi. A opção pelo mapeamento das teses e dissertações ligadas a este
grupo de pesquisa diz respeito ao fato de ser o pioneiro na temática, suas produções estão voltadas
para a análise das crenças, valores e atitudes em relação à Matemática e à Estatística, bem como das
habilidades matemáticas e suas implicações na aprendizagem, o desempenho, a representação
mental, o automatismo e a memória durante a aquisição e o desenvolvimento do pensamento
matemático.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na perspectiva de Ardiles (2007), a Psicologia da Educação Matemática é uma área de
investigação preocupada com o estudo dos processos de pensamento, com as habilidades, crenças e
atitudes dos indivíduos envolvidos no ensino e na aprendizagem de domínio específico da
Matemática. Neste contexto, as pesquisas desenvolvidas sob este viés têm em comum a concepção
de que o conhecimento matemático é o resultado de construções que os indivíduos realizam em
contextos específicos como, por exemplo, na relação que se estabelece com um determinado
conceito ao longo da vida em decorrência de experiências práticas e/ou teóricas com ele.
Dessa forma, “[...] a psicologia da educação matemática trata, basicamente, da aplicação da
psicologia educacional à matemática, prioritariamente à matemática escolar” (BRITO, 2011, p. 33).
Os estudos do campo da Psicologia da Educação Matemática compartilham também o ponto de
vista de que a elaboração de situações adequadas em sala de aula requer do professor tanto o
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conhecimento sobre os conteúdos da Matemática quanto sobre como a criança desenvolve
compreensão de conceitos matemáticos, quais as dificuldades que enfrenta e as características das
concepções que desenvolve com estes (MEIRA; SHLIEMANN; CARRAHER; PINILLO; FALCÃO,
1994).
Em síntese, o professor aparece como sendo a figura central de interferência no processo de
aprendizagem matemática dos alunos, o que nos leva a crer da grande responsabilidade deste sujeito
e que se faz preciso desenvolver nele atitudes mais positivas com esta área do conhecimento
escolar. Seguindo essa linha de raciocínio, os professores devem apresentar atitudes favoráveis em
relação à Matemática para que possam garantir boas experiências aos seus alunos.
Borba e Costa (2013, p. 10) sustentam que é “[...] da natureza da atividade docente proceder
à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos
estudantes, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimentos”.
Com isso, ter atitudes positivas frente ao conhecimento matemático seria um caminho fundamental
ao desenvolvimento de uma prática profissional que contribua à percepção dos alunos, desde a mais
tenra idade, de que a Matemática é uma atividade humana e, portanto, que todos são capazes de
aprendê-la e terem boas experiências com ela.
Brito (1996, p. 26) conceitua o termo atitude como “[...] uma disposição pessoal,
idiossincrática, presente em todos os indivíduos, dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que assume
diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do indivíduo. Além disso, apresenta
componentes do domínio afetivo, cognitivo e motor”. É importante ressaltar que este termo possui
um referente, concerne à “atitude com relação a”. As atitudes são adquiridas e variam ao longo da
vida, Brito (1996) afirma que elas são altamente suscetível às influências da cultura na qual o
indivíduo se encontra inserido e como as atitudes são apreendidas, a escola pode e deve ensiná-las,
daí a necessidade de olharmos para as atividades que o adulto-professor têm para que este possa
contribuir às das crianças.
Assim, compreender as atitudes com relação à Matemática significa buscar as experiências
que o indivíduo teve com a disciplina e compreendê-las dentro do contexto em que elas se
desenvolveram, para Brito (1996) atitude em relação à Matemática se caracteriza por um objeto
(conteúdo matemático), uma direção (positiva ou negativa) e uma intensidade (gostar da ou ter
aversão à Matemática). Isso exige dos professores atitudes que, muitas vezes, eles também não têm.
A autora ainda ressalta a importância de mudança de atitudes na formação inicial de professores, o
que envolve uma mudança de atitudes dos indivíduos com relação ao ensino e a formação
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profissional nas universidades no sentido de favorecer momentos para que os futuros professores
possam se libertar dos "traumas, medos e dissabores com o conhecimento matemático.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho se inscreve no campo das pesquisas qualitativas em educação, de caráter
descritivo-analítico. Para o pesquisador, esta metodologia permite estar em contato direto com o
contexto e situação investigada, bem como discutir os resultados a partir de inferências com base
em um referencial teórico.
Assim, um estudo qualitativo, a partir do desenrolar do processo investigativo pode vir a ser
conduzido por diferentes caminhos (GODOY, 1995). Nesta perspectiva, na tentativa de mapear a
produção do conhecimento, realizamos um levantamento, do tipo Estado da Arte, junto às bases de
dados de três grupos de pesquisas do Brasil e, portanto, referências na temática: Grupo de Pesquisa
Psicologia e Educação Matemática – PSIEM – da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP); Grupo de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática – GPPEM – da Faculdade
de Ciências da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ (UNESP, Bauru); e Núcleo
de Pesquisa em Psicologia em Educação Matemática – NUPPEM – da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), os quais são amplamente debatidos e devidamente apresentados no primeiro
capítulo da dissertação, em desenvolvimento, que originou este trabalho. Para o pôster aqui posto
em apreciação, trouxemos as produções do PSIEM o qual teve maior destaque em número de
pesquisas.
Segundo Ferreira (2002), os estudos do tipo “Estado da Arte” podem ser entendidos como
sendo aqueles que visam realizar uma revisão bibliográfica acerca de uma temática como, por
exemplo, neste caso no campo das “Atitudes” em relação à Matemática. A partir do direcionamento
e modos operantes desta perspectiva, direcionamos olhares e esforços na leitura e categorização das
teses e dissertações defendidas e vinculadas ao grupo mencionado. Salientamos que as pesquisas
abordadas neste trabalho foram retiradas das plataformas digitais do grupo e do Diretório de Grupos
de Pesquisa no Brasil - CNPq.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao tomar contato com as teses e dissertações, encontramos 18 (dezoito) produções que
traziam estudos acerca de “Atitudes”, destes 10 (dez) teses e 8 (oito) dissertações. Após a leitura
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minuciosa dos títulos e resumos localizados, selecionamos aqueles que tratavam de “atitudes na
formação inicial” de um modo geral, ou seja, em cursos de Ensino Superior. Do quantitativo geral
(18), 1 (um) tratou de “Atitudes e Professores da Educação Infantil”; 3 (três) enfocaram “Atitudes e
Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I”; 1 (um) “Atitudes e Professores do Ensino
Fundamental II”; 1 (um) “Atitudes e estudantes do Ensino Fundamental”; 3 (três) “Atitudes e
estudantes do Ensino Médio”; 1 (um) “Atitudes e estudantes do Ensino Técnico”; 3(três) “Atitudes
e família”; 1 (um) “Atitudes e fracasso escolar”; e 1 (um) “Atitudes e escolha profissional”.
Como podemos verificar, dentre os estudos, apenas 3 (três) enfocavam o que queríamos
olhar: “Atitudes e estudantes do Ensino Superior” (PACHECO, 1995; VENDRAMINI, 2000;
SILVA, 2000). Portanto, tais estudos serão os que iremos abordar aqui, uma vez que estes podem
contribuir para o aprimoramento do trabalho de mestrado em Educação Matemática que estamos a
desenvolver. Com base no levantamento, trouxemos a apresentação das pesquisas ao dialogar com
os autores nos seguintes aspectos: contexto de realização do trabalho, objetivos, metodologia
adotada e as principais conclusões. As produções do PSIEM discutem que o desenvolvimento das
atitudes está relacionado ao afeto e tem relação direta com as emoções e sentimentos que o
indivíduo cria/estabelece com um fato, situação, evento, objeto. Já as discussões que permeiam
acerca das crenças e valores, estas estão relacionadas ao cognitivo, ou seja, conhecimento que o
indivíduo tem a respeito do objeto, neste caso a Matemática. estudos estão relacionados com
“Atitudes na Formação Inicial”.
Preocupado em compreender as atitudes de estudante da licenciatura em Matemática acerca
de Cálculo Diferencial e Integral, Pacheco (1995), aplicou uma escala do tipo Likert (AIKEN,
1969), validada por Brito (1996), por meio de um estudo correlacional que contribuiu para se ter um
panorama das atividades de 80 (oitenta) estudantes universitários do Estado do Paraná (PR).
A produção de dados ocorrera com base em escalas e respostas de um questionário,
aplicados ao grupo. Frente aos resultados, a conclusão central da pesquisa é os dados apresentam
diferenças significativas, para atitudes mais positivas, quando se agrupa e realiza a análise com base
na escolarização da família, hábitos de estudos, atenção nas aulas, frequência e avaliação na
disciplina tomada como objeto de estudo pelo autor.
Silva (2000) verificou se as atitudes em relação à Estatística poderiam estar relacionadas às
atitudes matemáticas desenvolvidas durante a trajetória escolar do estudante. Os sujeitos foram 643
(seiscentos e quarenta e três) alunos de diversos cursos de graduação tais como, Pedagogia,
Psicologia, Turismo, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Biologia, Educação Física,
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Farmácia, Nutrição, Ciências da Computação, Engenharia, Matemática, Tecnologia em
Processamento de Dados de uma Universidade Particular de São Paulo que cursavam a disciplina
de Estatística Introdutória, em 1998. A disciplina era obrigatória e formava o usuário de Estatística
e não o estatístico, todos os alunos tiveram o primeiro contato com essa disciplina neste ano. Foi
aplicado um questionário, uma escala de atitudes em relação à Estatística e à Matemática. As duas
escalas apresentaram altos coeficientes de consistência interna. Verificou-se que os alunos
apresentaram atitudes mais positivas em relação à Matemática do que à Estatística.
Os resultados indicaram que existe uma associação das atitudes em relação à Matemática na
formação das atitudes em relação à Estatística e que essa associação é mais forte para os alunos da
área de Humanas, faz-se necessário olhar para Matemática desde os anos iniciais e repensar as
estratégias de ensino, pois “[...] esta disciplina interfere nas atitudes em relação à estatística e,
consequentemente, no emprego da estatística em situações nas quais é essencial” (SILVA, 2000, p.
132).
O terceiro e último estudo ligado ao grupo, Vendramini (2000), verificou as relações entre
as atitudes no campo da Estatística, as habilidades matemáticas e a aprendizagem dos conceitos
estatísticos. Para tanto, os sujeitos foram 319 (trezentos e dezenove) estudantes universitários dos
cursos Psicologia, Pedagogia, Administração, Ciência da Computação, Mecatrônica, Farmácia e
Medicina de uma Universidade Particular de São Paulo, que cursaram a disciplina Estatística
durante o ano de 1998, os instrumentos utilizados foram um questionário informativo, uma escala
de atitudes em relação à Estatística e duas avaliações (provas escrita), sendo uma ligada à
proficiência em conceitos da Estatística com objetivo de colher indicações a respeito das
habilidades quantitativas e analíticas necessárias para as atividades exigidas dos estudantes de pósgraduação. Já a segunda, mediu a competência matemática básica, o entendimento de conceitos
elementares e de Estatística e a capacidade de raciocinar e resolver problemas num contexto
quantitativo. Os resultados revelaram que poucos sujeitos conseguiram identificar características do
conceito de Estatística, a porcentagem com atitudes positivas foi significativamente superior a de
atitudes negativas. Os dados analisados sugerem que sejam adotadas estratégias de ensino que
desenvolvam habilidades matemáticas e que tornem as atitudes mais positivas.
De um modo geral, os trabalhos citados destacam as “Atitudes” como elemento
determinante para se ter um bom desenvolvimento em Matemática é que preciso tê-la como meta
desde os anos iniciais já nas primeiras experiências escolar dos alunos, o que levanta e sustenta a
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necessidade de pensar como as atitudes são formadas nos programas de formação inicial de
professores, especificamente, no caso do estudos que se desenvolve aqui, nos cursos de Pedagogia.
CONCLUSÕES
Com o contato com a produção do PSIEM acerca do conceito “Atitudes”, foi possível
perceber que este termo ainda é pouco explorado, em termos de investigações, na formação inicial,
principalmente nas licenciaturas, como foi possível observar no levantamento das pesquisas.
Acreditamos que é na formação inicial de professores que seria principal local para discussão dessa
temática, aproximando os futuros professores para o desenvolvimento de “Atitudes” positivas.
Em suma, face a baixa proporção de trabalhos, justificamos a importância de investigar essa
questão com o objetivo de propiciar uma ampliação do conhecimento a respeito do tema e sua
importância para a formação docente.
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Resumo
Aborda-se, neste texto, um recorte temático parte da constituição do referencial teórico de uma
dissertação de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática –
PPGEdumat – da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Instituto de Matemática
(INMA), Campo Grande-MS, na linha de pesquisa “Formação de Professores e Currículo”. O objetivo
deste artigo concerne em apresentar a produção do Grupo de Pesquisa Psicologia e Educação
Matemática – PSIEM – da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), bem como caracterizar a
tendência investigativa de teses e dissertações defendidas no contexto do grupo de estudos cuja
temática versa sobre o termo “Atitudes” em pesquisas do campo da formação docente, na tentativa de
ampliar o universo teórico e metodológico da área. O referencial teórico abarca questões sobre o
campo da Psicologia da Educação Matemática no Brasil, definição de “Atitudes” e a relação com a
Formação Inicial. A abordagem metodológica se inscreve no campo da pesquisa qualitativa, de caráter
descritivo-analítico, do tipo Estado da Arte, junto à base de dados do PSIEM, considerado um dos
pioneiros e referência no assunto. Os dados coligidos demonstram que, na proporcionalidade dos
estudos, parece existir uma carência em pesquisas com esse descritor (atitudes) na formação inicial de
professores, uma vez que este ainda é pouco explorado em propostas de investigações dos trabalhos
defendidos no grupo analisado. Face aos resultados, acreditamos que o conceito de “Atitudes” deve ser
amplamente discutido nos cursos de formação inicial de professores e com isso justificamos a
importância de investigar essa questão com o objetivo de propiciar uma ampliação do conhecimento a
respeito do tema e sua importância na formação docente, razão pela qual não nos vemos dissociados da
temática e defendemos o fortalecimento desta linha de investigação.
Palavras-chave: Psicologia da Educação Matemática; Atitudes; Formação Inicial.
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INTRODUÇÃO
No presente trabalho, o qual tem por título Jogos Matemáticos: uma descrição da Coleção
Matemática Bianchini, é apresentado o resultado final de uma pesquisa bibliográfica baseada nos
pressupostos da relação dos Jogos presentes no livro didático e os conteúdos matemáticos
envolvidos. A coleção analisada foi do ensino fundamental, mais precisamente do 6º ao 9 º ano do
Plano Nacional do Livro Didático – PNLD (2017).
O entendimento adotado aqui neste estudo para livro didático, segue-se ao pensamento
definido por Freitas (2009), em que o autor salienta que o livro didático é:
[...] um artefato impresso em papel, que veicula imagens e textos em formato linear e
sequencial, planejado, organizado e produzido especificamente para uso em situações
didáticas, envolvendo predominantemente alunos e professores, e que tem a função de
transmitir saberes circunscritos a uma disciplina. (FREITAS, 2009, p. 14)

Sabe-se que o ensino da Matemática é tido como aquele que é impessoal e, muitas das
vezes, fora da realidade dos estudantes, acarretando assim na predominância de que a Matemática é
tida como uma disciplina abstrata, formal e rigorosa. No tradicional modelo de ensino, segundo
D’Ambrosio (1989), o professor é responsável por expor o conteúdo, resolver exemplos e o aluno,
por sua vez, é reprodutor daquilo que foi exposto pelo professor em sala de aula. Fica evidente que
esse método de ensino tem sofrido questionamentos, pois, a partir do momento em que o aluno
reproduz passivamente as atividades expostas pelo professor, não coopera para a construção do
conhecimento e, consequentemente, da aprendizagem.
Assim sendo, acredita-se que esta pesquisa é relevante para a comunidade científica, visto
que visa contribuir para o ensino atual da Matemática, auxiliando na aprendizagem, a fim de que
sejam minimizadas as dificuldades dos estudantes, desconstruindo os paradigmas existentes em
relação à disciplina Matemática. Desta maneira, a partir das inquietações, alguns questionamentos
foram surgindo, dentre eles: qual o uso que o autor do livro didático faz dos jogos presentes a
conteúdos matemáticos do ensino fundamental?
Pelo que foi apresentado, decidi realizar uma pesquisa no âmbito da Educação Matemática
em que o livro didático foi utilizado como fonte, as reflexões e análises foram norteadas por meio
dos jogos matemáticos, presente nos livros didáticos. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo
analisar o uso que o autor do livro didático faz dos jogos a conteúdos matemáticos do ensino
fundamental. Nessa perspectiva, utilizarei aqui neste estudo, o entendimento de Grando (2000) acerca
de jogo, como sendo:
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[...] uma atividade dinâmica e de prazer, desencadeada por um movimento próprio,
desafiando e motivando os jogadores à ação. A socialização propiciada por tal
atividade não pode ser negligenciada, na medida em que a criação e o
cumprimento de regras envolve o se relacionar com o outro que pensa, age e cria
estratégias diferenciadas. (GRANDO, 2000, p.28)
A autora salienta ainda que “é necessário fazer mais do que simplesmente jogar um determinado
jogo. [...] Entretanto é necessário o processo de intervenção pedagógica a fim de que o jogo possa ser
útil à aprendizagem.” Grando (2000, p.26).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste tópico é apresentado a coleção que foi adotada por doze escolas estaduais de Aracaju –
SE, ocupando a terceira posição dos livros didáticos mais adotados. A figura 01 (em anexo) contém a
foto da Coleção Matemática Bianchini, fonte de estudo para esta pesquisa. Nos livros que compõem a
coleção Matemática Bianchini, percebeu-se que os capítulos variam de nove a onze dependendo do ano
correspondente, também divididos nos eixos temáticos: números e operações, grandezas e medidas,
espaço e forma, tratamento da informação.
Bianchini (2015), elucida abordagens sobre jogos matemáticos quando faz a alusão as propostas
didáticas, já que o autor sinaliza nesses tópicos algumas tendências metodológicas atuais de ensino,
como: resolução de problemas e jogos matemáticos. O autor destaca as consequências positivas que a
aplicação de um jogo traz para os alunos em sala de aula, pois o prazer e o desenvolvimento efetivo são
inerentes e perceptível com a utilização dessa proposta em sala de aula. Ele aborda alguns benefícios,
tais como:
•

A introdução e (re)significação de conceitos;

•

A descoberta de estratégias de resolução de problemas;

•

O estímulo a tomada de decisões;

•

A interação social;

•

O conhecimento da própria forma de pensar.
(BIANCHINI, 2015, p. 355)

Outro aspecto importante que o autor destaca com relação aos jogos é acerca do cuidado que
o docente precisa ter no momento de planejamento pois se faz necessária a análise do conteúdo do
jogo matemático a ser explorado, escolher o momento adequado para aplicação, cuidado com a
organização da sala e as atenção as devidas intervenções pedagógicas. Esses aspectos dialogam com
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o pensamento de Grando (2000), no tocante a importância do planejamento ao propor um jogo
matemático em sala. Bianchini (2015), ainda salienta que o trabalho com jogos implica diretamente
na imaginação e interesse dos estudantes.
No tocante a abordagem de jogos matemáticos, foi possível perceber que nesta coleção
existem alguns jogos que pertencem ao livro do aluno e outros jogos se encontram, ao final, no
Suplemento com as orientações para o professor, são exibidos, no quadro 01 (em anexo) a seguir, os
jogos matemáticos presentes em toda coleção, bem como os conteúdos matemáticos a ele
associados.
Por fim, mediante essa análise pode-se perceber que o tratamento e a sugestão da utilização
deste recurso no livro didático ainda é considerado tímido, pois a quantidade de sugestões varia
sempre de dois para três jogos, dependendo do ano/série de ensino. Os jogos matemáticos
geralmente são indicados ao final do capítulo ou do conteúdo abordado, como sugestão de
atividade.
METODOLOGIA
Neste tópico, será enfatizada a característica da pesquisa que foi realizada no presente
trabalho. Diante disso, buscamos analisar o uso que o autor do livro didático faz dos jogos a
conteúdos matemáticos do ensino fundamental, sendo assim decidimos por uma abordagem
metodológica na qual pudesse conduzir o pesquisador à utilização de práticas necessárias para o
desenvolvimento deste estudo.
De acordo com a forma de abordagem, podemos defini-la como qualitativa, pois, segundo
Fiorentini; Lorenzato (2009, p. 110) “a abordagem qualitativa busca investigar e interpretar o caso
como um todo orgânico, uma unidade em ação com dinâmica própria, mas que guarda forte relação
com seu entorno ou contexto sócio – cultural”.
Ainda caracterizando essa pesquisa, através dos procedimentos metodológicos, caracterizase por ser uma pesquisa bibliográfica, em que o livro didático é utilizado como fonte pois, segundo
Gil (2008, p.50) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos.”
Para dar início a pesquisa, bem como a coleta de dados, foi necessário realizar uma busca no
site do SIMAD - Sistema de Distribuição de Livros Didáticos, na figura 02, em anexo, segue o
passo a passo de como encontrar esses dados:
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Após a realização dessas atividades citadas anteriormente, deu-se início à pesquisa
bibliográfica em si, a qual foi realizado o exame dos livros que compõem a coleção, do 6° ao 9° ano
do ensino fundamental de acordo com os jogos propostos e sugeridos pelo autor, a fim de alcançar o
objetivo proposto.
ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO
O ensino atual da matemática vem passando por mudanças significativas para acompanhar a
transformação emergente da sociedade em que os discentes devem ser construtor de seu próprio
conhecimento sendo aperfeiçoado a partir da mediação do professor feita em sala de aula, portanto,
práticas educativas que possam garantir, aperfeiçoar e promover esse conhecimento ao aluno são o
foco da educação matemática. Verifica-se então que o livro didático é uma ferramenta valiosa nesse
processo, pois, segundo Queiroz (2018, p. 3) “pode contribuir nesta tarefa ao apresentar os
conteúdos de forma mais interligada com os aspectos culturais e tecnológicos sem deixar de lado o
aporte teórico da matemática.”
Diante da análise realizada foi possível detectar aspectos importantes, Bianchini (2015),
indica a utilização dos jogos matemáticos sempre como recurso, ou seja, após a explanação do
conteúdo proposto. Sendo assim, o jogo matemático aparece nos livros como sugestão de atividade,
dentre outros objetivos, para fixar o conhecimento adquirido por parte dos alunos. Em
contrapartida, o autor deixa claro e reitera conforme Grando (1995) que o jogo relacionado ao
conteúdo matemático proposto possa ser desafiador para o educando bem como estimule uma nova
aprendizagem e/ou possibilite a interação com os conhecimentos prévios envolvidos.
É importante ressaltar ainda, a necessidade que o professor oriente a aula, possibilitando
uma interação mais ativa dos alunos, no processo de ensino e aprendizagem da Matemática,
apresentando assim uma postura participativa, apresentada através do interesse para jogar e
consequentemente aprender.
Deste modo, podemos refletir através da posição teórica e das análises dos dados, que os
jogos matemáticos, permite ao educando a construção de conceitos matemáticos através da
manipulação de estratégias, em que este é construtor de seu conhecimento. Conhecer o livro
didático e explorá-lo da melhor maneira possível abre caminhos para repensar como o estudante
reflete sobre o conhecimento matemático, e pode demonstrar que este conhecimento, não está
restrito ao ambiente escolar. É importante salientar ainda, que o conhecimento adquirido pelo aluno,

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

2227

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

é uma ponte para a aprendizagem, pois ele associa o conhecimento de mundo, com o conhecimento
matemático, para que ocorra a aprendizagem matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo apresenta o resultado de uma análise acerca do uso que o autor da coleção
“Matemática Bianchini” faz dos jogos matemáticos e os conteúdos a eles relacionados. Pode-se
perceber que o autor da coleção analisada sugere o uso dos jogos matemáticos, porém ainda
apresentam tais recursos de maneira tímida e na maioria das vezes presente no manual do professor.
A partir deste fato, averígua-se que no livro do aluno tem poucas indicações da aplicação de jogos
matemáticos.
No Guia é apresentado uma seção para o tratamento dos jogos sendo evidenciadas as
competências e habilidades positivas em se trabalhar com essa tendência em sala de aula, visando a
construção do conhecimento matemático por parte do aluno. Sendo assim, é necessário que os
professores, no processo de elaboração do plano de aula, recorram ao Guia para fomentar seu
planejamento e, consequentemente, levem os alunos a uma aprendizagem significativa.
É importante que o professor, ao planejar uma situação de aplicação de um jogo matemático
em sala de aula, primeiramente entenda como se dá esse processo de aplicação e de que maneira o
desenvolvimento desta atividade influencia no cognitivo do educando, visando ampliar o processo
de aprendizagem.
Para que a aplicação do jogo matemático leve o aluno a uma aprendizagem relevante do
conhecimento matemático de fato, é necessário que o docente apresente a intencionalidade de
abordar com propriedade o conteúdo matemático, planejando e refletindo nos objetivos que queira
alcançar. Portanto, este docente estará potencializando o ensino e a aprendizagem dos educandos
em sala de aula. Como salienta Queiroz (2013, p.7) “ [...] é relevante uma formação adequada ao
docente no sentido de torná-lo sujeito do processo educativo, produzindo conhecimento
significativo aos seus saberes a partir de suas práticas, do contexto e dos livros didáticos.”
Portanto, sabe-se que o jogo matemático auxilia de forma significativa no processo de
aprendizagem e desenvolve a cognição do aluno, ao passo que competências e habilidades sejam
despertadas e alcançadas. Por fim, essa tendência deve ser mais explorada no Livro Didático pelos
autores, pois só assim poderá atingir estudantes, tanto da escola pública, quanto da privada, já que o
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livro é uma das ferramentas de base para os professores, por vezes tornando-se recurso primordial
no auxílio ao processo de ensino e aprendizagem.
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ANEXOS
Figura 01. Coleção Matemática Bianchini

Fonte: Criado pela autora conforme dados da pesquisa. (2020)
Figura 02. Preenchimento do site do SIMAD

Fonte: Criado pela autora conforme dados da pesquisa. (2020)
Quadro 01. Jogos matemáticos presentes na Coleção Matemática Bianchini
SÉRIE/ANO DE
ENSINO

6° ANO

7° ANO

8° ANO

9° ANO

JOGO MATEMÁTICO

CONTEÚDO

Corrida dos números primos

Divisibilidade

Jogando do produto secreto

Divisibilidade

Jogo dos resultados alinhados

Operações com números racionais na forma
de fração

Jogo do lançamento de uma moeda

Números Inteiros

Jogo da simetria

Simetria e Ângulos

Jogo do enfileirando

Números Reais

Jogo do bingo das raízes

Números Reais

Jogo da memória dos monômios semelhantes

Cálculo Algébrico

Jogo do desenhe ou responda

Polígonos Regulares e Áreas

Jogo dos resultados alinhados

Potencias e raízes

Jogo da corrida estatística

Estatística e Probabilidade

Fonte: Criado pela autora conforme dados da pesquisa. (2020).
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Resumo
O presente estudo apresenta o resultado de uma análise da terceira coleção mais adotada pelas Escolas
do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Aracaju-SE, à luz dos jogos matemáticos. Este trabalho
tem por objetivo, analisar o uso que o autor do livro didático faz dos jogos matemáticos presentes. Para
tal estudo, foi consultado o PNLD/2017, a fim de se descobrir quais coleções foram aprovadas, em
seguida, foi feita uma pesquisa no site do SIMAD – Sistema de Controle de Material Didático,
objetivando obter as três coleções mais adotadas em Aracaju/SE. Neste estudo é analisado a Coleção
Matemática Bianchini de Bianchini (2015), nos livros do 6° ao 9° ano do ensino fundamental. Mediante
esta perspectiva, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, baseada nos pressupostos de Fiorentini;
Lorenzato (2009) em que a Coleção Matemática Bianchini foi utilizada como fonte deste estudo. Como
principal embasamento teórico, utilizou-se Grando (1995, 2000), para reflexões acerca dos jogos
matemáticos, Freitas (2009) para o entendimento de livro didático e Bianchini (2015) para fomentar o
exame da coleção. O tratamento da informação se deu a partir da construção de quadros e exibição das
figuras, bem como por meio de análises e comentários dos dados (jogos) encontrados durante o
desenvolvimento da pesquisa. Os resultados alcançados são comentados mediante a abordagem do
autor do livro didático, ao indicar os jogos propostos e como ele faz a recomendação e/ou sugestão
para a aplicação deste recurso em sala de aula com os discentes, seja por conteúdo matemático
envolvido, seja por série/ano de ensino e até mesmo pelos eixos temáticos.
Palavras-chave: Jogo Matemático; Livro didático; Alunos; Conteúdos matemáticos.
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Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
“Nas fronteiras da formação inicial de professores que ensinam Matemática: experiências de e em diferentes contextos”
reúne práticas e processos formativos resultados de pesquisas e de ações de ensino consolidadas em um
programa de iniciação à docência nos cursos de licenciatura em Matemática e Pedagogia de três
instituições públicas de Ensino Superior do Centro-Oeste e Sudeste brasileiro. Tomamos como base
reflexões de análises de ementas de disciplinas, especificamente no primeiro artigo, da licenciatura em
Matemática, que visa, por meio de um estudo exploratório, compreender como a diversidade
relacionada à sexualidade e as questões e gênero são tratadas com os futuros docentes tanto na UNESP
quanto na UFSCar. Seguindo um direcionamento teórico-metodológico de cunho interventivo, o
segundo texto, relata vivências de um programa de iniciação à docência da UFMS, com vistas à
compreensão das contribuições deste à Educação Matemática na Educação Básica, uma vez que se
expõe a dinâmica de trabalho do grupo e as percepções dos bolsistas frente as atividades desenvolvidas
na escola parceira. O terceiro texto que compõe a tríade deste painel refere-se à uma pesquisa de
iniciação científica, financiada pela FAPESP, cujo objetivo concerne na apresentação de um
mapeamento dos cursos de Pedagogia de instituições públicas paulistas e do lugar que a Matemática
ocupa nestes a partir de uma análise documental. A proposta de estruturação do painel levanta a
necessidade de perceber como ocorre a formação matemática e a formação para o ensino desta em
contextos formativos diferentes, como o caso aqui analisado, nos cursos de Matemática e Pedagogia,
para que possamos encontrar eixos de interlocução e/ou pontos de intersecção do conhecimento
matemático e suas formas de representações para que possamos construir diálogos com a formação
docente.
Palavras-chave: Formação de Professores que Ensinam Matemática; Licenciatura em Matemática;
Licenciatura em Pedagogia; Processos Formativos; Relação teoria e prática.
O LUGAR DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO EM CURSOS DE MATEMÁTICA DA
UNESP E UFSCAR: UMA ANÁLISE SOB A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA
Flavio Augusto Leite Taveira – FEIS/UNESP
Deise Aparecida Peralta – FEIS/UNESP

INTRODUÇÃO
Os documentos curriculares oficiais que, ao longo da história da educação no Brasil,
nortearam e norteiam a formação de professores da Educação Básica sempre foram alvos de uma
gama de projetos e pesquisas acadêmicas, em diferentes lugares do mundo e sob a luz de diversas
teorias em contextos históricos, sociais e políticos únicos. No cenário brasileiro, até a publicação da
fortemente

questionada

Base

Nacional

Comum

Curricular

(BNCC)

que

contribuiu

significativamente com a proposição de uma Base Nacional Comum para Formação Inicial e
Continuada de Professores da Educação Básica (BNCFP), os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN’s) cumpriam a função de regulamentar, em tese, direcionamentos das práticas pedagógicas a
serem exercidas no ambiente educacional.
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O parecer que orienta a criação da BNCFP tem contado com críticas de diversos segmentos
sociais, principalmente, das sociedades científicas das áreas de Educação e de Ensino, como é o
caso da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e da Sociedade
Brasileira de Educação Matemática (SBEM), respectivamente. Para além das proposições acerca da
formação de professores em discussão, dispomos de algumas normativas que, direta e
indiretamente, orientam a formulação dos cursos de formação de professores. No caso do presente
trabalho, nossa preocupação recai sobre a formação de professores de Matemática para a Educação
Básica em contexto da Diversidade Sexual e da Diversidade de Gênero.
Tal preocupação pode ser justificada, também, por aspectos uma vez que as questões
relativas à formação docente para a Diversidade Sexual e de Gênero são reconhecidas pelo que
dispõe o item VI do inciso 6º, no Artigo 3º da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial (e continuada) em nível superior de cursos
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura:
O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação
entre a instituição de educação superior e o sistema de educação básica, envolvendo a
consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à formação docente,
em regime de colaboração, e deve contemplar: as questões socioambientais, éticas,
estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional e sociocultural como princípios de equidade (BRASIL, 2015, Art. 3º).

Nesse sentido, para trazer esclarecimentos sobre o cenário em que convivemos,
apresentamos a seguir alguns dados do relatório parcial de mortes de LGBTT+ no Brasil produzido
pelo Grupo Gay da Bahia (GGB, 2019) que compreendeu o período de janeiro a 15 de maio de
2019. Segundo o relatório, foram registradas 141 mortes de indivíduos da comunidade LGBT+ (126
homicídios e 15 suicídios), sendo dessas 77 gays, 52 travestis e transexuais, 10 lésbicas e 2
heterossexuais confundidos com gays. Quando voltamos olhares para a idade das vítimas, o quadro
que se mostra é ainda mais assustador: destas, 77 (aproximadamente 55%) tinham de 20 a 49 anos.
Nesse quadro, a causa mortes em 71 casos de homicídio foram com armas de fogo ou arma branca.
E por fim, a maioria dos casos em que se tem registro o local, ocorreram na própria residência da
vítima.
Diante do exposto, tendo o atual quadro sobre as condições de existência da população
LGBT+ e a publicação da BNCFP, compreender como se mostram os Projetos Pedagógicos de
Cursos (PPC’s) das licenciaturas em Matemática nas Instituições de Ensino Superior (IES) parecenos pertinente e necessário.
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Para tanto, este manuscrito objetiva sintetizar uma tentativa de construir um diálogo inicial
acerca da temática e suas compreensões no campo da formação inicial, especificamente dos cursos
de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade
Estadual Paulista (UNESP). Neste processo, objetivamos angariar vestígios de espaços formativos
que contemplassem discussões sobre Diversidade Sexual e Diversidade de Gênero, principalmente
no contexto escolar. Em relação a opção pelos cursos analisados, cumpre salientar que a escolha
ocorreu tendo em vista a natureza de tais instituições (estadual e federal) e o fato de que ambas
pertencem ao Estado de São Paulo que é, segundo dados do relatório parcial produzido pelo Grupo
Gay da Bahia (2019), a unidade federal em que ocorreram mais mortes de LGBTT+ entre janeiro e
maio de 2019 (22 mortes).
Em síntese, frente a problemática anunciada nesta introdução realizamos o esforço de, por
meio de análises dos projetos pedagógicos, localizar indícios de uma formação inicial para questões
relativas à diversidade sexual e de gênero, como também construir compreensões acerca das
intencionalidades de tais documentos, ler as entrelinhas do “não-dito”. E para construir tais
percepções, recorremos à Teoria da Ação Comunicativa (TAC), proposta por Jürgen Habermas
inicialmente em 1981. A TAC em seu bojo busca compreender a racionalidade com que são
formuladas as interações sociais no âmbito da linguagem. Por ser uma teoria de vertente crítica e
considerando que um documento oficial como um PPC se caracteriza como um médium de
comunicação social entre formadores, formandos, pesquisadores e sociedade civil, recorreremos às
bases que consubstanciam a TAC para compreender o tipo de racionalidade (Instrumental ou
Comunicativa) que emerge das compreensões acerca da comparação de tais projetos pedagógicos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para iniciarmos o delineamento daquilo que fundamenta o presente trabalho, é importante e
necessário salientar que em toda a obra de Jürgen Habermas, autor basilar às discussões deste
referencial teórico, não se encontra uma preocupação específica do filósofo alemão com a
Educação. Contudo, principalmente no Brasil, a obra habermasiana tem servido de base para
investigações em vários ramos das Ciências Sociais, particularmente com o campo educacional. Tal
constatação se baseia nas publicações frutos dos Colóquios Habermas, ocorrendo pela primeira vez
em setembro de 2008, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tendo
como foco uma visão interdisciplinar do pensamento de Habermas. Desde então, o evento vem
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ganhando tradição e no ano de 2019, em sua décima quinta edição, o evento contou com o tema
“Reconhecimento do outro e Estado de direito”, em comemoração aos noventa anos do filósofo.
A TAC, organizada nos volumes “Racionalidade da Ação e racionalização social”
(HABERMAS, 2012a) e “Sobre a crítica da razão funcionalista” (HABERMAS, 2012b), busca
entre outros objetivos, compreender o tipo de racionalidade que consubstancia e que estrutura os
atos linguísticos num processo de comunicação. Para tanto, Habermas faz uma crítica à concepção
de racionalidade proposta por Max Weber e reconstrói a ideia de interação na modernidade segundo
Adorno e Horkheimer. Se antes, seus antecessores na Escola de Frankfurt acreditavam que não era
possível outro tipo de racionalidade que não seja aquela que denominaram Instrumental e que os
tempos modernos já estariam fadados ao fracasso, Habermas propõe uma outra possibilidade de
mediação da comunicação entre atores sociais por uma via de racionalidade que ante não busque à
coerção entre os participantes de um processo de comunicação e sim, o entendimento: a
racionalidade Comunicativa.
Segundo Mühl (1999, p. 101):
A razão instrumental é reducionista, unidimensional, levando o sujeito a desenvolver
um tipo de procedimento em que o mundo exterior é reduzido a um objeto que pode
ser manipulado de acordo com seu interesse. Isso determina um nível de ação
teleológica exclusivamente técnica, interesseira, em que predomina a dominação do
sujeito sobre o real; ao sujeito cabe estabelecer os fins e eleger os meios de toda a
ação. Nesse tipo de ação, desaparece qualquer motivação valorativa e moral; a
preocupação não é a busca da verdade, mas o procedimento eficaz, o poder de
manipulação e a obtenção de resultados imediatos. O saber confunde-se com poder,
reduz-se ao poder.

Nesse sentido, a ação instrumental admite as características da racionalidade que a
consubstancia. Na medida em que a ação se caracteriza pela racionalidade, a racionalidade
caracteriza a ação e entendemos em Peralta (2012, p. 23) que “[...] a ação comunicativa é orientada
para o entendimento e não para a manipulação e encontra-se implícita nas relações sociais.”
Para Longhi (2005), enquanto a racionalidade instrumental baseia as ações orientadas pelo
produto (êxito), a racionalidade comunicativa baseia as ações orientadas pelo processo
(entendimento). Nesse sentido, é possível caracterizar dois diferentes tipos de ação, pautadas em
diferentes tipos de racionalidade. A razão Instrumental organiza a estrutura de uma Ação
Instrumental enquanto a razão comunicativa estrutura uma possibilidade de Ação Comunicativa.
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Deste modo, podemos compreender que enquanto a razão Instrumental baseará um processo
de interação em que um dos participantes objetivará de alguma forma estabelecer coerção ou
alguma forma de dominação em outrem (MÜHL, 1999; LONGHI, 2005), na racionalidade
comunicativa a interação se dará buscando o esclarecimento, a compreensão e o entendimento sobre
determinada temática disposta na relação social de interação (PERALTA, 2012; HABERMAS,
2012a; 2012b). A claridade de intenções no processo de interação (comunicação) é a peça chave da
racionalidade comunicativa.
Em consonância com o que acredita e defende Habermas, Peralta (2012) entende que formar
pode ser entendido como “dar ao ser a forma” e, nessa linha, formar professoras e professores
poderia oferecer espaços de aprendizado em que a linguagem clara livre de coerções tenha lugar de
atuação. Partindo do pressuposto de que “O discurso [...] é que deve ser a modalidade que
estabelece as condições para a legitimação do pensar e fazer pedagógicos [...]” (MÜHL, 1999, p.
260) acreditamos que a formação do profissional que atuará na docência em Matemática, sob a
perspectiva do Agir Comunicativo implica, também, oferecer condições mínimas de formação para
e além da tomada de consciência de que fatores humanos e sociais como a sexualidade e a
identidade de gênero podem e atrapalham o processo de aprendizagem de matemática. É fazê-lo
compreender que dentre a multiplicidade de fatores que interferem em tal processo, estão presentes
fatores subjetivos de cada discente que, na maioria das vezes, não admitem natureza cognitiva.
Entendemos que tal cenário é desafiador. Contudo, também entendemos que levantar este
debate é necessário e latente nos dias atuais, tendo a realidade social que tem a comunidade
LGBTT+ no Brasil demonstrado pelo relatório supracitado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em termos metodológicos, a presente pesquisa caracteriza-se de cunho qualitativo. Assim o
sendo, guiados pela análise documental, que segundo Cechinel et. al. (2016) se identifica pelo
estudo de documentos que por vezes não receberam um tratamento analítico específico em relação a
um objeto – foco de tal estudo – mesmo que tal documento já tenha sido analisado outras vezes por
meio de diferentes olhares, a presente pesquisa se estrutura nas seguintes fases:
Fase I) Mapeamento e escolha dos cursos de Licenciatura em Matemática nas
universidades paulistas UNESP e UFSCar que terão seus PPC’s analisados;
Fase II) Análise dos PPC’s dos cursos elegidos na Fase I) na perspectiva de localizar
vestígios de uma formação inicial que declare, ao menos em tese nos documentos, a
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abordagem de questões relativas à Diversidade Sexual e de Gênero com futuros
professores de Matemática, uma vez que estes profissionais terão de lidar com tais
assuntos diretamente nas escolas; e
Fase III) Discussão dos resultados e apresentação de considerações frente aos dados
recolhidos nas entrelinhas dos ditos e não-ditos “pelos” e “nos” documentos.

O tratamento teórico-metodológico da temática deste artigo se realiza sob a ótica da Teoria
da Ação Comunicativa de Habermas, apresentada na seção do referencial, uma vez que esta
representa uma perspectiva analítica rica e promissora à formação de professores.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após o mapeamento dos cursos de Licenciatura em Matemática na UNESP, foram
identificados 06 Faculdades e/ou Institutos que dispõem de tal curso, são eles: Faculdade de
Engenharia de Ilha Solteira (campus de Ilha Solteira), Faculdade de Ciências e Tecnologia (campus
de Presidente Prudente), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (campus de São José do
Rio Preto), Instituto de Geociências e Ciências Exatas (campus de Rio Claro), Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá (campus de Guaratinguetá) e a Faculdade de Ciências (campus de
Bauru). Já na UFSCar, foram identificados dois centros que comportam o curso em questão: Centro
de Ciências Exatas e Tecnologia (campus de São Carlos) e o Centro de Ciências e Tecnologias para
a Sustentabilidade (campus de Sorocaba). Dentre o quantitativo apresentado, fizemos a opção pelos
cursos da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (UNESP) e do Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia (UFSCar), uma vez que parte dos proponentes do presente painel compõem o corpo
discente e docente das instituições mencionadas e pelo fato de que os mesmos partilham da mesma
modalidade de oferta de ensino: licenciaturas presenciais no período noturno.
O curso de Licenciatura em Matemática do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da
Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos foi criado na 107ª Reunião Ordinária do
Conselho Universitário no dia 13 de junho de 1995 e é reconhecido sob o decreto número 82.539,
de primeiro de novembro de 1978. Caracteriza-se como um curso de graduação na modalidade
presencial em regime semestral e turno de funcionamento noturno. De acordo com o PPC vigente, o
curso tem duração regular de dez semestres, tendo a carga horária de 3.230, sendo que destas, 2.205
são destinadas às atividades formativas de disciplinas de natureza didático-pedagógica e específica
em Matemática, 405 de prática como componente curricular, 420 de estágio e 200 de atividades
complementares. A última reformulação do curso ocorreu no ano de 2018.
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O curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Engenharia, campus de Ilha
Solteira foi criado pela Resolução UNESP número 26, de 24 de janeiro de 2001 e é reconhecido
pela Portaria do Conselho Estadual de Educação/GP número 293/2005. Caracteriza-se como um
curso de graduação na modalidade presencial em regime semestral e turno de funcionamento
noturno. Segundo o projeto do curso, sua duração regular é de oito semestres, tendo a carga horária
de 2.850 horas, sendo 2.220 de disciplinas de formação didático-pedagógica e específica em
Matemática, 420 de estágio curricular supervisionados e 210 de atividades acadêmico-científicoculturais.
ANÁLISE DOS CURSOS QUANTO À FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE SEXUAL E DE
GÊNERO
Quanto ao PPC do curso do CCET da UFSCar, na seção sobre o papel social do profissional
reconhece que o professor de Matemática deve “[...] contribuir para que toda criança e jovem
brasileiros tenham acesso a um conhecimento matemático que lhes possibilitem a inserção no
mundo social [...]” (p. 09). Conseguinte, o documento relata que é um dos objetivos específicos do
curso, formar o profissional para “[...] respeitar as diferenças de natureza ambiental-ecológica,
étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades
especiais e diversidade sexual [...]” (p. 12). Ainda, como perfil do profissional a ser formado pela
instituição, se ressalta que o mesmo deverá “[...] conhecer e respeitar os direitos individuais e
coletivos e as diferenças políticas e culturais, além de respeitar e contribuir com a preservação da
vida [...]”. Ademais, como competência do profissional a ser formado, referente ao
comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, o documento ressalta
“[...] reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em seus aspectos sociais,
culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de discriminação [...]” (p. 19).
Especificamente, em relação às disciplinas pertencentes à grade curricular do curso na UFSCar, tais
discussões, pelas ementas, não é possível perceber ou localizar uma disciplina específica que trate
de oferecer espaço de formação para tal, concluindo que ficam subjetivos os espaços e os lugares
em que tais discussões estão/se faz presentes na formação de professores.
Já quando ao PPC da FEIS/ UNESP, na seção sobre o perfil dos formandos, é apresentado
que se espera que o curso forme profissionais por meio de uma estrutura curricular que “[...]
valorize a escola como um espaço democrático, tendo como objetivo transversal desenvolver o
conhecimento dos profissionais sobre diversidade presente na escola e na sociedade, sobre ética
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profissional, democracia e igualdade” (p. 10-11). Ainda, na seção sobre as competências referentes
ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, prevê-se que os
profissionais formados pelo curso reconheçam e respeitem “[...] a diversidade manifestada por seus
alunos, em seus aspectos sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de
discriminação [...]” (p. 11). Frente à concepção formativa declarada no documento, não é possível
demarcar as disciplinas da grade curricular que abordem a temática Diversidade Sexual e de
Gênero, concluindo que ficam subjetivos os lugares em que tais discussões possam se fazer
presentes.
Fica claro a oposição entre o que se defende e o que se prescreve nas ementas das disciplinas
que estruturam o currículo dos projetos pedagógicos analisados, caracterizando uma racionalidade
instrumental e, por assim dizer, tal incongruência se deve ao processo orientado pelo êxito.
Por mais que tais documentos defendam o reconhecimento, o respeito e a valorização da
diversidade, tanto sexual quanto de gênero, não encontramos nas ementas de nenhuma das
disciplinas dos dois cursos, principalmente aquelas ligadas à formação didático-pedagógica,
indícios de formação que contemplem as questões que para nós são tão caras, tendo em vista o
cenário descrito pelo relatório do Grupo Gay da Bahia (2019), bem como das demandas postas à
atuação de professores na Educação Básica, dentre os quais o licenciado em Matemática faz parte.
No curso da UFSCar, a disciplina “Educação e Sociedade” prevê como objetivo “[...] identificar os
problemas socioculturais e educacionais no sentido da superação das exclusões sociais, étnicas,
culturais, econômicas, culturais e de gênero [...]”. Contudo, ao nos atermos as referências
bibliográficas da ementa da disciplina, entendemos que a concepção de gênero tida pela disciplina
se reduz meramente à discussão das relações sociais (de dominação) que existem entre homens e
mulheres, pelo visto, cis gêneros, desconsiderando a legitimação da mulher transsexual que, por ser
mulher, acaba sofrendo também violências, preconceitos e discriminações numa sociedade que se
estrutura impregnada de sexismo, machismo, homofobia e transfobia, como tem mostrado o
relatório supracitado.
A experiência de análise inicial com base nos PPC´s dos cursos da UNESP e da UNESP, a
luz de uma fundamentação da TAC, podemos dizer que em mais um esforço de compreender a
existência ou não de práticas formativas que tenham como foco a Diversidade Sexual e de Gênero
na formação docente, há a ausência de discussões com a natureza desta temática na formação de
professores. Pela via da racionalidade, entendemos que no cenário atual de crescentes atos
discriminatórios, a ausência na formação pode sim ser intencional, privando o profissional de
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conhecimentos básicos acerca do entendimento sobre a expressão de gêneros e sobre a expressão da
sexualidade, temáticas essas tão afloradas na pré-adolescência e na adolescência, principal público
de trabalho de docência na educação básica. Essa “ausência intencional” contribui
significativamente com a formação de professores e com a formação da cultura social, entendendo
que a primeira implica na segunda, indiscutivelmente.
CONCLUSÕES
A título de considerações finais, reconhecemos e lamentamos a ausência de espaços
formativos em currículos de formação de professores de Matemática para as questões de
diversidade sexual e de gênero indica a urgência de levantar e problematizar o assunto em agendas
de pesquisas que correlacionem a tríade formativa: Diversidade Sexual-Gênero-Formação docente.
A racionalidade técnica se caracteriza pela ausência dessas discussões na formação de professores
de Matemática, pelo descumprimento de dispositivos legais que orientam a formação acerca do
assunto e pela cultura política conservadora que tem sido defendida por representantes políticos em
cargos privilegiados no Brasil da atualidade.
Em um de seus julgamentos, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
defende que:
O constitucionalismo e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno
razoavelmente novo: os retrocessos democráticos, no mundo atual, não decorrem mais
de golpes de estado com o uso das armas. Ao contrário, as maiores ameaças à
democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais,
aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente,
deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto,
expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de
direitos e o regime democrático (STF, 2019, p. 10)

Concordamos com Barroso que medidas como a ausência de espaços formativos que
contemplem as temáticas por nós defendidas vêm, progressivamente, deslegitimando o
reconhecimento de direitos da comunidade LGBTT+ e minando com democracia brasileira.
Entendemos que a formação de professores de Matemática, em contexto de diversidade sexual e de
gênero, é também um compromisso social, político e de reconhecimento de direitos.
Por mais que as legislações prescrevam a obrigatoriedade de que a formação de professores
da Educação Básica contemple tais questões, as universidades públicas em umas das regiões que
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mais se matam integrantes da comunidade LGBTT+ no Brasil, não têm, ao menos nas análises de
seus projetos pedagógicos, oferecido espaços para tal formação, o que anuncia, sem dúvida, para
um campo fértil de investigações futuras.
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Resumo
O presente trabalho tem como principal objetivo analisar, seguindo os pressupostos que concebem a
Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas, os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC´s) de dois
cursos de Licenciatura em Matemática em duas Instituições de Ensino Superior públicas do Estado de
São Paulo, sendo elas: a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e a
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No escopo desta análise, procuramos por indícios da
presença de espaços formativos que contemplem a formação de professores de Matemática em
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contexto das questões relativas à Diversidade Sexual e a Diversidade de Gênero e suas implicações no
sistema educativo e na sociedade civil. Dividida metodologicamente em três fases, a pesquisa que deu
origem ao presente segue a linha dos estudos qualitativos, utilizando-se da análise documental como
principal ferramenta. Foi possível constatar que, mesmo havendo uma legislação que explicita a
necessidade de formação para tais questões, os cursos por nós analisados não contemplam a temática
em suas estruturas curriculares, mesmo estando defendido em seus respectivos PPC´s a preocupação
com a formação para o conhecimento e o respeito com a diversidade, incluindo-se também a
Diversidade Sexual e de Gênero. Tal incongruência caracteriza uma via técnica de racionalidade na
organização e estruturação de tais documentos. Por fim, entendemos que a formação de professores de
Matemática face aos pressupostos que aqui defendemos também é um compromisso social, político e
por si só de reconhecimento de direitos.
Palavras-chave: Projeto Pedagógico de Curso; Licenciatura em Matemática; Diversidade Sexual;
Diversidade de Gênero; Habermas.
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINARÃO MATEMÁTICA
Cilmara Guizolfi Soares – GEMED/NAVIRAÍ
Ana Carolina Faustino – CPNV/UFMS

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – do curso licenciatura
plena em Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí –
UFMS/CPNV desenvolveu um subprojeto que abordava a alfabetização matemática de crianças na
Educação Infantil e nos anos Iniciais do Ensino Fundamental. Tal subprojeto era composto por
dezesseis acadêmicos do curso de Pedagogia, uma professora da universidade e duas professoras
que atuam na rede pública municipal e estadual de ensino, sendo que no ano de 2019 uma delas
atuou no Jardim II e a outra no primeiro ano do Ensino Fundamental.
Durante os encontros semanais realizados na universidade foi discutido o referencial teórico
sobre alfabetização matemática que destacavam a importância de uma perspectiva dialógica e
investigativa (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, BOALER, 2018, FAUSTINO, 2018, NACARATO;
MENGALI; PASSOS, 2017), da resolução de problemas, jogos, brincadeiras e literatura infantil
(BORBA; GUIMARÃES, 2015, FURNARI, 2011, 2015, LORENZATO, 2006, MACHADO;
CARNEIRO, 2017). Mais especificamente, foram discutidos conteúdos matemáticos referentes as
características do sistema de numeração decimal e ao pensamento algébrico (LUNA; SOUZA;
SOUZA, 2015, NACARATO; CUSTÓDIO, 2018). Durantes estes encontros os estudantes
vivenciaram várias atividades pautadas na perspectiva dialógica e investigativa (FIGURAS 1 e 2) e
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prepararam atividades para desenvolver nas duas escolas públicas em que realizavam as
intervenções.
Uma vez por semana cada um dos pibidianos desenvolvia as intervenções em parceria com
as professoras na turma do Jardim II (FIGURAS 3 e 4) e na turma do primeiro ano (FIGURAS 5 e
6) buscando desenvolver atividades que trouxessem uma aproximação por meio da ludicidade entre
a criança e a matemática e que primasse pela compreensão das noções e conteúdos matemáticos.
Desenvolvida a partir de uma metodologia qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), a
produção de dados foi realizada durante os encontros semanais que aconteceram na universidade e
nas turmas do Jardim II e do primeiro ano. Os dados foram registrados por meio de fotos,
elaboração de relatórios sobreas atividades desenvolvidas nas escolas públicas e um registro das
percepções dos pibidianos sobre suas aprendizagens, sentimentos e relação em relação à matemática
antes e durante a participação deles no subprojeto PIBID/Pedagogia da UFMS/CPNV. Neste artigo
especificamente, analisaremos a percepção dos pibidianos sobre suas relações com a matemática
por meio dos registros escritos elaborado por cada um deles. Ao se referir aos pibidianos são
utilizados nomes fictícios, optando-se assim, por nomes de flores. No Jardim da Matemática nossas
flores do PIBID relataram seus sentimentos e experiências, angústias e medos em relação à
matemática.
O QUE DIZEM OS PIBIDIANOS EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA?
Nesta seção, analisaremos o que dizem os pibidianos sobre sua trajetória escolar em relação
à matemática, a qual inicia-se com as experiências e sentimentos em relação à matemática desde o
início da escolarização e abrange o ingresso na universidade no curso de Pedagogia e a participação
no programa de iniciação à docência.
Eu e a matemática nunca fomos boas amigas, durante o ensino básico tive muitas
dificuldades e muito reforço negativo com relação à matemática. Para mim, ela era um
monstro desconhecido e na reunião de pais a professora dizia para meus pais "Olha ela
é boa em tudo menos em matemática!" E minha mãe sempre repetia isso, reforçando
meus péssimos desempenhos. Quando entrei no PIBID a intenção era encarar esses
monstros e superar isso, afinal uma vez professora terei que ensinar aquilo que
aprendi, mais ou menos comecei a encarar a matemática na faculdade na disciplina de
Fundamentos e Metodologias da Matemática I, que despertou interesse em aprender
mais, então o PIBID veio para complementar o aprendizado, aprendi muitas coisas
sobre o sistema de numeração decimal e o pensamento algébrico e cada dia aprendo
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2244

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

mais, sem dúvida sairei da faculdade com o conhecimento matemático completo e as
falhas do ensino básico que tive suprido. Tendo em vista que não fiz Educação Infantil
e sempre tive dificuldades com a matemática durante todo o ensino básico, o PIBID
para mim é a oportunidade de adquirir o conhecimento que me faltou. Após minha
participação ter se iniciado no programa percebi que é possível e preciso compreender
a matemática. E que isso é possível também através da literatura infantil o que
particularmente mais gostei. O fato de poder relacionar teoria e prática também é
ótimo para o aprendizado e formação enquanto futuros professores. Há uma diferença
entre entender sobre algo e saber explicar para alguém, as experiências no PIBID nos
trazem isso e nos possibilitam experimentar como é explicar na aula como professora
para os estudantes de verdade o que aprendemos. Um exercício de aprendizado não só
do conhecimento teórico, mas da prática docente real, sem dúvida sairemos
professoras experientes e com conhecimento melhorado em relação à matemática e a
prática em sala de aula. Na verdade não conhecia, não aprendi nada sobre pensamento
algébrico antes de participar do PIBID. Desenvolver o pensamento algébrico na
Educação Infantil de forma lúdica com brincadeiras, danças, massinhas de modelar é
importante, pois as crianças que tem oportunidade de desenvolve-lo na Educação
Infantil podem chegar aos anos iniciais do Ensino Fundamental com mais facilidade
na solução de problemas raciocínios lógicos que lhes serão apresentados na vida
escolar, como medidas, distâncias e geometria. O PIBID contribuiu muito para minha
formação profissional (ORQUÍDEA).

As experiências vivenciadas por Orquídea durante no início de sua escolarização estão
relacionadas com sentimentos negativos em relação à disciplina de matemática e a associadas a
palavra "monstro". As dificuldades que ela enfrentou na disciplina de matemática contrastavam
com um bom desempenho nas outras disciplinas.
Orquídea ainda explicita que recebia mensagens negativas em relação a matemática, tanto
durante as aulas, como de seus pais, o que é evidenciado no seguinte trecho: "Olha ela é boa em
tudo menos em matemática!" E minha mãe sempre repetia isso, reforçando meus péssimos
desempenhos." Boaler enfatiza que (2018, p. 14), "[...] mensagens negativas e ruins ainda são
passadas aos estudantes todos os dias – mensagens essas que não pretendem prejudicar mas que
sabemos que podem colocar os alunos em uma trajetória matemática prejudicial e duradoura".
Desta forma, é essencial que os futuros pedagogos que possuem uma trajetória negativa em relação
à matemática tenham experiências durante a graduação que possibilitem que eles ressignifiquem
sua relação com a matemática e percebam que não precisam reproduzir com seus
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Nacarato, Mengali e Passos (2017, p. 28), destacam a importância de "criar estratégias de
formação que possam (des)construir os saberes que foram apropriados durante a trajetória estudantil
na escola básica". Durante o curso de graduação a estudante percebeu a necessidade de procurar
contexto de formação que contribuíssem para sua aproximação com a Educação Matemática, visto
que ela teria que ensinar o conteúdo quando se tornasse professora, o que fica evidente no trecho
"Quando entrei no PIBID a intenção era encarar esses monstros e superar isso, afinal uma vez

professora terei que ensinar aquilo que aprendi".
No curso de Pedagogia da UFMS/CPNV há duas disciplinas dedicadas à formação dos
Pedagogos que estão relacionadas à matemática. São elas Fundamentos e Metodologias do Ensino
da Matemática I, ministrada no quarto semestre do curso e à disciplina Fundamentos e
Metodologias do Ensino da Matemática II ministrada no sexto semestre. A participação da
estudante no programa de iniciação à docência contribuiu para que ela mudasse sua perspectiva em
relação ao ensino e aprendizagem da matemática, o PIBID foi compreendido por ela como um
espaço de produção do conhecimento matemático possibilitando que superasse algumas das falhas
do ensino básico. O trecho "Após minha participação ter se iniciado no programa percebi que é
possível e preciso compreender a matemática" presente no relato de Orquídea evidencia que a
matemática passou a ser relacionada com a palavra compreensão.
O próximo relato, da pibidiana Flor de Lis, também traz indícios de experiências negativas
em relação ao ensino e aprendizagem da matemática durante a Educação Básica:
Sinceramente matemática não era uma matéria que eu gostava muito de falar e nem
estudar, porque nos anos de escola de Ensino Médio e Fundamental sempre foi uma
matéria que me dava medo até em pensar porque na minha cabeça não é uma matéria
que tenho facilidade para lidar. A forma como o professor ensina e aplica esse ensino
também tem um papel fundamental para que os estudantes consigam compreender a
matemática. Com o PIBID mudei as minhas perspectivas em relação à matemática eu
acho que a forma e a dinâmica com a coordenadora do PIBID, nos deu a chance de um
aprendizado diferenciado aprendendo e desenvolvendo na sala de aula. [...] Com o
PIBID esse pensamento está sendo mais compreendido a forma e a dinamicidade
como estou aprendendo está desfazendo e quebrando aquele medo da matemática que
tive na infância. Acho muito importante ser trabalhado dessa maneira com as crianças
sempre mudando a forma de ensiná-las o ensino matemático através do pensamento
algébrico em formas de brincadeiras que façam com que a criança desperte o interesse
de aprender a matemática sem ter o trauma que eu tive (FLOR DE LIS).
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Flor de Lis explicita que durante o Ensino Fundamental e Médio suas experiências com a
matemática se relacionavam ao medo, que ela tinha dificuldade nesta disciplina e em seguida,
ressalta a importância do papel do professor no ensino e aprendizagem da matemática para que os
estudantes compreendam os conteúdos. Segundo Boaler (2018, p. 23, grifo da autora), destaca que
muitos estudantes não gostam de matemática devido a forma como ela é ensinada na escola:
A matemática é diferente de outras matérias, não porque ela é certa ou errada, como
tantas pessoas diriam, mas porque ela é ensinada de formas não utilizadas por
professores de outras matérias, e as pessoas tem crenças a seu respeito que não têm
sobre outras disciplinas. Um aspecto que a difere é o fato de ser, frequentemente,
considerada uma matéria de alto desempenho. Se você perguntar aos alunos qual é seu
papel nas aulas de matemática, a maioria deles dirá que é acertar às perguntas. Os
estudantes raramente pensam que estão nas aulas de matemática para apreciar a beleza
da disciplina, para fazer perguntas profundas, para explorar o rico conjunto de
conexões que compõem a matéria, ou mesmo para aprender sobre a aplicabilidade
dela.

Desta forma, muitas vezes os sentimentos e experiências negativos em relação à matemática
podem estar associados ao processo de ensino e aprendizagem desta disciplina. Porém, a
matemática não precisa estar associada a memorização sem compreensão, mas sim a criatividade e
a ludicidade. Ao longo de sua participação no PIBID Flor de Lis foi superando gradualmente o
medo da matemática, o que possibilitou que ela passasse a conceber o ensino e aprendizagem da
disciplina em questão como relacionado a ludicidade que pode despertar o interesse do estudante e
proporcionar uma aproximação prazerosa entre a criança e a matemática desde o início da
escolarização.
No próximo relato, a estudante Hortência destaca que suas experiências na Educação Básica
mesclam experiências positivas e negativas em relação à matemática.
Tive bons e maus momentos com a matemática ao longo da Educação Básica. No
Ensino Fundamental oscilei entre boa e média estudante na disciplina de matemática,
no Ensino Médio tinha grande dificuldade em resolver alguns cálculos, pois não
compreender o porquê de tais números irem nessa parte da equação e não naquela que
eu supus que fosse seu lugar. Minha dificuldade, portanto, estava em compreender o
raciocínio necessário para desenvolver os cálculos e chegar ao resultado. Quando
cursei a disciplina de Fundamentes e Metodologias do Ensino de Matemática I, gostei
muito, pois vi que a matemática podia ser ensinada de forma prazerosa e acessível a
todos os estudantes, pois embora eu não tenho tido grandes dificuldades em realizar as
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operações fundamentais, vi inúmeros colegas ao longo de minha formação básica sem
compreender aquele raciocínio e com a falta da base toda a continuidade operações
mais complexas trazia ainda mais dificuldades. Desde que ingressei no PIBID, tenho
exercitado formas lúdicas e bem fundamentadas de ensinar matemática, pois me
deparo com a dificuldade de um estudante, procuro utilizar métodos que foram lidos e
discutidos em grupo e é fascinante ver os resultados. Sinto-me mais segura para
intervir em uma dificuldade na aprendizagem de cada estudante, bem como
compreendi que diferentes caminhos, linhas de pensamento, podem ser igualmente
eficazes e chegar a solução final, e percebo que em troca de saberes é riquíssima tanto
para quem aprende quanto para quem está ensinando. Eu não tinha recordações sobre
o pensamento algébrico em minha escolarização. Quando lemos e discutimos em sala
de aula que o pensamento algébrico será abordado nos anos Iniciais, senti logo que
isso seria uma dificuldade em minha formação acadêmica e principalmente em minha
atuação. Após ingressar no PIBID, compreendi o pensamento algébrico como parte
fundamental da aprendizagem matemática nos anos Iniciais, pois forma uma vase na
cognição do estudante, que o ajudará futuram-te, não somente nos conteúdos de
algébrica, mas em todo esse processo de raciocínio a ser desenvolvido em diversas
áreas, além de auxiliá-los nos reconhecimento da valides de sua produção de
pensamento e as expressões que pode ser diversificada e, portanto acessível
(HORTÊNCIA).

Podemos dizer, que Hortência teve boas experiências em relação à matemática durante o
Ensino Fundamental e que apesar de não ter tido dificuldades com as operações fundamentais ela
presenciou diversos colegas que não as compreendiam. Ao longo do Ensino Médio a estudante
apresentou algumas dificuldades. Ao cursar à disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino
da Matemática I Hortência mudou sua perspectiva em relação a matemática. Aquela disciplina em
que ela viu seus colegas terem dificuldades, poderia ser ensinada ludicamente e aprendida por todos
os estudantes. Consideramos, essencial que os futuros pedagogos compreendam que a matemática
não é para poucos, ela é um conhecimento que pode ser aprendido por todas às crianças e essa
postura do professor de acreditar que cada criança na sua sala pode aprender matemática pode
impactar positivamente a aprendizagem das crianças nesta disciplina.
O relato de Hortência, também evidencia que sua participação no PIBID contribuiu para que
ela desenvolvesse um olhar atento para as dificuldades das crianças e elaborasse e desenvolvesse
tarefas embasadas no referencial teórico da Educação Matemática que estava sendo estudado no
grupo. Programa de Iniciação à docência se constituiu em um espaço fundamental para que a
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estudante conectasse teoria e prática. Além disso, é possível perceber que desenvolver as tarefas
matemáticas com as crianças proporcionou prazer à estudante: "é fascinante o resultado".
No relato que segue, a estudante Azaléia, enfatiza que sua relação com a matemática oscilou
entre encantamento e complicação.
A minha relação com a matemática sempre foi muito complicada, incialmente nos
anos iniciais achei muito interessante conhecer os números saber a idade e os preços
dos produtos o que valia mais e o que valia menos isso me encantava muito. Porém,
com o passar do tempo às coisas foram dificultando com palavras que eu não
compreendia, números se misturando com letras, foi então que passei não gostar da
matemática, tabuada então nem se fala. No momento que fui escolher o curso superior
uma das exigências que fiz era que não queria nada que tenha matemática. E assim
escolhi a Pedagogia e quando entre para o quarto semestre, lá estava à bendita
disciplina de matemática. Essa foi à primeira relação com uma matemática tranquila e
prazerosa de se aprender e também o que me inspirou entrar no programa PIBID e dar
sequência no ensino de uma matemática mais prazerosa para outras crianças. Depois
que entrei no PIBID passei a me interessar pela matemática com outros olhos, pois
através das intervenções e estudos pude perceber que há uma forma mais interessante
de se ensinar a criança para que ela veja essa matéria como algo prazeroso e a
preparando para ter uma compreensão melhor das matérias mais complexas que serão
aplicadas posteriormente, facilitando o aprendizado e impedindo que elas desanimem
e passem a não gostar da matemática. Isso me motivou, pois quero que outras crianças
conheçam a matemática da forma que conheço agora prazerosa, instigante,
apaixonante e de grande importância para a vida cotidiana. Antes da experiência com
o PIBID eu não conhecia o que era o pensamento algébrico, apenas a álgebra com
fórmulas de números e letras aplicados após o sétimo ano. O pensamento algébrico
vem para preparar a criança para aprender álgebra posteriormente. Trabalhando a
identificação de padrões sequência e desenvolvendo os conceitos matemáticos da
criança desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. O que mais me encantei foi
perceber que se pode trabalhar a matemática com textos, leituras deleite achei o
máximo trabalhar com essa interdisciplinaridade. O PIBID me ajudou a compreender
melhor a matemática para que assim possamos ensinar de uma forma mais dinâmica e
instigante para os estudantes. A experiência em sala de aula foi incrível, pois além de
aprender podemos transmitir nossos conhecimentos. E uma experiência incrível
aprender a lidar com os estudantes em sala de aula e até mesmo de se postar na frente
da sala são experiências que vou levar para a minha formação (AZALÉIA).
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O relato de Azaléia traz evidências de que um dos critérios para a escolha do curso de
graduação foi a suposta falta de relação com o conteúdo de matemática. Para a estudante, o trabalho
do Pedagogo não estaria relacionado com a matemática e sua suposta ausência na grade curricular
do curso foi decisiva para sua escolha em cursá-lo. Desta forma, podemos dizer que a matemática
não figurava em seus foregrounds (SKOVSMOSE, 2014), ou seja, nos horizontes futuros da
estudante. No quarto semestre do curso de pedagogia, Azaléia cursou a disciplina Fundamentos e
Metodologias da Matemática, em que sua relação com a matemática foi ressignificada. A estudante
mudou sua perspectiva em relação à matemática concebendo-a como algo que poderia ser ensinado
de forma prazerosa. Tal sentimento foi aprofundado em sua participação no PIBID, a matemática
passou a ser uma disciplina que pode ser ensinada de forma interdisciplinar, prazerosa, apaixonante
e relevante para a vida.
CONCLUSÕES
Os resultados destes estudos evidenciam que a maioria dos pibidianos possuíam
experiências negativas em relação à matemática durante a Educação Básica, associando-as a
expressões e termos como "medo", "monstro", "difícil de lidar", "complicada" e "falta de
compreensão".
A participação dos graduandos no PIBID/Pedagogia da UFMS/CPNV possibilitou que os
estudantes revisitassem suas experiências com a matemática e as ressignificassem através da
vivência de atividades desenvolvidas numa perspectiva investigativa e dialógica. Eles aprenderam
conteúdos matemáticos que não haviam aprendido anteriormente, leram e discutiram textos da área
de Educação Matemática e elaboraram e desenvolveram tarefas pautadas em tais referenciais. Este
conjunto de atividades propiciadas aos futuros pedagogos possibilitou que eles mudassem sua
perspectiva em relação a matemática e a relacionassem com a interdisciplinaridade, a ludicidade, a
compreensão e a concebessem como uma disciplina que pode ser aprendida por todos os estudantes.
Finalizamos com a frase de Azaléia, pois concebemos que este é o papel que os diferentes contextos
para o ensino e aprendizagem da matemática deve exercer na formação de professores, conectar o
ensino e aprendizagem da matemática com a compreensão, a criatividade, a ludicidade e a premissa
de que todas as crianças podem aprendê-lo: "Isso me motivou, pois quero que outras crianças
conheçam a matemática da forma que conheço agora prazerosa, instigante, apaixonante e de
grande importância para a vida cotidiana."

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

2250

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
ALRØ H.; SKOVSMOSE, O. Diálogo e aprendizagem em Educação Matemática. Tradução: Orlando Figueiredo.2.
ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
BOALER, J. Mentalidades Matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das
mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: Penso, 2018.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação:uma introdução à teoria e aos métodos. Porto:
Porto Editora, 1994.
BORBA, R.; GUIMARÃES, G.(org.). Pesquisa e Atividades para o Aprendizado Matemático na Educação Infantil
e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.-Brasília: Sociedade Brasileira de EducaçãoMatemática -SBEM,
2015.5.098 Kb ; PDF.
FAUSTINO, Ana Carolina. "Como você chegou a esse resultado?": o diálogo nas aulas de matemática dos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Tese (doutorado) -Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Geociências e
Ciências Exatas, Rio Claro, 2018, 232p. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/180358>. Acessado em
13/1/2020.
FURNARI, E. Problemas Boborildos. 1 ed. SãoPaulo: Moderna, 2011 – (Sérire Problemas).
FURNARI, E. Os problemas da Família Gorgonzola. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2015. (Serie Problemas).
LORENZATO, Sergio. Educação Infantil e percepção matemática. Campinas, SP, Autores Associados, 2006.
LUNA, A. V. A.; SOUZA, E. L.; SOUZA, C.C.C.F. Caminhos Discursivos Multimodais na Aprendizagem da Álgebra
no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. In: BORBA, R.; GUIMARÃES, G.(org.). Pesquisa e Atividades para o
Aprendizado Matemático na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Brasília: Sociedade
Brasileira de Educação Matemática -SBEM, 2015.5.098 Kb; PDF.
MACHADO, Maria Flávia Dias; CARNEIRO, Reginaldo Fernando. A percepção matemática na educação infantil a
partir de brincadeiras, 2017. Disponível em: http://www.ufjf.br/pedagogia/files/2017/12/Percep%C3%A7%C3%A3omatematicana-educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-a-partir-de-brincadeiras.pdf Acessado em: 20/02/2019.
NACARATO, A. M., MENGALI, B. PASSOS, C. B. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental:
tecendo fios do ensinar e do aprender. 2 ed., Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2017.
NACARATO, A.; CUSTÓDIO, I. A. O desenvolvimento do pensamento algébrico na Educação Básica:
compartilhando propostas de sala de aula com o professor que ensina (ensinará) matemática. Brasília: Sociedade
Brasileira de Educação Matemática, 2018 (Coleção Sbem).
SKOVSMOSE, O. Foregrounds: Opaque stories about learning. Sense Publishers, Rotterdam, The Netherlands, 2014.

ANEXOS
Figura 1. Construindo todos os sólidos possíveis com 4 unidades de cubo
Fonte: Arquivo das pesquisadoras

Fonte: Arquivo das pesquisadoras
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Figura 2. Vivenciando o Jogo Nunca Dez

Fonte: Arquivo das pesquisadoras
Fonte: Arquivo das pesquisadoras
Figura 3. Jogo de boliche

Figura 4. A galinha dos ovos de ouro

Fonte: Arquivo das pesquisadoras
Figura 5. Gráfico de presença

Figura 6. Panqueca e grandezas e medidas

Fonte: Arquivo das pesquisadoras

Resumo
Este artigo tem como objetivo investigar as contribuições do Programa Institucional de Iniciação à
Docência (PIBID/CAPES) do curso de licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS – Campus Naviraí (CPNV) – para a formação de professores que
ensinarão Matemática ao longo da Educação Básica, especificamente em turmas de pré-escola e
primeiros anos do Ensino Fundamental (ciclo da alfabetização). A produção de dados foi realizada no
âmbito do subprojeto PIBID/Pedagogia/UFMS/CPNV durante os encontros semanais na
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universidade e durante as intervenções que os pibidianos realizaram em duas escolas públicas do
interior do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo uma instituição da Educação Infantil e uma dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, as quais são parceiras da ação. Os dados foram registrados por meio
de fotos, elaboração de relatórios sobre as atividades desenvolvidas nas escolas públicas e um registro
das percepções dos pibidianos sobre suas aprendizagens pré-profissionais. Os resultados parciais deste
estudo evidenciam que a participação dos pedagogos, em um programa de iniciação à docência que
abarca a alfabetização matemática, possibilitou que estes mudassem sua perspectiva em relação à
Matemática, planejassem e desenvolvessem diversas atividades pautadas em uma perspectiva dialógica e
investigativa e que incluíssem jogos e brincadeiras, materiais manipuláveis, literatura infantil e a
resolução de problemas. Frente aos dados, é possível concluir que o PIBID representa, no caso aqui
analisado, um espaço colaborativo de formação inicial de professores na perspectiva e ampliação do
repertório didático-pedagógico e também de compreensão conceitual de propriedades matemáticas
elementares à abordagem com crianças.
Palavras-chave: Educação Matemática; Iniciação à Docência; Anos Iniciais; Formação de Inicial
Professores; Matemática.
O LUGAR DA MATEMÁTICA EM CURSOS DE PEDAGOGIA DAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO?
Cicero Augusto dos Santos – DTPP/UFSCar
Klinger Teodoro Ciríaco – DTPP/UFSCar

INTRODUÇÃO
Este artigo visa apresentar uma discussão, a partir de um recorte da pesquisa de iniciação
científica, Intitulada "Quem ensina Matemática nos cursos de Pedagogia? O perfil do professor
formador das instituições públicas do Estado de São Paulo", a qual conta com financeiro da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP/Processo 2019/10135-7).
Para tanto, tomamos como base, neste texto, a descrição inicial das ementas de disciplinas
ligadas à Educação Matemática de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), totalizando
12 cursos de licenciatura da área, dentre os distintos campis universitários da instituições
mencionadas.
O referencial teórico adotado no estudo contempla a formação de professores com vista ao
trabalho docente no campo das práticas formativas adotadas pelos formadores e a base
metodológica enquadra-se nos estudos qualitativos da pesquisa em educação.
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REFERENCIAL TEÓRICO
A formação de professores constitui-se um campo rico e promissor a ser explorado, isso não
é um dado novo, uma vez que, cada vez mais existem aspectos que tocam diretamente em processos
de reformulações das grades curriculares das licenciaturas o que toca, sem dúvida, na concepção de
professor que se quer formar ou, como neste estudo, na ideologia de práticas formativas
relacionadas à Matemática que dizem respeito à o que um pedagogo necessita saber/compreender
para se lecionar nos primeiros anos.
Lima (2007), ao estudar o professor polivalente e os saberes docentes ao exercício na escola
pública, destaca existir um amálgama de fatores que interferem na identidade deste profissional.
Para a autora, ele “[...] é um profissional essencial do sistema educacional brasileiro, já que atua
diária e diretamente na base da pirâmide com as crianças em escolas públicas” (LIMA, 2007, p. 05).
Neste entendimento, a figura do pedagogo no ambiente escolar passa a ser de fundamental
importância à cidadania, isso requer a valorização de sua carreira, melhores condições de trabalho,
como também uma formação que contemple as atuais exigências do fazer pedagógico, no sistema
educacional. Isso, sem dúvida, passa pela concepção de formação presente nos cursos de
licenciatura e, no caso específico que aqui nos propomos a discutir, da formação ao ensino de
Matemática para lecionar nas escolas.
Assim, compreendemos, em concordância tanto com a literatura especializada na temática
quanto com os currículos vigentes, que é de objeto de discussão e, portanto, de ensino nos anos
iniciais o conhecimento de “Números e Operações”, “Grandezas e Medidas”, “Espaço e Forma”,
“Tratamento da Informação” e, desde 2017 com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC –
(BRASIL, 2017), a inclusão de elementos da “Álgebra”, do pensamento algébrico nomeadamente.
O desenvolvimento destas precisa estar atrelado, para além do conhecimento específico das
propriedades matemáticas implícitas/explícitas na exploração, sistematização e materialização dos
conceitos, ao conhecimento pedagógico e conhecimento curricular (SHULMAN, 1986), pois de
nada adiantará o professor compreender o conteúdo se não o sabe como ensinar, as possibilidades
de organização do trabalho pedagógico, bem como as especificidades de seu ensino em turmas dos
anos iniciais, o que exigirá do docente do ensino superior não só conhecimento da área, como ainda
experiência profissional de atuação nestes níveis escolares, pois a experiência pressuporá, na defesa
que temos, conhecimento das relações causa-efeitos quando do momento da abordagem teóricometodológica com a Educação Matemática na infância.
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Logo, ser professor formador em cursos de Pedagogia, no âmbito deste componente da
grade curricular, pensamos ser preciso conhecimento da realidade que permeia a escola e a sala de
aula, que este tenha exercido à docência e, com base nisso, possa redirecionar às práticas e tentar
romper com as barreiras constituídas pelos estudantes que, muitas vezes, chegam à licenciatura com
medo da Matemática, com marcas negativas do processo vivenciado enquanto alunos do ensino
básico.
Nacarato, Mengali e Passos (2009) destacam que o desafio está em romper a visão negativa
que se tem desta área. Evidentemente para atingir esse objetivo formativo, os direcionamentos
teóricos e práticas exercidos pelo professor formador terá um “peso” de grande valia que podem,
dependendo do docente, contribuir para superação das dificuldades ou potencializar o sentimento de
“impotência” perante o processo de ensino e aprendizagem de conceitos por parte dos futuros
professores.
Gatti e Nunes (2008, p. 22), em uma análise dos cursos de Pedagogia no Brasil,
especificamente das que que abordam o grupo “Conhecimentos relativos à formação profissional
específica” concluem que:
As disciplinas deste grupo trazem ementas que registram preocupação com as
justificativas sobre o porquê ensinar, o que, de certa forma contribuiria para evitar que
essas matérias se transformassem em meros receituários. Entretanto, só de forma
muito incipiente registram o quê e como ensinar. Um grande número de ementas
registra frases genéricas não permitindo identificar conteúdo específicos. Há
instituições que propõem o estudo dos conteúdos de ensino associados às
metodologias mas, ainda assim, de forma panorâmica e pouco aprofundada. Então,
mesmo nesse conjunto de 28% de disciplinas que podem ser classificadas como
voltadas à formação profissional específica, o que sugerem as ementas é que esta é
feita de forma ainda muito insuficiente.

O quadro destacado por Gatti e Nunes (2008) embora já tenha mais de uma década, ainda
apresenta-se contemporâneo no cenário da elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC´s)
das licenciaturas em Pedagogia. Desse modo, torna-se mister, quando se quer analisar este aspecto,
observar situações para além do que se está no papel, haja vista que na prática, como bem destacam
as autoras, existirá muito mais ou tão pouco daquilo que se declara nas ementas. Logo, olhar para o
que fundamenta a ação do professor tanto para elaboração de ementas, planos de ensino quanto para
as ações em sala de aula são informações pertinentes à configuração de sete uma proposta de estudo
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que visa caracterizar o perfil de quem está por “trás dos documentos”, ou seja, o docente do Ensino
Superior.
Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 22), ao tecerem considerações sobre o ensinar e o
aprender, colocam ainda que “[...] não é possível avaliar a qualidade da formação oferecida,
tomando por base apenas as ementas dos cursos – as quais, muitas vezes, cumprem apenas um
papel burocrático das instituições”.
Por essa razão, estamos também aqui a olhar para: Quem são os formadores? Que tipos de
práticas declaram constituírem com seus alunos? Quais concepções permeiam o ensinar e aprender
Matemática previstas em seus planos de ensino? Que conhecimentos e conteúdo são necessários à
abordagem nos anos iniciais em suas visões? Neste trabalho, especificamente, o recorte temático
para a discussão se dá em compreender o que dizem as ementas das disciplinas, o que é declarado
como sendo conhecimento matemático abordado no curso de Pedagogia.
DELINEAMENTO METODOLÓGICO
A abordagem metodológica adotada é de caráter qualitativo. Tem por finalidade
compreender o processo da qualidade da situação e não apenas os resultados finais, mas, sim, as
razões pelas quais se chegou a eles, facilitando assim intervenções para o aprimoramento das
práticas a serem desenvolvidas (ZANETTE, 2017).
Na pesquisa mais alargada, a qual deu origem a este trabalho, realizamos algumas etapas
como, por exemplo, a do mapeamento do quantitativo de cursos de licenciatura em Pedagogia das
Instituições Públicas do Estado de São Paulo (SP) existentes, a busca pelos projetos pedagógicos e
ementas das disciplinas relacionadas à Matemática presentes nas universidades, as quais serão
objeto de análise a partir da próxima seção, com base na prévia de uma descrição documental.
Foram identificados 12 cursos de Pedagogia no Estado, dentre os quais 6 são da UNESP
(Araraquara, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto), 2 da USP
(Ribeirão Preto e São Paulo), 2 da UFSCar (São Carlos e Sorocaba), 1 da UNICAMP (Campinas) e
1 da UNIFESP (Guarulhos). Garcia Gutierrez (2008), define análise documental como sendo toda
análise e estudo que se faz de um documento, destacando as formas de escrita, contextualização e as
formas intelectuais que o compõe, esquematizando assim todas as informações e ideias que se
almeja extrair de determinado documento. Outro autor que nos convida para refletir sobre análise
documental como instrumento importante para o pesquisador é Cellard (2008), que elenca alguns
pontos que devem ser levados em consideração quando se realiza este tipo de análise: a) os autores;
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b) a confiabilidade do texto; c) sua lógica interna e; e) os conceitos que o permeiam, facilitando
assim ao pesquisador uma compreensão mais profunda do material.
Ludke e André (1986), trazem a ideia de que a análise documental auxilia o pesquisador a
fundamentar suas ideias e afirmações, sendo um instrumento para consolidação dos dados obtidos
no decorrer da pesquisa, perspectiva esta que tentaremos desenvolver a seguir.
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Nesta seção, apresentaremos quadros contendo a instituição, o nome da disciplina e sua
ementa. Em seguida, faremos uma descritiva inicial destas, na tentativa de estabelecer uma primeira
aproximação com os dados na perspectiva de analisados.
Nos cursos da Universidade Estadual Paulista (UNESP), constantes no quadro 01, podemos
perceber que, embora existam diferenças, o perfil do professor que ensina Matemática nos anos
iniciais que se pretende formar nessa instituição é bem semelhante. Todas as ementas têm foco
maior em aspectos teórico-metodológicos, em algumas até é mencionado questões ligadas ao
conteúdo, análise de documentação pedagógica, bem como algumas tendências em Educação
Matemática, mas o que predomina são os aspectos metodológicos.
Pelos dados declarados nas ementas, -se que a Universidade apresenta elementos da
formação para o ensino de Matemática de maneira parecida, as ementas são praticamente muito
próximas, tendo um ou outro ponto que as diferenciam, até os nomes das disciplinas são
semelhantes, modificando-se, às vezes, uma ou outra palavra.
Isso nos leva a conclusão de que, no caso da UNESP, parece existir um consenso entre os
campis da instituição de um perfil voltado à compreensão da característica epistemológica e
histórica da Matemática, enquanto ciência.
Na UNICAMP (quadro 02), diferentemente dos campis da UNESP, percebemos que há uma
diferença de nomenclatura da disciplina. Aqui se propõe que o estudante estude aspectos ligados a
escola e a cultura matemática, isso demonstra que há uma preocupação, aparentemente por parte da
instituição, de que o futuro professor compreenda não só os aspectos do conteúdo ou a metodologia
de como se ensinar, mas, também, as questões histórico-culturais ligadas ao trabalho com a
Educação Matemática.
Embora aqui temos a característica cultural declarada desde o título da disciplina, ao analisar
os dizeres da ementa, também enfoque maior, ao que tudo indica, centra-se na metodologia
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avançando o debate por uma abordagem multidisciplinar e comparativa, mas não especifica como
isso se apresentará durante o período da carga horária. Além disso, não apresenta quais conteúdos
matemáticos o estudante de Pedagogia deve ter domínio para ensinar Matemática na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
No caso da Universidade de São Paulo, declaradamente no quadro 03, pela nomenclatura,
percebemos que a preocupação está em “metodologia”. As ementas apresentam dizeres muito
gerais, sem a centralidade em conteúdos escolares
Em termos comparativos, os campi São Paulo e Ribeirão Preto são divergem em 50%
quando o assunto é carga horária destinada à formação para o ensino de Matemática nos cursos de
Pedagogia, sendo que o primeiro (São Paulo) apresenta 30 horas a menos que o segundo. As
palavras “escola” e “conteúdo” não são recorrentes na descrição dos fundamentos que respaldam o
trabalho com a disciplina na formação inicial de professores. Aparentemente, na USP, a concepção
formativa declarada nas ementas das duas cidades que ofertam a licenciatura pouco conversam
entre si e trazem perspectivas teóricas e metodológicas diferentes
A UNIFESP, já no nome da disciplina constante quadro 04, podemos perceber que existe
uma preocupação não só com a teoria e a metodologia, mas, também, com aspectos práticos do
ensino de na Educação Infantil e nos anos iniciais, embora não especifique ainda quais propriedades
matemáticas serão destinadas à formação do pedagogo, uma vez que utiliza-se “conceitos básicos”
ao invés de dizer quais são eles. Pela ementa, é possível afirmar que se pretende abordar a
Matemática como produção humana histórica e que serão abordados conteúdos matemáticos,
discutidas diferentes abordagens para o seu ensino. É uma perspectiva que pode auxiliar o futuro
professor, pois pelo direcionamento lógico primeiro se apresenta o conteúdo a ser ensinado e depois
a discussão sobre metodologias que podem auxiliar na prática futura profissional no trabalho efetivo
na escola.
A UFSCar, segundo o quadro 05, com dois cursos de Pedagogia, explicita claramente nas
disciplinas quais são os conteúdos matemáticos e propriedades que serão exploradas/abordadas com
os futuros professores. A Universidade Federal de São Carlos, ao fazer tal opção, na nossa
interpretação, defende um posicionamento, de uma abordagem mais conceitual do que
metodológica, quando comparada com as demais instituições paulistas, ao menos em tese. Além
disso, elenca a Educação de Jovens de Adultos, no campus São Carlos, como um campo de atuação
do futuro professor e declara que a apresentação dos conteúdos matemáticos também se apresentará
com essa interface.
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Diante do exposto, tanto em São Carlos quanto em Sorocaba, a Matemática nestes cursos de
Pedagogia aparenta atender algumas das especificações da literatura especializada na temática da
formação de professores para esta área, uma vez que destaca os conteúdos específicos que serão
objeto de estudo na formação inicial do pedagogo.
Pela abordagem inicial da descrição e análise prévia aqui colocadas, frente ao objetivo deste
artigo, acreditamos que, dentre as instituições, a UFSCar e a UNESP, aparentemente, são as
universidades que, em termos declarativos, explicitam melhor suas concepções de que Matemática
ensinar e aprender nas licenciaturas em Pedagogia, embora em todos os casos o enfoque que mais
prevalece ainda é o aspecto metodológico, dado que corrobora com outros estudos realizados
anteriormente neste campo como, por exemplo, os trabalhos de Curi (2004) e Gomes (2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, a experiência de olhar, mesmo que em uma primeira aproximação, para os
dizeres das ementas das disciplinas dos cursos de Pedagogia do Estado de São Paulo das
universidades estaduais e federais, possibilitou uma compreensão de que não existe ainda um
consenso entre "o que" e "como" se ensinar Matemática na Educação Básica.
Nossa hipótese, ainda em aspecto embrionária, é de que isso deve-se ao fato base epistêmica
de formação dos formadores, razão pela qual, a partir de agora, na pesquisa mais alargada objeto de
nossa iniciação científica, iremos tentar compreender quem são os professores que ensinam
Matemática nas licenciaturas em Pedagogia na perspectiva de compreender suas concepções e
fundamentos que norteiam suas práticas ao colocar em ação o que se evidencia, em termos
declarativos, nas ementas aqui apresentadas.
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ANEXOS
Quadro 01. Ementas das disciplinas de “Fundamentos do Ensino de Matemática” dos cursos de Pedagogia da UNESP
Campus

Araraquara

Nome da disciplina
Conteúdo, metodologia e
prática do ensino de
Matemática (teoria e
prática).
(Carga horária: 60 horas)

Bauru

Marília

Ementa
Características do pensamento lógico-matemático. Histórico
do ensino de Matemática. O ensino da Matemática na
educação infantil e no ensino fundamental. Os conteúdos
matemáticos na educação infantil e nas séries iniciais do
ensino fundamental. O “fazer Matemática”. Tendências atuais
em educação matemática. Material didático para a educação
matemática. Avaliação em Matemática.

Conteúdos e metodologia
do ensino da Matemática.
(Carga horária: 60 horas)

Os principais objetivos da disciplina são: 1- Realizar estudos
teóricos e metodológicos envolvendo o processo de ensino e
aprendizagem da matemática; 2- Estudar conceitos básicos de
matemática que são ensinados nos anos iniciais do Ensino
fundamental bem como os principais recursos didáticos
disponíveis ao ensino desses conceitos; 3- Realizar projetos de
intervenção na área do ensino de matemática; 4- Realizar
estudos sobre as Propostas Curriculares para o ensino de
matemática, BNCC e Parâmetros Curriculares Nacionais.

Conteúdo, metodologia e
prática do ensino de
Matemática.
(Carga
horária: 75 horas)

A disciplina discutirá a instrumentalização teórica e prática do
pedagogo para a concretização da proposta político
pedagógica de socialização do saber escolar, visando
estabelecer a relação entre o conteúdo matemático na
educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e
a forma de sua difusão. Analisará a lógica do conteúdo
matemático enquanto produto de uma evolução históricosocial, dentro das características que assume essa área do
conhecimento no contexto atual. Analisará, ainda, tentativas
de renovação dos programas e da metodologia do ensino de
Matemática. - Fundamentos da educação matemática. - O
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processo de formação do conceito matemático. - Tendências
no ensino da Matemática. - Inovações curriculares em
Matemática.
Conteúdos,
Presidente
Prudente

Rio Claro

São José do Rio
Preto

Metodologias e práticas
do ensino da
Matemática.
(Carga
horária: 60 horas)

Análise dos pressupostos teóricos presentes na organização
dos conteúdos de Matemática na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, abrangendo aspectos
históricos, filosóficos e psicológicos que estão envolvidos no
desenvolvimento dos conceitos matemáticos, além do estudo
de metodologias relativas a esses conteúdos, tendo como eixo
norteador a unidade entre teoria e prática.

Conteúdo, metodologia
do ensino de Matemática.
(Carga horária: 75 horas)

A educação matemática, análise de diretrizes curriculares
municipais, Estaduais e Nacionais para educação infantil e
ensino fundamental. Análise e produção de materiais didáticopedagógicos para o ensino da matemática. Tendências no
ensino da matemática. Abordagem de conteúdos matemáticos

Conteúdo e metodologia
do ensino da Matemática.
(Carga horária: 60 horas)

O curso deverá enfocar a formação teórica e prática do
pedagogo para a concretização da proposta políticopedagógica de socialização do saber escolar, visando
estabelecer a relação entre o conteúdo matemático na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, além de sua
forma de difusão. A disciplina discutirá a lógica do conteúdo
matemático enquanto produto de uma evolução históricosocial, dentro das características que assume essa área do
conhecimento no contexto atual. Analisará, ainda, tentativas
de renovação dos programas e da metodologia do ensino de
Matemática. - Fundamentos da educação matemática. - O
processo de formação do conceito matemático. - Tendências
em Educação Matemática. - Práticas de Ensino de
Matemática.

Fonte: Os autores, 2019.
Quadro 02. Ementa da disciplina de “Fundamentos do Ensino de Matemática” do curso de Pedagogia da UNICAMP
Campus

Campinas

Nome da disciplina

Ementa

Escola
e
cultura
matemática.
(Carga
horária: 60 horas)

Identificar, caracterizar e problematizar, de forma
multidisciplinar e comparativa, os condicionamentos
singulares que conformam as práticas escolares e não
escolares que envolvem cultura matemática, visando à
formação reflexiva e crítica do professor para o ensino
dos conteúdos curriculares de Matemática do Ensino
Fundamental I e da Educação Infantil.
Fonte: Os autores, 2019.
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Quadro 03. Ementas das disciplinas de “Fundamentos do Ensino de Matemática” do curso de Pedagogia da USP
Campus

São Paulo

Nome da disciplina

Ementa

Metodologia do ensino
de Matemática
(Carga horária: 30 horas)

Ribeirão Preto

Metodologia do Ensino
de Matemática. (Carga
horária: 60 horas)

Esta disciplina compreende o estudo dos fundamentos e a
organização do ensino da Matemática às crianças dos anos
iniciais do ensino fundamental e educação infantil,
estabelecendo uma linha longitudinal que leve em conta as
relações existentes entre as noções matemáticas abordadas
nesses dois níveis de ensino.
A organização do ensino de matemática para os anos iniciais e
educação infantil nas dimensões epistemológicas psicológicas e
pedagógicas.
Fonte: Os autores, 2019.

Quadro 04. Ementa da disciplina de “Fundamentos do Ensino de Matemática” do curso de Pedagogia da UNIFESP
Campus

Guarulhos

Nome da disciplina

Ementa

Fundamentos
teóricos
práticos do ensino da
Matemática.
(Carga
horária: 75 horas)

Esta disciplina foca o ensino da Matemática na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da
compreensão da Matemática como produção humana histórica.
São abordados conceitos básicos dessa área, elementos da
história de seu desenvolvimento e diferentes abordagens
teórico-metodológicas para seu ensino.

Fonte: Os autores, 2019.
Quadro 05. Ementas das disciplinas de “Fundamentos do Ensino de Matemática” dos cursos de Pedagogia da UFSCar
Campus

São Carlos

Sorocaba

Nome da disciplina

Ementa

Matemática: conteúdos e
seu ensino. (Carga horária:
60 horas)

Caracterizar a natureza e os objetivos da matemática enquanto componente
curricular das séries iniciais do ensino fundamental e de EJA. Refletir
criticamente sobre a alfabetização matemática na perspectiva do letramento
matemático e o ensino de matemática. Focalizar os conteúdos a serem ensinados:
1) números e operações (conceitos de números naturais e de números racionais
na representação fracionária, decimal e percentual); 2) espaço e forma
(localização e movimentação de objeto, representação e estudo das propriedades
de poliedros e corpos redondos, figuras planas e não planas); 3) grandezas
(discretas e contínuas) e medida (convencionais e não convencionais), a medida
como tema integrador (comprimento, massa, capacidade, tempo, sistema
monetário e outras grandezas), a produção e registros de medição; 4) organização
de dados em tabelas e gráficos (leitura, construção e análise de dados).

Metodologia e prática do
ensino da Matemática.
(Carga horária: 60 horas)

Estudo dos significados, conteúdos, valores e importância da Matemática para a
Educação Básica levando-se em consideração a inserção do profissional em
Pedagogia no coletivo da escola assim como as discussões recentes da Educação
Matemática sobre propostas curriculares, concepções de ensino e aprendizagem e
o uso de recursos didáticos alternativos. Ênfase no desenvolvimento de
competências básicas necessárias à formação de professores de Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de Matemática,
focalizando o estudo dos números naturais, campos conceituais aditivo e
multiplicativo, variação de grandezas, a formação do conceito de espaço, figuras
planas e não planas, tratamento da informação, grandezas e medidas sob o
enfoque da resolução de problemas em atividades desenvolvidas em laboratório
de práticas de ensino.

Fonte: Os autores, 2019.
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Resumo
Apresentamos resultados de uma pesquisa, em desenvolvimento, ligada à ações de um plano de trabalho de
iniciação científica, financiada pela FAPESP, cujo objetivo é compreender como a Matemática é abordada
na formação inicial de professores em cursos de Pedagogia do Estado de São Paulo (SP) de Instituições
Públicas Federais e Estaduais. Para tanto, neste artigo, trouxemos ao diálogo dados parciais do processo
investigativo, cujos resultados, amparados em uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo-analítico,
revelam que as práticas formativas estão atreladas ao campo do conhecimento pedagógico, ou seja, ao
"como" se ensinar, especificamente discutindo mais aspectos da metodologia de ensino do que do
conhecimento específico dos conteúdos matemáticos. Face aos resultados, acreditamos ser preciso um
movimento de revolução, no campo da formação, o que deverá se atentar para a Matemática elementar e
sua abordagem teórica, metodológica e conceitual com o futuro pedagogo, uma vez que este profissional
será o responsável por apresentar esta área para as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A
análise das ementas aqui destacas levantam a necessidade de uma maior articulação entre a recomendações
da Educação Matemática, o conhecimento curricular do conteúdo presente nas escolas, bem como da
cultura do trabalho docente. Não temos, ainda na formação inicial de professores, um consenso sobre o que
se ensinar quando o assunto envolve processos do aprender Matemática nos primeiros anos escolares. Face
a experiência inicial da análise descrita ao longo do artigo, consideramos pertinente, nos próximos passos da
pesquisa, traçar o perfil acadêmico-profissional dos professores formadores responsáveis por essa disciplina
na licenciatura em Pedagogia paulistas.
Palavras-chave: Formação de Professores; Curso de Pedagogia; Educação Matemática nos anos iniciais.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM FOCO: O CASO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ (IFCE)
Simone Cesar da Silva – IFCE

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O senso comum reconhece que a sociedade vive uma grave crise. Por sua vez, a
Universidade e os movimentos políticos/sociais se debruçam em torno deste problema que aflige a
humanidade a fim de desvelá-lo e encontrar uma alternativa viável.
Mészáros (2011), em suas obras, nos adverte que a vigente crise do sistema capitalista
apresenta características que indicam que há um comprometimento estrutural, portanto, não se
configura como sendo uma mais uma crise cíclica própria do metabolismo do capitalismo. Outra
ponderação feita por ele é a de que precisamos entender a necessidade de superar o capital como
sendo a alternativa para a preservação da humanidade. E para que isto se desloque do status de
impossível para o status de possível, é imperativo a realização de uma análise criteriosa e adequada
da crise do capitalismo.
Como adiantamos, Mészaros, afirma o capitalismo vive uma “crise estrutural profunda e
cada vez mais grave, que necessita da adoção de remédios estruturais abrangentes, a fim de alcançar
uma solução sustentável” (MÉSZÁROS, 2011). Outra desmistificação, feita por ele, é de que a crise
tenha iniciado em 2007, com a explosão da bolha habitacional dos Estados Unidos. Segundo
Mészáros (2011), tal crise se arrasta há mais de quatro décadas e indicou como indícios de sua
instauração e intensificação as revoltas de maio de 1968.
A educação neste cenário, se configura como um dos “remédios” prescritos pelos
capitalistas para a dura crise. Veremos emergir ideais e ações pautadas em redirecionar o campo
educacional para atender as demandas de formação de um trabalhador de novo tipo, ou seja, que
esteja alinhado ao ritmo ditado pelo modo de produção toyotista. Frigotto (2001), Ciavatta &
Ramos (2011), por exemplo, direcionam os seus esforços investigativos para analisar os reflexos na
educação desta alteração do padrão produtivo do capitalismo.
Diante deste cenário, Frigotto (2007), Moura (2008), Escott & Moraes (2012), Deitos &
Lara (2016) indicam, em suas pesquisas, que o legado pedagógico, proveniente das formatações
institucionais anteriores a existência dos Institutos Federais (IF’s), que fundamentam sua atuação
educativa (variou entre integral, profissional e tecnológica). Entretanto, destaca-se, ainda, a
sinalização insistente da oferta educacional de cursos voltados para a formação de trabalhadores
pautada na aprendizagem da técnica do trabalho, somada a formação crítica.
No campo do ensino de matemática há uma predominância de uma formação que se
aproxima da perspectiva neutra, muitas vezes defendida como sendo algo natural da área
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matemática. Por outro lado, D’Ambrosio(1998) nos convida a desbravar as tendências teóricas e
práticas da Educação Matemática com base nos estudos e vivências de ensino de matemática que
podem nos ajudar a verificar a base pedagógica para um ensino de matemática coerente aos
propósitos pedagógicos do IFCE.
O IFCE, enquanto instituição que herdou uma tradição na formação de excelência de
profissionais técnicos, continua ofertando sua contribuição social na oferta de cursos de natureza da
educação profissional de nível médio. Contudo, tem atuado, com empenho, na formação dos
professores para a educação profissional, tanto nos cursos de Licenciatura em áreas específicas
(Matemática, Física, Teatro, Artes Visuais etc.), como em cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Mestrado Profissional Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT).
Por este motivo, a pesquisa a possibilita delinearmos, a base pedagógica que fundamenta o
ensino de matemática na educação profissional do IFCE e, consequentemente, podermos refletir
sobre a continuação de sermos reconhecido como uma referência na formação profissional no
Estado do Ceará.
Temos como questão norteadora: Em qual base pedagógica fundamenta-se o ensino de matemática
na educação profissional no IFCE?
Indicamos como objetivo geral analisar do ensino de matemática na educação profissional
do IFCE do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Este se desdobrou nos
objetivos específicos, a saber: Relacionar as demandas para a educação profissional com as
mudanças no mundo do trabalho; examinar a base pedagógica do ensino de matemática nos cursos
de ensino médio integrado do campus Fortaleza do IFCE.
MATERIAL E MÉTODOS
Nossa pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo descritiva. Realizamos, inicialmente, uma
pesquisa bibliográfica em livros e/ou artigos científicos, divulgados nas revistas acadêmicas de
referência para o campo da Educação e do Ensino, acerca das categorias ensino de matemática,
ensino na educação profissional constituindo o nosso arcabouço teórico que fundamentou a análise
dos dados.
Outro procedimento metodológico adotado foi a pesquisa de documental. Os documentos
analisados foram as 6 (seis) Matrizes Curriculares dos Cursos Ensino Profissional Integrado ao
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Ensino Médio, bem como os 26 (vinte e seis) Planos de Unidade Didática (PUD) da disciplina de
Matemática. A técnica de análise dos dados foi a análise de conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Disponibilizamos neste trabalho os resultados e a discussão dos dados que buscamos sobre
os seis Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, a saber: Integrado em Mecânica Industrial,
Integrado em Edificações, Integrado em Eletrotécnica, Integrado em Telecomunicações, Integrado
em Química e Integrado em Informática.
Apenas cinco cursos disponibilizam suas Matrizes Curriculares no site institucional. Diante
disso, buscamos a Coordenação do Curso Integrado e a Coordenadoria Técnico Pedagógica (CTP)
solicitamos o acesso a matriz curricular não localizada. Assim, passamos a ter disponível todos os
dados.
Apesar dos seis cursos serem Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, possuírem em
comum a sua natureza no quesito a formação matemática em todos os Cursos temos a 320h para o
ensino de matemática. Esta é ofertada em quatro disciplinas de 80h, nos quatro primeiros períodos
do curso. Somente o curso Integrado de Edificações tem uma distribuição atípica: as últimas 80h
são divididas em duas disciplinas de 40h ofertadas nos períodos 4 e 5 do curso. Quanto a ementa,
aos objetivos, aos conteúdos previstos nos PUD's há coincidência no conteúdo para cada curso.
Estes dados nos indicam que o ensino de matemática é percebido como sendo um
conhecimento básico e intrumentalizador para a aprendizagem dos demais conhecimentos técnicos
que compõem a formação profissional nos cursos integrados do IFCE.
A Base Nacional Comum Curricular: Educação é base (BNCC) indica em “Matemática e
suas Tecnologias” como seus como objetivos pedagógicos “a consolidação, a ampliação e o
aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental” (BRASIL,
2018, p. 527).
Diante da BNCC e sua formatação de Ensino Médio identificamos que o IFCE precisará
fazer ajustes nas suas composições pedagógicas, uma vez que hoje funcionam em 4 anos letivos e a
matemática é estudada, em média, nos 2 primeiros anos de curso.
Outros elementos presentes nos PUD’s versam sobre a metodologia de ensino e avaliação.
A tônica da metodologia de ensino é a “exposição oral dialogada com atividades desenvolvidas
em sala de aula” (GRIFOS NOSSOS). A avaliação é sistematizada por meio de “provas escritas,
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exercício, resoluções de problemas” (GRIFOS NOSSOS)1. As expressões que destacamos na
transcrição do texto dos PUD’s de Matemática são indícios que favorecem o delineamento da base
pedagógica que norteia o ensino de matemática na educação profissional no IFCE.
No ato de planejar o ensino consta a concepção de sociedade e de educação que
fundamentam aquela ação pedagógica. Quando recorremos aos estudos de Saviani (1999), Libâneo
(2003) sobre teorias e tendências pedagógicas localizamos que as metodologias da exposição oral,
mesmo numa perspectiva dialogada, a prática de exercícios, assim como, os instrumentos
avaliativos de provas têm como lócus pedagógico a teoria tradicional de educação.
Não localizamos nos PUD’s indicativos que apontem para um ensino de matemática
contextualizado, crítico, reflexivo, lúdico ou ainda interdisciplinar. A perspectiva de resolução de
problemas, elencada no item avaliação, quando confrontada com os demais componentes dos
PUD’s nos permite dizer que está mais associada a idéia de lista de exercícios do que a metodologia
de ensino de matemática reconhecida como resolução de problemas. Isto pode ser fundamentado na
citação:
(...)

ensino

da

matemática

através

da

resolução

de

problemas

requererá, didaticamente, um ensino-aprendizagem que ocorra a partir de
uma

solução-problema,

passando

do

processo

de

problematização

para

o estudo abstrato, no qual se operacionalizam os problemas através da
representação simbólica. (ZORZAN, 2007, p. 85).

Ao analisar os PUD’s de Matemática, na sua totalidade, percebemos que a
padronização do ensino de matemática para todos os cursos Integrados revela um
ensino de matemática de base tradicional, que se preocupa com a transmissão
uniforme do conhecimento matemático, potencializando a formação mecânica e
passiva dos estudantes (LOPES, 1996).

Com relação à metodologia utilizada pelo professor, observa-se que esta tem se
caracterizado pela predominância de atividades transmissoras de conhecimentos, com pouco ou
nenhum espaço para a discussão e a análise crítica dos conteúdos. O aluno sob esta situação tem se
mostrado mais passivo do que ativo e, por decorrência, seu pensamento criativo tem sido mais
bloqueado do que estimulado. A avaliação da aprendizagem, por outro lado, tem sido resumida ao
ritual das provas periódicas, através das quais é verificada a quantidade de conteúdos assimilada
pelo aluno. (LOPES, 1996).
1

Estes textos entre aspas foram extraídos dos PUD's de Matemática analisados nesta pesquisa.

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

2268

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Desta feita, fundamentados na análise explicitada, relacionamos as constatações que
conseguimos perceber neste estudo com que a base pedagógica dominante no ensino de matemática
na educação profissional é tendência formalista clássica. Fiorentini (1995) apresenta esta tendência:
Didaticamente, o ensino nessa tendência pedagógica foi acentuadamente livresco e
centrado no professor e no seu papel de transmissor e expositor do conteúdo através
de preleções ou de desenvolvimentos teóricos na lousa. A aprendizagem do aluno
era considerada passiva e consistia na memorização e na reprodução
(imitação/repetição) precisa dos raciocínios e procedimentos ditados pelo professor
ou pelos livros. (FIORENTINI, 1995, P. 6 – Grifos nosso).

CONCLUSÕES
A guisa de conclusão indicamos que as demandas para a educação profissional consequentes
das mudanças no mundo do trabalho apontam para a formação do trabalhador flexível necessário
para a produção nos moldes toyotistas que surge como saída a produção capitalista em crise
estrutural.
A base pedagógica do ensino de matemática nos Cursos de Técnicos Integrados ao Ensino
médio ofertados no campus Fortaleza do IFCE, de acordo com o que está previsto nas Matrizes
Curriculares e PUD's das disciplinas de matemática, é formalista clássica.
Estas breves considerações nos permitem enquanto instituição formadora de professores de
matemática para a educação básica e profissional refletir acerca do cenário aqui revelado para que
possamos prosseguir no fomento de um ensino de matemática mais afinado com os ideais
educacionais do IFCE.
Almejamos com este empreendimento fomentar a pesquisa nas áreas de ensino de
matemática e ensino profissional que produzam aproximações as ações educativas com os cursos de
Licenciaturas ofertados no IFCE.
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Resumo
Um dos aspectos considerado relevante quando se trata de avaliar a qualidade do serviço prestado na
educação profissional é o formato que o ensino assume no cotidiano da sala de aula. Este trabalho se
propôs a somar esforços para o delineamento do ensino de matemática nos cursos de educação
profissional. Para isto, assumiu como objetivo geral analisar crítica-reflexiva do ensino de matemática
na educação profissional do IFCE do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).
Para tanto indicamos como objetivos específicos: 1) Relacionar as demandas para a educação
profissional com as mudanças no mundo do trabalho; 2) Examinar a base pedagógica do ensino de
matemática nos cursos de ensino médio integrado do campus Fortaleza do IFCE. Nossa pergunta de
partida se configurou como sendo: Em quais bases pedagógicas fundamenta-se o ensino de matemática
na educação profissional no IFCE? Nossa pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo descritiva.
Realizamos, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica em livros e/ou artigos científicos, divulgados nas
revistas acadêmicas de referência para o campo da Educação e do Ensino, acerca das categorias ensino
de matemática, ensino na educação profissional constituindo o nosso arcabouço teórico que
fundamentou a análise dos dados. Adotamos ainda a pesquisa de documental das seis Matrizes
Curriculares dos Cursos Ensino Profissional integrado ao Ensino Médio, bem como os 26 Planos de
Unidade Didática (PUD) da disciplina de Matemática. A técnica de análise dos dados foi a análise de
conteúdo. Como principais resultados da pesquisa indicamos: a formação do trabalhador flexível
necessário para a produção nos moldes toyotistas; a base pedagógica do ensino de matemática é
formalista clássica.
Palavras-Chave: Fundamentos do Ensino. Ensino de Matemática. Educação Profissional. Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
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O QUE REVELAM OS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA
EM FORMAÇÃO SOBRE AS DISCIPLINAS DE
MATEMÁTICA DO CURSO
Marlene Fernandes – ULBRA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A investigação estruturou-se com o propósito de buscar informações que possibilitassem
investigar, na perspectiva dos acadêmicos de um curso de Pedagogia, os motivos/razões que
incentivaram a opção pelo curso de Pedagogia e os anseios e expectativas em relação às disciplinas
de matemática do curso.
O curso de Pedagogia investigado contempla na matriz curricular 03 disciplinas de
Matemática com 68horas cada, distribuídas ao longo do curso. As informações foram coletadas por
meio de um questionário com perguntas abertas e aplicado aos acadêmicos regularmente
matriculados nas disciplinas específicas de Matemática no período de 2016-2 a 2018-1. Foram
selecionados 37 acadêmicos que atendiam aos critérios de seleção da pesquisa. As perguntas abertas
tiveram o propósito de investigar as percepções, expectativas e anseios dos acadêmicos em relação
às disciplinas específicas de Matemática constantes no curso.
Para a análise conclusiva dos dados revelados na pesquisa utilizamos a análise de conteúdos
(BARDIN, 2016) por meio da organização das respostas descritivas em categorias e subcategorias
de análise em estreita relação com a literatura existente sobre o tema.
A composição das perguntas abertas é fruto das reflexões, observações e constatações da
pesquisadora, compiladas no decorrer dos anos de experiência na docência em curso
Normal/Magistério e, atualmente, na docência e gestão de um curso de Pedagogia.
Com base nos pontos elencados vamos abordar, na sequência, as respostas discursivas das
questões abertas e analisar os resultados à luz das produções teóricas que sustentam nossas
discussões, com o propósito de encontrar elementos que possibilitem analisar criticamente os dados
revelados pelos acadêmicos participantes em cada um dos aspectos que compõe essa parte do
instrumento de pesquisa.
A ESCOLHA DO CURSO, EXPECTATIVAS E ANSEIOS EM RELAÇÃO ÀS DISCIPLINAS DE
MATEMÁTICA
O questionário contemplou duas questões abertas que constituíram as categorias de análise.
A primeira categoria Escolha do curso – apresenta os motivos/razões dos 37 acadêmicos que os
incentivaram a optar pelo curso de Pedagogia. Dessa categoria, emergiram três subcategorias que
contemplam as opções descritas pelos acadêmicos, de acordo com os registros da figura 1
(APÊNDICE A).
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2273

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Os relatos dos acadêmicos apontam que as razões/motivos que os levaram a optar pelo curso
de Pedagogia estão relacionadas com a subcategoria vontade de ser professor que, em alguns casos,
significam a realização de um sonho de infância. Esses posicionamentos, os quais representam
71,6% das respostas configuram, de certa forma, uma dimensão romantizada e altruísta da
profissão.
Ao mesmo tempo em que as respostas traduzem os sentimentos dos acadêmicos em relação
ao desejo de ser educador e poder contribuir com a educação do País, estes expressam o significado
da ação educativa intencional e a dinâmica das relações entre classes e grupos sociais que o
processo educativo formal e não formal possibilita. A relação da educação com o desenvolvimento
social e articulada com práticas pedagógicas emancipadoras de constituição da identidade social,
cultural e educacional dos sujeitos são determinantes para a trajetória profissional do pedagogo.
Para Tardif (2002, p. 77), “os professores dão também muita importância àquilo que são
como ‘pessoas’, e alguns chegam até a dizer que foram feitos para isso, para ensinar” (grifo do
autor).
Alguns participantes também relatam a importância e significados que a profissão docente
exerce, principalmente, se associados ao desejo de trabalhar com as crianças, expressando uma forte
relação afetiva que aparece antes mesmo de iniciarem a formação inicial e assumirem suas funções.
Para Tardif (2002) os professores iniciantes, e até mesmo aqueles que ainda não estão
exercendo a docência, tendem a atribuir o saber-ensinar à sua própria personalidade ou à sua arte se
esquecendo que essa personalidade não é natural ou inata (grifo do autor), mas é, “ao contrário,
modelada ao longo do tempo por sua própria história de vida e sua socialização” (p. 78).
Outra característica muito significativa nas respostas dos acadêmicos, quando questionados
sobre as razões/motivos que incentivaram a opção pelo curso de Pedagogia, refere-se ao percentual
de 25,3% dos participantes expressarem o desejo de aperfeiçoar-se como professor. Essas falas
revelam que a opção pelo curso se concretizou a partir de experiências docentes em diferentes
ambientes, assim como ter cursado Magistério no Ensino Médio, o que acabou influenciando na
decisão pela licenciatura em Pedagogia.
Segundo Tardif (2002), os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional do
professor, isto é, “quando da socialização primária e, sobretudo quando da socialização escolar, têm
um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser” (p. 69),
e esses saberes são construídos ao longo da história de vida e utilizados quando da socialização
profissional e no próprio exercício do magistério.
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Para Nóvoa (1997), “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre
e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que
é também uma identidade profissional” (p.25). Pensando dessa forma, a formação inicial deve
projetar o seu percurso por uma perspectiva crítico-reflexiva, que possa desafiar o professor e
fornecer os meios para um pensamento autônomo e de autoformação.
Schön (1997) ao tratar sobre a formação do professor reflexivo destaca um triplo movimento
na consolidação da docência - conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação.
Neste contexto a formação inicial do professor requer o estudo aprofundado das teorias
educacionais que vão estruturar a prática docente futura, na perspectiva de estimular a reflexão e o
protagonismo do acadêmico na constituição da sua identidade profissional.
Outros relatos foram registrados na subcategoria Influência familiar e estudantil. Estes
traduzem as representações que a ação docente dos professores, com os quais conviveram durante a
trajetória estudantil, foi determinante para a escolha de um curso de licenciatura, influenciando no
desejo de tornar-se professor. Registram, também, a influência familiar na escolha da profissão.
Tardif (2002) destaca que os diversos saberes e o saber-fazer dos professores têm sua
origem, marcadamente, no convívio social. Muitos desses conhecimentos “provêm da família do
professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou das
escolas normais, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades, etc” (p.19). O autor, se
referindo aos estudos de Atkinson & Delamonte (1985), traz a ideia de autorrecrutamento para o
magistério por influência da família e pelo fato de ter parentes próximos na área da educação.
Assim, podemos deduzir que a decisão pela docência e, consequentemente, a escolha por um curso
de licenciatura pode ser o resultado da confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da
instituição escolar, da família, da universidade, de outros atores educacionais, etc. (TARDIF, 2002).
A segunda categoria - Expectativas e anseios em relação às disciplinas de Matemática foi
composta pelas informações sobre as expectativas dos acadêmicos em relação às disciplinas de
conteúdo matemático constantes na matriz curricular do curso. Dessa categoria emergiram cinco
subcategorias, descritas na figura 02 (APÊNDICE B).
A literatura tem demonstrado inúmeros estudos que procuram dizer o que é a matemática e
qual é o seu objeto de estudo, o que muitas vezes tem resultado em caracterizações que sem sempre
são consensuais entre os matemáticos e os estudiosos. De acordo com Santos (2014), existem dois
aspectos comumente enfatizados nas práticas escolares:
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Há práticas escolares predominantes que enfatizam de modo restritivo a função formal
das noções, da linguagem e dos processos matemáticos, daí priorizar o trabalho com
procedimentos, técnicas, com algoritmos, definições e utilização de problemas
padronizados e exercícios repetitivos [...]. Há também as práticas que se esforçam para
levar em conta um significado referencial para as situações, os problemas e para a
linguagem matemática, daí as tentativas de contextualização das situações-problema,
de utilização da história das noções matemáticas, do recurso de materiais
manipulativos, jogos, etc, (p.46).

Alguns desses aspectos foram identificados nos registros dos acadêmicos quando
questionados sobre as expectativas em relação às disciplinas de matemática, os acadêmicos
destacaram como aspecto positivo a expectativa de aprender mais para saber ensinar.
A formação matemática dos professores dos anos iniciais almejada pressupõe que no
percurso da formação o acadêmico elabore uma compreensão aprofundada da matemática que vai
ensinar e da natureza da própria matemática. A compreensão desses processos passa pelo
entendimento de que o conhecimento matemático não se constitui por uma listagem de tópicos,
regras e definições, mas pela identificação das relações que a matemática estabelece com outros
saberes e as conexões existentes entre eles.
Outro aspecto mencionado pelos acadêmicos diz respeito ao desejo de aprender conteúdos
novos e didática diferenciada para ensinar de forma prática e atrativa os conceitos matemáticos
iniciais. A partir dessa constatação podemos deduzir que os acadêmicos estejam se referindo ao
aprendizado da Matemática sob dois aspectos: em primeiro lugar estão os conteúdos novos,
subentendendo que os conteúdos de seu domínio, apreendidos na Educação Básica, necessitem ser
revisitados e explicitados de outra forma – agora, na perspectiva de ensinar esses conteúdos. O
outro aspecto enfatiza a necessidade de aprender didática diferenciada que possibilite ensinar de
forma prática e atrativa. Entendemos que ao utilizar a expressão didática, os acadêmicos estejam se
referindo ao conjunto de procedimentos metodológicos, técnicas e recursos que os professores
podem utilizar em sala de aula para a compreensão dos conceitos matemáticos.
Em entrevista à Revista Paranense de Educação Matemática, compilada por Nogueira,
Pavanello e Borba (2014), a pesquisadora portuguesa Maria de Lurdes Serrazina registra que é
inquestionável que nos primeiros anos de escolaridade o ensino de Matemática deva incluir as
questões relativas aos números e operações, a geometria e medida, com iniciação ao pensamento
algébrico e à organização e tratamento de dados. No entanto, destaca que tem gerado controvérsias
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o que abordar e a forma de fazê-lo em cada um dos temas. Assim, entendemos que a prática docente
em Matemática nos anos iniciais prescinde da compreensão aprofundada dos conceitos matemáticos
e suas operações e das conexões que se estabelecem entre os diferentes temas a serem estudados na
perspectiva de constituir uma visão integrada dos conteúdos matemáticos ensinados.
Por isso, torna-se imprescindível que durante a formação dos futuros professores dos anos
iniciais sejam promovidas experiências matemáticas positivas e relevantes que possam instigar o
acadêmico a refletir sobre as suas concepções sobre a matemática, a fim de possibilitar uma
aprendizagem consistente sobre os conceitos e operações matemáticas, com base em metodologias
diversificadas, inovadoras e promotoras de novos saberes que, por sua vez, constituirão a base de
conhecimentos para o ensino da matemática, o que poderá contribuir para o desenvolvimento do
gosto pela disciplina.
BREVES CONSIDERAÇÕES
Os resultados evidenciam que grande parte dos acadêmicos optou pelo curso de Pedagogia,
por identificar-se com a docência e por estar atuando como professor da Educação Infantil ou dos
anos iniciais ou por desejar trabalhar na área da educação. A influência familiar e o gostar de
crianças foram elementos marcadamente elencados para a escolha do curso. Quando questionados
sobre as expectativas em relação às disciplinas de Matemática, nossa intenção era identificar se nas
respostas haveria algum indicativo de aversão ou negação a esses conteúdos. Não identificamos
nenhum registro que negasse a importância da disciplina no currículo escolar, entretanto, alguns
acadêmicos manifestaram aversão à disciplina, resultante das experiências de repetência e não
entendimento dos conteúdos matemáticos na vida estudantil, principalmente no Ensino Médio.
Assim, essa negação da disciplina e o não gostar de matemática pode estar implícito na sua prática
docente e influenciar o ensino de Matemática nos anos iniciais.
Acreditamos que os resultados obtidos com a investigação têm relação direta com os
teóricos estudados, os quais proporcionaram importantes reflexões e orientaram esse estudo, assim,
de forma reduzida, mas sem ser reducionista podemos dizer que os acadêmicos de Pedagogia ao
optarem pelo curso manifestam expectativas positivas tanto pelo curso quanto pelas disciplinas de
Matemática.
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APÊNDICE A
Figura 1. Categoria 1 – Escolha do Curso
Categoria 1 – Escolha do Curso
Qual(is) motivo(s)/razão(ões) incentivou(aram) sua escolha pelo curso de Pedagogia?
Subcategorias

Frequência

%

Vontade de ser professor (realização de um sonho)

48

71,6

Aperfeiçoar-se como professor

17

25,3

Influência familiar e estudantil

02

2,9

Fonte: A pesquisa.
Figura 2. Categoria 2 – Expectativas e anseios em relação às disciplinas de Matemática
Categoria 2 – Expectativas e anseios em relação às disciplinas de Matemática
Quais são as suas expectativas em relação à(s) disciplina(s) de conteúdo matemático na qual
você está matriculado(a)?
Subcategorias

Frequência

%

Boas expectativas – aprender conteúdos novos e didática
diferenciada

22

41,5

Aprender mais para saber ensinar

15

28,3

Aprender de forma prática e atrativa

13

24,5

Aprender para amenizar traumas

02

3,7

Aprender para não frustrar os alunos

01

1,8

Fonte: A pesquisa.
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Resumo
Essa pesquisa de abordagem qualitativa tem como objetivo investigar, na perspectiva dos acadêmicos
de um curso de Pedagogia, os motivos/razões que influenciaram a opção pelo curso, assim como as
expectativas e anseios em relação às disciplinas específicas de Matemática constantes na matriz
curricular do curso. Os participantes da pesquisa são 37 acadêmicos matriculados em um curso de
Pedagogia. A pesquisa desenvolveu-se no período de 2016-2 a 2018-1. Como procedimentos de
investigação, usou-se o questionário com questões abertas. Para a análise conclusiva e interpretação dos
dados revelados na pesquisa utilizamos a análise de conteúdos (BARDIN, 2016) ao eleger categorias e
subcategorias de análise. Os resultados evidenciam que grande parte dos acadêmicos optou pelo curso
de Pedagogia, por identificar-se com a docência e por estar atuando como professor da Educação
Infantil ou dos anos iniciais ou por desejar trabalhar na área da educação. A influência familiar e o
gostar de crianças foram elementos marcadamente elencados para a escolha do curso. Quando
questionados sobre as expectativas em relação às disciplinas de Matemática, os acadêmicos manifestam
expectativas positivas no sentido de aprender mais para saber ensinar. Os resultados sinalizam que os
acadêmicos participantes percebem que a formação matemática recebida no curso desenvolve os
conhecimentos necessários para ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Educação Matemática, Formação Inicial, Pedagogia, Saberes da Docência.
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INTRODUÇÃO
Com o crescimento instantâneo da produção científica dando origem a inúmeras pesquisas
em todo mundo, tornou-se difícil a seleção e análise de pesquisas para determinados objetivos,
diante disso, para Lovatto et all (2007), várias alternativas foram buscadas para sanar esse problema
visando sistematizar as informações. Deste modo surge a metanálise que relaciona vários estudos e
os sintetiza de modo a reproduzir e quantificar os dados.
A metanálise surge nas ciências sociais, na educação, na medicina e, mais tarde, na
agricultura. (LOVATTO et all, 2007). O autor ainda aponta que as pesquisas em nível internacional
tiveram um crescimento exponencial a partir de 1980 até 2006, ponderando que o interesse maior
pela metanálise se intensificou recentemente.
A metanálise vem para dar outro enfoque no processo de revisão de trabalhos de pesquisa
diferenciando-se das revisões comuns, possibilitando uma estimativa imparcial, dando uma precisão
melhor dos resultados, dando uma abordagem mais sistemática dos trabalhos. Segundo Lovatto et
all (2007) a metanálise melhora a questão analítica do modelo, tendo maior probabilidade de
evidenciar as diferenças de tratamento.
Nesse sentido Fiorentini e Lorenzato (2006) definem a metanálise como uma revisão de
outras pesquisas com o intuito de avaliar de forma crítica e apresentar novos caminhos e resultados
a partir da comparação e análise dos estudos.
Nesta perspectiva, este trabalho integra uma pesquisa em nível de mestrado que está em
andamento e tem como objetivo apresentar um estudo metanalítico de pesquisas brasileiras que
tratam da prática pedagógica e educativa do professor que ensina Matemática, bem como da prática
educativa de professores que ensinam matemática na educação básica
SOBRE OS MECANISMOS DE BUSCA E ANÁLISE DOS TRABALHOS
Para a busca de pesquisas que contemplam a problemática, foram consultados os bancos de
dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). considerando os descritores alocados de
forma separada e junto das aspas, são eles: 1º “prática educativa em matemática”; 2º “prática
educativa matemática”. 3º “prática pedagógica de matemática” e 4º “prática pedagógica
matemática”
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A partir dos descritores foi possível quantificar em ambos bancos de dados um total de 54
teses e dissertações, sendo 28 na BDTD e 26 na CAPES, a partir disso foi utilizado como critério de
seleção os trabalhos cujo título propunha a abordagem da prática educativa e pedagógica do
professor que ensina Matemática na educação básica e de exclusão aqueles que tinham o foco no
ensino superior.
Outro critério de exclusão utilizado foi observar os trabalhos que possuíam como palavras
chave ou abordavam os descritores de busca, mas não eram o foco de estudo, assim ficamos com
um total de seis trabalhos no qual foi realizado a leitura na íntegra, ao todo foram selecionados,
duas teses de doutorado, na área de Educação Matemática e Ensino de Matemática, e 5 dissertações
de mestrado, dentre elas 4 sendo em Educação, um em gestão de práticas educacionais.
A partir da seleção dos trabalhos, definiu-se como caminhos, para compor a metanalise
dessa pesquisa a fim de obter caminhos e evidências sobre os trabalhos encontrados, os seguintes
tópicos de leitura e compreensão: leitura dos resumos, objetivo do trabalho, principal referencial
teórico, metodologia utilizada para produção de dados e os resultados obtidos.
O que fica claro nos trabalhos é a preocupação em discutir como os docentes, tanto no curso
de pedagogia como nos cursos de licenciatura em matemática, lidam com a prática pedagógica ou
educativa durante o seu dia-a-dia, neste modo cinco autores foram para classe dos sujeitos de
pesquisa assistir suas aulas a fim de observar a prática do docente, apenas a autora Bovo (2011)
realizou, sob a liderança do orientador um curso de extensão intitulado, “Práticas educativas em
Matemática e cotidiano escolar”, no entanto percebe-se que o foco dela não é a pratica educativa e
sim a pedagógica, pois segundo ela “este trabalho teve por objetivo investigar a tessitura culturaescolar-prática-pedagógica-do-professor-de-matemática”.
Assim, o uso da prática pedagógica como objeto de pesquisa, aparece em diferentes
metodologias em sua totalidade qualitativa os pesquisadores usaram como metodologia de produção
e coleta de dados gravação de áudio, imagens, diário de campo, entrevistas e entrevistas
semiestruturadas, análise documental e estudo de caso, e narrativas.
Gomes (2017) observa a própria prática pedagógica a partir do uso das ferramentas
presentes na plataforma Currículo +, disponibilizada para o docentes Estado de São Paulo, o seu
objetivo teve como foco a aprendizagem final, isto é, a partir de reflexões e participação dos
estudantes, uma característica importante da prática pedagógica segundo Franco (2008).
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Fazzi (2015) e Buffe (2005) tem como foco a prática pedagógica e a relação com currículo,
por sua vez a primeira autora, tem um olhar sobre convergências e divergências entre a formação
dos professores e a prática pedagógica com relação ao currículo de Matemática da rede municipal
de ensino de Belo Horizonte, para tal acompanhou uma professora em suas aulas, bem como os
recursos didáticos e suas metodologias utilizadas em classe, já a segunda objetiva investigar como
duas professoras realizam suas práticas pedagógicas a partir da organização do currículo.
Mendonça (2007) e Ribeiro (2017) colocaram seus olhares para a Matemática ensinada nas
culturas indígenas, o primeiro autor observou as práticas pedagógicas dos professores das escolas
Xacriabá (aldeia indígena que localiza-se em Minas Gerais) e a relação entre o contexto escolar e a
aldeia bem como as escolhas pedagógicas dos sujeitos de pesquisa, o segundo autor tem como seu
foco voltado a prática educativa do docente indígena e como se dá a relação entre o currículo e a
educação escolar indígena, essas práticas que devem considerar as diferentes realidades culturais
envolvidas no processo de aprendizagem.
A fim de identificar como são pautadas a prática pedagógica, observamos que três autores
dos quatro que possuem esse foco e as definem a partir de um referencial teórico, como o autor
Mendonça (2007) que em seu texto o foco é a prática pedagógica dos professores indígenas, no
entanto o autor apenas toma como preocupação analisar e compreende-la, mas não traz em seu
trabalho uma definição propriamente dita do que é, mas traz características que incubem-na, tais
como prática de sala de aula que envolve o caráter social e intencional dando assim intenção do
ponto de vista de onde está falando.
Por sua vez a autora Buffe (2005) tem seu olhar voltado em teorizar e discutir o conceito
sociológico que está por trás da prática pedagógica em matemática relacionando-a com a ação do
professor que pode ser intencional ou não, além de estar relacionado com a reflexão do trabalho em
sala de aula. A autora ainda reflete sobre o saber pedagógico inerente a prática pedagógica indo ao
encontro ao que Franco (2016) aborda esse tópico como sendo
aqueles que permitem ao professor a leitura e a compreensão das práticas e que
permitem ao sujeito colocar-se em condição de dialogar com as circunstâncias dessa
prática, dando-lhe possibilidade de perceber e auscultar as contradições e, assim,
poder melhor articular teoria e prática. (p. 545)

Em outra vertente, Bovo (2011) ilustra seus pensamentos sobre o entendimento da prática
pedagógica do professor de Matemática, baseando-se na teoria conhecida como Deleuze-Foucault,
que segundo a autora relaciona-se como a teoria do poder influencia o funcionamento das coisas, no

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

2283

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

entanto ao definir a prática ela refere-se apenas ao termo “prática do professor de Matemática”,
como ela cita:
A prática do professor é um revezamento entre uma teoria e outra e ao mesmo tempo
um revezamento entre uma prática e outra. Nesta pesquisa a prática do professor de
matemática não é entendida apenas como as ações do professor em sala de aula,
também compreende seu pensamento, suas ideias, suas opiniões, seus discursos.
(BOVO, 2011, p. 4)

Se pensarmos no contexto dessa pesquisa, é importante que ao falarmos em prática devemos
nos atentar de que ponto estamos partindo, uma vez que há diferença entre prática educativa e
pedagógica, nesse pensamento, Fazzi (2015) a traz em seu referencial teórico, pautando-se em
Franco (2012) como sendo: “prática educativa” é aquela que acontece para a concretização de
processos educacionais, a “prática pedagógica” refere-se às “práticas sociais exercidas com
finalidade de concretizar processos pedagógicos. No entanto, a autora utiliza-se como ponto de
partida as contribuições de João Pedro da Ponte para a prática profissional do professor, não
especificamente do professor de Matemática, dando assim um sinônimo para prática pedagógica.
Nesse mesmo sentido buscamos perceber se há uma definição para práticas educativas em
matemática no único trabalho que tem essa vertente, realizado pelo pesquisador Ribeiro (2019) que
tem seu olhar voltado para si enquanto professor baseando-se na relação que a prática educativa tem
com o social, ou seja, ele preocupou-se em realizar suas atividades a partir do que os estudantes
trazem como conhecimentos próprios e pautando a cultura da comunidade em que estava inserido a
fim de dar significado para a Matemática aos participantes. Além disso, o autor discorre em suas
características importantes da prática educativa em Matemática na educação Indígena, segundo ele
a Matemática Escolar, quando inserida na Educação Escolar Indígena, deve considerar
a história, a educação e as lutas dos povos, fortalecendo a comunidade, despertando
igualmente o interesse e ampliando os horizontes dos estudantes, relacionando os
meios de apropriação dos conhecimentos dos alunos presentes neste espaço
sociocultural, frisando a importância dos saberes e fazeres adquiridos na aldeia e as
suas contribuições para a sociedade, a partir das premissas de respeito e de cooperação
com os indígena (p. 13)

Além disso, os principais resultados apresentados pelos autores quando se trata de práticas
educativas e pedagógicas dos professores que ensinam matemática estão relacionadas com o
ensino-aprendizagem, ao falar da prática educativa dos professores indígenas, Ribeiro (2019), deixa
claro a importância de se considerar a realidade dos estudantes para compor suas aulas bem como
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aponta Mendonça,

ao falar das práticas pedagógicas do professor, ele traz a importância da

matemática escolar e a matemática presente na aldeia em que instaurou sua pesquisa, isto é , é
importante ao trabalhar com matemática levar em conta a cultura local, o que deu significado para a
prática.
Já os trabalhos que observavam a prática pedagógica, trouxeram resultados com relação ao
uso do currículo e seu uso para o planejamento das aulas e avaliação, tomando ele como um norte,
outros porém mostraram a necessidade do professor e a escola incorporar metodologias de ensino
diferenciadas a fim de contemplar o avanço tecnológico que adentra a prática pedagógica do
professor que ensina Matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que fica evidente ao realizar a metanálise dos trabalhos é que a prática pedagógica e
educativa discutida como foco das pesquisas brasileiras vem trazer a intencionalidade dos
professores ancorados em uma metodologia de aprendizagem, dando ênfase ao que Franco (2016,
p.506) entende que “(...) uma aula ou um encontro educativo tornar-se-á uma prática pedagógica
quando se organizar em torno de intencionalidades, bem como na construção de práticas que
conferem sentido às intencionalidades.”
Além disso a prática pedagógica do professor que ensina matemática colocada pelos autores
está relacionada aos processos didáticos e metodológicos utilizados pelo docente de forma
intencional e baseada em uma fundamentação teórica e pedagógica, para concretizar o aprendizado
de conteúdos matemáticos, seja ele na educação básica ou no ensino superior, tendo como objetivo
desenvolver no estudante: o raciocínio lógico matemático; a competência leitora em matemática a
fim de subsidiar a resolução de problemas; o raciocínio argumentativo; o raciocínio crítico e
analítico e a a reflexão de que a matemática faz parte do seu cotidiano e emerge da relação entre o
que se aprende em sala de aula com sua vida pessoal, social e cultural
Outro ponto observado está em que há um número pequeno o número de estudos da prática
pedagógica e educativa do professor que ensina matemática na educação infantil e no ensino
Fundamental I, apenas os autores Fazzi (2015 e Mendonça (2007), relacionam esses sujeitos, o último
transita entre o professor pedagogo e o professor especialista.
Posto isso, fica a importância de se pesquisar de forma mais ampla e profunda a temática a fim
de observar quais são as vertentes que a prática pedagógica e educativa em matemática tem tomado no
campo da educação Matemática.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2285

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

REFERÊNCIAS
FIORENTINI, D. LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos metodológicos.
Campinas: Autores Associados, 2006, 226p.
FRANCO, Maria Amélia do Rosário Santoro. Pedagogia e prática docente. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.
FRANCO, Maria Amelia R. S. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. Rev.
bras. Estud. pedagog. ( on-line ), Brasília, v. 97, n. 247, p. 534-551, set./dez. 2016.
LOVATTO, P.A.; LEHNEN, C.R.; ANDRETTA, I.; CARVALHO, A.D.; HAUSCHILD, L. Meta-análise em pesquisas
científicas: enfoque em metodologias. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, p.285-294, 2007.
BOVO, Audria Alessandra. Abrindo a caixa preta da escola: uma discussão acerca da cultura escolar e da prática
pedagógica do professor de Matemática. Tese. UNESP-SP.2011
BUFFE, Ana Lúcia Pires. Compreensão sociológica de prática pedagógica de matemática: um olhar a partir de Basil
Bernstein. Dissertação. UFRS. 2005
FAZZI, Fernanda de Fátima. Relações entre currículo oficial e práticas pedagógicas em Matemática nos anos iniciais do
ensino fundamental. Dissertação. UFMG. 2015.
GOMES, Vanderley Pereira. Os objetos digitais de aprendizagem na prática pedagógica de matemática em uma escola
pública estadual de São Paulo. Dissertação. Universidade Nove de Julho. 2017
MENDONÇA, Augusta Aparecida Neves. Práticas pedagógicas nas aulas de matemática: um estudo exploratório nas
escolas Xacriabá. Dissertação. UFMG. 2007
RIBEIRO, Rhuan Guilherme Tardo. Práticas educativas de matemática implementadas no ensino médio em um colégio
estadual indígena guarani. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 2019.
SILVA, Angélica da Fontoura Garcia Silva. A organização do trabalho pedagógico em matemática: depoimentos de
professores de escolas estaduais de ensino fundamental situadas em São Paulo/SP. Dissertação. 2000

Resumo
Nesta perspectiva, este trabalho integra uma pesquisa em nível de mestrado que está em andamento e
tem como objetivo apresentar um estudo metanalítico de pesquisas brasileiras que tratam da prática
pedagógica e educativa do professor que ensina Matemática, bem como da prática educativa de
professores que ensinam matemática na educação básica no âmbito da educação básica, para tal foram
consultados os bancos de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os referenciais de análise
dos estudos nos remetem para a contribuição de autores que pautam a prática pedagógica apresenta-se
pelos autores como os processos didáticos e metodológicos utilizados pelo docente de forma
intencional e baseada em uma fundamentação teórica e pedagógica, para concretizar o aprendizado de
conteúdos matemáticos.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Prática Educativa; Professor que Ensina Matemática metánalise.
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Resumo
O presente painel é composto por três trabalhos que abordam duas experiências e uma pesquisa sobre
práticas de ensinar e aprender matemática no Ensino Universitário, Fundamental I e II. Os referenciais
aos quais nos apoiamos são: Vergnaud (1990); Smole (2014, 2017); Bru, Altet e Blanchard-Laville
(2004), dentre outros. No primeiro texto, “Fazeres pedagógicos de uma professora do 2º ano nas aulas
de matemática”, a professora apresenta um projeto didático que aborda o processo de ensino de um
conteúdo específico, geometria, mas não se restringe a ele, visto que a partir deste, atrelado a diferentes
situações cotidianas, foram abordadas outras áreas de conhecimento como a arte. No segundo texto,
“A extensão universitária: experiências narrativas a partir de estudos sobre o campo aditivo”, busca-se
identificar o que os participantes aprenderam sobre situações aditivas num Curso de Extensão em uma
Universidade pública. O terceiro texto, “Práticas pedagógicas e os saberes de uma professora de
matemática”, objetiva problematizar práticas pedagógicas e reconhecer variações, conforme as turmas
em que atuou, nos saberes de uma professora de Matemática do Ensino Fundamental II. A partir dos
três estudos tornou-se possível evidenciar a amplitude das relações e processos que envolvem ensinar e
aprender matemática. Destaca-se que nos dois primeiros textos fez-se presente a ruptura com
experiências de ensino e aprendizagem da matemática que não priorizariam o sentido e o significado
deste processo, o que difere do terceiro texto ao expor uma abordagem pautada em
modelos/exemplos, realização de exercícios e correções, o que se pretende ressignificar, contextualizar
e problematizar.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação matemática; Ensino Fundamental e Curso de
Extensão.
FAZERES PEDAGÓGICOS DE UMA PROFESSORA DO 2º ANO NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
Angelina Gonçalves Marmelo – Associação Educacional Miraflores

INTRODUÇÃO
Quando uma criança começa a participar de uma instituição de ensino, aquilo que lhe é
ensinado ali, torna-se peculiar à sua pessoa, transformando-a continuamente. Nesse sentido,
entendemos que o processo de ensino e conhecimento está inserido em um contexto mais amplo,
pois a aprendizagem na escola está formalmente ligada a apreensão e a compreensão da realidade.
As ações e interações que fazem parte do desenvolvimento da criança, são constituídas por
vivências dentro e fora da escola. É relevante dizer que é nesse contexto de mundo e relações que as
crianças estão inseridas, então cabe ao mediador procurar compreender os trajetos que ele, seu
aluno, realiza em seu processo de constituição como indivíduo, pois toda experiência acumulada
nesse meio de aprendizagem é parte integrante da vida do cidadão.
Ao longo dos anos trabalhando com alunos de 2º ano, observando-os durante as aulas,
percebemos que as dificuldades na área de matemática tornavam-se desafiadoras, pois alguns
achavam a matemática difícil e com isso, perdiam o interesse. Então, foi necessário estabelecer
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novos desafios para que essa aprendizagem fosse prazerosa e adquirida com leveza pelos alunos,
pois esse era o nosso objetivo. Nesse sentido, me apego à afirmação de Freire:
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às quatro horas da tarde.
Ninguém nasce educador ou é marcado para ser educador. A gente se faz educador, a
gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a
prática. (FREIRE,1991, p.58).

É fundamental uma reflexão e um novo direcionamento, sempre que necessário, para que o
desenvolvimento do trabalho e da aprendizagem ocorram para todos em sala, tanto para os
professores quanto para os alunos.
Pensando no estudo da geometria nesses anos iniciais, é notório percebermos que estamos
inseridos em um mundo repleto de formas, ou seja, para onde quer que direcionarmos o nosso olhar,
perceberemos que as ideias geométricas estarão presentes em um mundo tridimensional, sejam nas
Artes, Arquitetura, natureza ou em outras áreas do conhecimento. Nesse sentido entendemos que o
estudo da Geometria é um conteúdo estruturante para os anos iniciais do Ensino Fundamental.
É importante perceber a relevância em trabalhar, desde o início da escolarização das
crianças, o ensino da Geometria como um processo inicial de visualização e manipulação. Sabe-se
que a Geometria está sempre à nossa volta e visa uma ampla aplicação em situações do dia-a-dia.
Então, é necessário que o professor assuma uma postura de orientador para a aprendizagem, assim
ele não ficará engessado às respostas, mas conduzirá os alunos às descobertas, ou seja, deverá
motivá-los a ter um olhar mais apurado e sensível às diversas representações das figuras
geométricas no ambiente que o cerca. Para tanto, teremos como base a seguinte afirmação:
As primeiras experiências das crianças são geométricas e espaciais, ao tentarem
compreender o mundo que as rodeia, ao distinguirem um objeto do outro, […].
Aprendendo a movimentar-se de um lugar para o outro, estão a usar ideias espaciais e
geométricas para resolver problemas. Esta relação com a Geometria prossegue ao
longo da vida. (FONSECA et al., 2009, p. 73).

As crianças, naturalmente em contato com esse universo de formas e cores, certamente terão
prazer em descobrir situações que lhe serão apresentadas e estarão associadas com o que deverá ser
identificado como objetivo curricular.
Na infância, a compreensão das coisas é construída a partir da ação concreta no real. A
atividade da criança, dessa forma, é fundamental. Entendemos essas atividades como ação da
criança, no meio, podendo esta ser caracterizada como exploração do ambiente, modificação dos
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elementos que constituem este meio, observação, dentre outros. Nesse sentido, percebemos também
que a criança aprende a partir do seu próprio corpo, explorando movimentos, as relações com os
objetos e os elementos físicos, as posições e as localizações possíveis e também adquire
conhecimento na relação interpessoal.
Entendemos a importância da Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas esta
não é muito valorizada nesse segmento, porém é relevante perceber que conhecer as noções básicas
da Geometria é primordial para o desenvolvimento de conceitos mais profundos nos próximos
segmentos da Educação Básica.
De acordo com Ochi et al (1997, p. 9) “[…] a Geometria é um tópico natural para encorajar
a resolução de problema e tem muitas aplicações que aparecem em nosso mundo real […]”, ainda
que sua importância seja inquestionável, o ensino da Geometria, hoje, passa por muitos desafios e
não lhe é dada atenção necessária.
Entendemos que, algumas vezes, o ensino da Geometria está ausente da sala de aula porque
muitos educadores não estão preparados para o seu ensino ou não lhe dão o devido valor. Eles
preparam suas aulas tendo como base, quase que exclusivamente, o livro didático, não despertando
o interesse dos alunos, tornando assim o ensino engessado, sem criatividade e sem significado para
o aluno.
Ao longo dos anos de trabalho com o Ensino Fundamental I surgiram várias inquietações
quanto às dificuldades apresentadas pelos alunos quando estes se deparavam com a aprendizagem
da Geometria. Então, percebemos que quando estes conceitos eram apresentados tendo o aluno
como o protagonista da aprendizagem, as aulas eram mais produtivas e interessantes.
PROJETO VIZINHO-VIZINHA
O projeto “Vizinho-Vizinha e os arredores da escola foi efetivado de forma interdisciplinar,
pois “[…] a organização da disciplina Matemática deve buscar a interdisciplinaridade e a
contextualização para possibilitar ao aluno uma visão mais ampla sobre a Matemática […]”.
(GASPERI; PACHECO, p. 2).
Partindo desse princípio buscou-se enriquecer a proposta do projeto fazendo conexões entre
a Matemática, a Linguagem, a História, a Geografia e a Arte. Dessa forma, a aprendizagem foi
enriquecida com a compreensão de variados conteúdos, tornando as disciplinas comunicativas entre
si, articulando os conteúdos e evitando abordagens fragmentadas e sem sentido para o aluno.
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Tendo como ponto de partida o projeto “Vizinho-vizinha e os arredores da escola”
construído com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, buscou-se a exploração do espaço
físico dentro da escola e em seu entorno como base para a aprendizagem da geometria e seus
conceitos inerentes à proposta curricular desse segmento educacional.
A 1ª atividade realizada foi um passeio dentro da instituição para observar o espaço físico e
conhecer as salas, a biblioteca e outros ambientes. Depois, para conhecermos sobre a história da
escola fizemos entrevistas com professores antigos, funcionários de vários departamentos e também
conversamos com as diretoras para entendermos como tudo começou. Durante a entrevista com as
diretoras observamos fotos antigas com as quais percebemos que o tempo foi significativo para que
esse ambiente e seus arredores sofressem modificações. A escola foi crescendo em relação ao
espaço físico, número de funcionários e de alunos. O seu entorno também sofreu alterações porque
onde existiam casas, prédios foram construídos e as ruas, que antes eram de terra, foram asfaltadas e
sinalizadas para a circulação de carros e pedestres.
Para a 2ª atividade foi programado um dia específico que saímos do ambiente escolar e
partimos para um passeio pelo quarteirão da escola no qual tivemos a oportunidade de observar
mais especificamente esse espaço urbano, seus prédios, estabelecimentos comerciais, arquitetura,
formas, o uso de placas de sinalização e as quatro ruas que formam o entorno da escola, o
quarteirão. Partindo dessa observação, em sala, conversamos a respeito do que vimos, por onde
passamos, ou seja, conversamos sobre o trajeto. Após a conversa, foi solicitado ao grupo que
representassem as ruas que formavam o quarteirão da escola e outras observações que foram
significativas para eles. Nesse momento, os alunos perceberam que essas ruas formavam um
quadrado, que existiam formas geométricas na representação arquitetônica dos prédios,
estabelecimentos comerciais e nas placas de sinalização. Depois desse desenho amplo, foi solicitado
que fizessem uma legenda identificando as formas geométricas observadas que deveriam ser
representadas através de desenhos de acordo com a visão de cada um. As discussões em sala foram
surgindo de maneira significativa em que todos puderam expressar-se oralmente contando suas
descobertas e discutindo com o grupo suas diferentes apreciações. Trabalhar a matemática,
oportunizando que todos falem em sala, corrobora com o que aponta Cândido: “[...] faz com que
eles sejam capazes de conectar sua linguagem, seu conhecimento e suas experiências pessoais com
a linguagem da classe e da área do conhecimento que está sendo trabalhado”. (SMOLE; DINIZ;
CÂNDIDO, 2014, p. 17).
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Acrescentamos ainda sobre o trabalho da oralidade a Base Nacional Comum CurricularBNCC (Brasil, 2016) contempla, em sua versão preliminar, a necessidade de comunicar-se
matematicamente (interpretar, descrever, representar e argumentar) fazendo uso de diferentes
linguagens, estabelecendo relações entre essas linguagens e as diferentes representações
matemáticas. É relevante dizer que ao abordar a Geometria sob esse aspecto, fazendo o uso de
diversas representações, é possível facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos.
Para a 3ª atividade foi pedido aos alunos que trouxessem objetos variados como latas de leite
em pó, bolas, dados e embalagens (caixas de sapatos, creme dental, sabonete…) de diferentes tipos,
com tamanhos e formas distintas. Os alunos foram incentivados a manipular e explorar esses
materiais livremente e a descrever as diferenças e semelhanças entre eles. Observar quais rolam e
quais não rolam percebendo as diferenças entre as figuras arredondadas e não arredondadas. Por
fim, foram associadas a esses objetos figuras planas: círculos, quadrados, triângulos e retângulos de
cores e tamanhos variados. O grupo foi orientado a separar as figuras recebidas estabelecendo
critérios. Alguns critérios foram relacionados a partir das cores, tamanhos, formas, planas e não
planas. Além dessa comparação dos objetos foi explorado também a identificação de objetos do
cotidiano que lembrem as figuras sólidas estudadas, como cones, cubos, paralelepípedos, pirâmides,
cilindros e esferas.
De acordo com Ochi et al, (1997, p. 9) é necessário que o aluno “[…] tenha a oportunidade
de fazer explorações, representações, construções, discussões, que ele possa investigar, descobrir,
descrever e perceber propriedades.” Em busca de um processo mais favorável durante as aulas de
Geometria, salienta-se que os alunos devem manipular os materiais, visto que esse é um caminho
conveniente para o conhecimento e aprimoramento dos conceitos geométricos, visando a transição
do raciocínio concreto para o abstrato.
Entendemos que para proporcionar uma aprendizagem de qualidade, com significado e
motivação para o aluno, é necessário que o trabalho seja feito diversificadamente, pois a
experimentação de recursos concretos e as atividades lúdicas, certamente tornarão a aprendizagem
mais prazerosa.
A 4ª atividade foi desenvolvida com a utilização do geoplano como um objeto manipulável e
facilitador da aprendizagem a partir da criação de diferentes formas. O geoplano é um material
formado por uma placa de madeira onde são cravados pregos, formando uma malha composta por
linhas e colunas. Fundamentando as ações desenvolvidas com o geoplano, concordamos com
Smole, Diniz e Cândido (2014, p. 112) que o trabalho com o geoplano é:
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[..] “dinâmico”, e a flexibilidade com que se pode fazer e desfazer construções
permite que a criança habitue-se a ver a figura em diversas posições (…)
Pela agilidade que o geoplano permite na construção de figuras, ele favorece a
visualização, o desenho, a imaginação e a comparação de figuras em diferentes
posições, o que auxilia a criança a desenvolver seu sentido de espaço e a identificação
de figuras e de suas propriedades.

A partir dessa afirmação percebemos a importância e o benefício do uso do geoplano em
sala como um objeto que pode ser usado de variadas formas e em diversos níveis da escolaridade.
Acrescentamos ainda que “[...] o geoplano propicia uma representação clara dos conteúdos
matemáticos, permite transformações e pode ser utilizado em vários níveis de escolaridade e
formação de conceitos.” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 2).
Por todos os aspectos citados anteriormente sobre o geoplano, propomos inicialmente que os
alunos dividissem em grupos de 3 alunos, cada equipe recebeu um geoplano e elásticos coloridos.
Logo após, foi orientado aos alunos que manipulassem o material e os elásticos, livremente, para
que pudessem conhecer e despertar a curiosidade por esse objeto.
Após esse momento de livre manipulação foi sugerido que o grupo criasse figuras
geométricas utilizando os elásticos coloridos. O objetivo dessa proposta com o geoplano foi levar os
alunos a formarem figuras planas por meio da manipulação, construção, exploração e representação
das formas geométricas, facilitando o desenvolvimento das habilidades de exploração espacial.
Entendemos que não se constrói um conhecimento de geometria por meio de metodologias
mecânicas, então buscamos através do geoplano proporcionar ao grupo uma forma simples e direta
ao conhecimento das formas. Após essa atividade ocorreu uma troca de ideias sobre as figuras
criadas por cada grupo. Ao final, puderam representar essas figuras com desenhos no papel
quadriculado, explorando diferentes tamanhos, cores e imagens. Corroborado por Cândido (2001, p.
20) que diz “[...] a representação pictórica pode aparecer de diversas formas, como desenho para
resolver um problema, representar uma atividade feita ou ilustrar um texto.” Partindo desse
princípio afirmamos que as atividades abordadas dessa forma são muito mais significativas para as
crianças.
Para a realização da 5ª atividade, como culminância do trabalho, envolvendo a Geometria,
selecionamos duas pinturas da artista Tarsila do Amaral: São Paulo (1924) e O mamoeiro (1925).
No início dessa atividade, fizemos a projeção no quadro interativo das duas obras de arte e a foto da
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artista. Conversamos um pouco sobre a vida de Tarsila que nasceu em Capivari-São Paulo e sobre
sua inovação na pintura brasileira, após introduzir cores e formas em suas obras de artes.
Após a contemplação e sensibilização com as pinturas da artista, fizemos uma troca de
ideias na sala sobre o que estávamos observando em cada pintura. A partir daí, associamos essa
observação ao que vimos quando saímos em excursão aos arredores da escola. Fizemos uma
conexão breve e uma comparação ao que tínhamos visto: quais as semelhanças e diferenças entre as
obras de Tarsila e entre essas e a imagem daquilo que observamos no entorno da escola. Muitas
opiniões e reflexões sobre os ambientes foram surgindo e o debate foi aumentando de acordo com o
nível de observação. Após a conversa, eles identificaram nas obras de artes as figuras geométricas
conhecidas. Em seguida, entregamos aos alunos várias figuras geométricas, recortadas em papéis
coloridos para que pudessem usar a criatividade e produzir sua própria obra de arte com colagem e
complementação de cenas. Logo após, cada criança escreveu um pequeno texto contando uma
história sobre o que estava sendo representado em sua obra de arte.
Ressaltamos que é extremamente relevante para o aprofundamento do conhecimento, o
envolvimento do aluno com a escrita e o desenho representativo, então podemos finalizar esse
processo com a citação de Cândido (2001, p. 23) que diz “[...] a escrita junta-se ao oral e ao
desenho para ser usada como mais um recurso de representação das ideias dos alunos.”
CONCLUSÕES
Durante o desenvolvimento do projeto “Vizinho - Vizinha e os arredores da escola” com
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I observamos que o grupo participou de maneira
satisfatória e com envolvimento durante as propostas sugeridas.
Este processo de investigação e aprendizagem sobre o conteúdo da Geometria, como uma
área de conhecimento da Matemática, proporcionou que os alunos vivenciassem o estudo de
maneira interdisciplinar, fizessem conexões com as áreas de História, Geografia, Linguagem e
Artes, aprendendo de maneira significativa. Além disso, o projeto e as atividades favoreceram que
os alunos se tornassem protagonistas, participantes ativos, criativos e críticos nesse processo de
ensino- aprendizagem.
Ressaltamos que a sequência didática do projeto partiu de atividades com percurso, trajeto,
direção e localização em que as crianças vivenciaram situações de observação do entorno da escola.
Isso oportunizou que elas certificassem que a Matemática está inserida no nosso cotidiano e a
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Geometria faz parte desse contexto. Os alunos fizeram o trajeto pelo quarteirão e logo após, em
sala, utilizaram o geoplano como instrumento de criação e construção de imagens, partindo do
plano tridimensional para o plano bidimensional. Propomos essas atividades, porque entendemos
que a aquisição dos conceitos geométricos ocorre quando as crianças são desafiadas a realizem
observações, manipulações, experimentações e comparações das figuras geométricas a partir de
diferentes atributos.
Outro ponto que destacamos na experiência relatada é o fato de trabalharmos com a
oralidade, a comunicação e a arte com as crianças do 2º ano, o que favoreceu o desenvolvimento do
conhecimento delas. Entendemos que nesse processo de construção do conhecimento dos conceitos
da linguagem matemática, é extremamente relevante que desde os anos iniciais do Ensino
Fundamental, os alunos sejam motivados a levantar hipóteses acerca de objetos geométricos e testálos através da observação e experimentação. Cabe ressaltar que durante o projeto, o registro escrito
ou por desenhos foi muito importante para as crianças socializarem suas descobertas. Com essas
ações praticadas durante o projeto foi notório perceber o envolvimento e a participação das crianças
nas atividades. Por ser um trabalho atraente e motivador em que o aluno pode atuar e utilizar sua
criatividade durante as discussões em sala, como também durante as representações artísticas.
Finalizamos, destacando o papel do professor nas aulas de matemática como aquele que
precisará provocar, refletir, propor atividades e sistematizar o conhecimento prévio dos alunos. Essa
não é uma tarefa fácil, mas muito desafiadora para todos os educadores.
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Resumo
O presente artigo relata o trabalho realizado com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I com a
geometria a partir de diferentes situações do cotidiano. Trata-se do relato de experiências vivenciadas
durante aulas ministradas em uma escola de Ensino Básico, com filosofia construtivista.
Desenvolvemos com as crianças o projeto “Vizinho-Vizinha, os arredores da escola”, cujo objetivo é
explorar conceitos geométricos, conhecer a história da escola, o espaço que a cerca e sua importância
nessa comunidade. Por isso, propomos atividades para que elas observassem o espaço físico da
instituição de ensino, sua localização e trajetos. Além disso, elas manipularam sólidos geométricos e
figuras planas; criaram desenhos no geoplano e na folha quadriculada; contemplaram e identificaram
essas formas nas obras de Tarsila do Amaral. Evidenciamos que este projeto sobre o conteúdo da
Geometria, como uma área de conhecimento da Matemática, proporcionou que os alunos vivenciassem
o estudo de maneira interdisciplinar, fizessem conexões com as áreas de História, Geografia,
Linguagem e Artes, aprendendo de maneira significativa. A sequência didática do projeto partiu de
atividades como o percurso, trajeto, direção e localização em que as crianças vivenciaram situações de
observação do entorno da escola. Isso oportunizou que elas certificassem que a Matemática está
inserida no nosso cotidiano e a Geometria faz parte desse contexto. Propomos essas atividades, porque
entendemos que a aquisição dos conceitos geométricos ocorre quando as crianças são desafiadas a
realizarem observações, manipulações, experimentações e comparações das figuras geométricas a partir
de diferentes atributos. Com essas ações praticadas durante o projeto foi notório perceber o
envolvimento e a participação das crianças nas atividades por ser um trabalho atraente e motivador em
que o aluno pode atuar e utilizar sua criatividade durante as discussões em sala, como também durante
as representações artísticas.
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria; Artes.
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: EXPERIÊNCIAS NARRATIVAS A PARTIR DE ESTUDOS
SOBRE O CAMPO ADITIVO
Letícia Pacheco de Mello Trotte – UERJ/FFP
Fernanda M. Alves B. Martins – UERJ/FFP

INTRODUÇÃO
Compreendemos a extensão universitária como um instrumento que potencializa a
construção das práticas educativas no campo da educação, como também, possibilidades ofertadas
para um aprofundamento diante das lacunas que se formam no processo formativo. Nesse sentido,
Boaventura de Souza Santos (2004) afirma que a universidade se fundamenta a partir de três
pilares: pesquisa, formação e extensão universitária.
Sabemos que o pilar é um elemento estrutural que permite sustentar algo, se o retiramos de
qualquer estrutura que seja, certamente enfrentaremos problemas. Mediante a isto, concordamos
com (SANTOS 2004), quando nos diz que se a extensão universitária não existir em determinada
universidade, a instituição passa a ser apenas um ensino superior. Associando esse conceito a uma

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

2296

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

faculdade de formação de professores, sua falta, consequentemente, será refletida nas práticas
pedagógicas dos seus formandos e também na sociedade.
Se entendemos que a extensão universitária também proporciona a formação profissional
desses professores, os quais também são cidadãos, e estes, prestam serviço para a sociedade,
crescentemente, contribuirão para a equidade das desigualdades sociais existentes, por meio das
esferas por esses ocupadas.
Percebemos que os cursos de extensão promovidos no campo da educação, tornam-se um
ambiente privilegiado de produção do conhecimento, repletos de significado, pois une a
Universidade, juntamente com o seu ensino e pesquisa às necessidades da comunidade. O que é
produzido dentro dos muros precisa cooperar com as condições encontradas fora dos muros, é
necessário haver uma troca de ambas as partes.
A extensão colabora para a realização dessa troca, possibilitando que o conhecimento
produzido vá ao encontro das necessidades da comunidade e o que é produzido nas comunidades
possa encontrar-se com os saberes realizados na universidade e, através dessa articulação, se
constroem ações colaborativas, a fim de contribuir para uma sociedade igualitária.
Pertencemos a um grupo de pesquisa em uma universidade pública que investiga a formação
de professores, a didática e a educação matemática. Devido as demandas a serem cumpridas no
currículo da graduação em Pedagogia, algumas disciplinas possuem um curto período, às vezes, não
se tem tempo hábil para abordar todas as questões necessárias. Entendemos a relevância da
extensão universitária e seu impacto para o campo da educação; por isso que propusemos o curso de
extensão: “Situações-aditivas: jogos e intervenções”, para as graduandas de Pedagogia, professoras
da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Coordenadoras Pedagógicas.
Esse curso foi proposto pela demanda apontada pelos participantes de uma atividade de
extensão realizada uma vez por mês na universidade. Eles solicitaram do nosso grupo de pesquisa a
realização de um curso de extensão com essa temática.
Portanto, o presente artigo possui como objetivo analisar os registros dos participantes desse
curso de extensão, realizado em uma universidade pública do Estado do Rio de Janeiro, na busca de
identificar o que os estudantes aprenderam durante o curso com a seguinte questão norteadora:
Quais são os saberes pedagógicos apontados pelos participantes do Curso de extensão, nos registros
do seu processo de aprendizagem?
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REFERENCIAL TEÓRICO
O início dos estudos que envolvem as ideias de adição e subtração com crianças dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental exige muito cuidado por parte dos professores. Sabemos que essas
questões ocupam boa parte dos currículos, dos planejamentos e do tempo das aulas de matemática
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O enfoque da formação/aquisição desses conceitos no
âmbito da “algoritmização” acaba por conferir às propostas de trabalho dessa natureza um caráter
de simples memorização de procedimentos. É comum encontrarmos estratégias em que fazer contas
é a única forma de verificar se os alunos estão avançando na compreensão das relações de adição e
subtração.
Nessa perspectiva, as contribuições da psicologia dos conceitos de Gerard Vergnaud (1990)
a este trabalho inicial são fecundas, especialmente pelo fato de que ele chama a atenção para o que
acontece na sala de aula, lugar que segundo ele, é necessário ter como foco o conteúdo do
conhecimento e suas especificidades. Sabemos que a teoria de Vergnaud não chega a ser uma teoria
didática, entretanto, ela auxilia o professor quando aponta para a necessidade de entender a
aprendizagem do aluno a partir da perspectiva do enredamento, das variantes, do progresso e dos
esquemas que o aluno já construiu em seu repertório.
Para o autor,
A teoria dos campos conceptuais é uma teoria cognitivista que visa fornecer um
quadro coerente e alguns princípios de base para o estudo do desenvolvimento e da
aprendizagem das competências complexas, nomeadamente daquelas que revelam das
ciências e das técnicas. Pelo facto de proporcionar um quadro para a aprendizagem,
interessa à didáctica; mas não é por si só, uma teoria didáctica. (VERGNAUD, 1996,
p. 155).

Um dos elementos importantes que fundamenta a Teoria dos Campos Conceituais é o
processo de conceitualização (VERGNAUD, 1996), que envolve a relação de vários conceitos
independente da simplicidade da situação. A construção do conhecimento acontece nessa amálgama
formada por situações, conceitos, estruturas, problemas, relações, conteúdos e estratégias, ou seja, o
que Vergnaud define como campo conceitual é:
[...] um conjunto de situações. Por exemplo, para o campo conceptual das estruturas
aditivas, o conjunto das situações que exigem uma adição, uma subtração ou uma
combinação destas duas operações e, para as estruturas multiplicativas, o conjunto das
situações que exigem uma multiplicação, uma divisão ou uma combinação dessas
duas situações. A primeira vantagem dessa abordagem pelas situações é permitir gerar
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uma classificação que assenta na análise das tarefas cognitivas e dos procedimentos
que podem ser postos em jogo em cada uma delas. (VERGNAUD, 1996, p. 167).

Partindo dessas premissas, nosso grupo de pesquisa desenvolveu um curso de extensão
baseado na teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990), com a proposta de discutir e
analisar situações de aprendizagem cujas estruturas encontram-se no campo aditivo. Para o autor,
essas estruturas podem ser organizadas de acordo com uma determinada classificação, o que auxilia
os professores no planejamento de estratégias de ensino que auxiliam os alunos na compreensão e
na ampliação desse campo conceitual, abrangendo a resolução de problemas. É o contexto da
resolução de problemas, que justifica o estudo por meio de campos conceituais, pois um conceito
não se apresenta de forma isolada em uma situação.
As primeiras experiências vivenciadas pelos alunos em relação a situações de adição e
subtração dão início a construção dos seus conhecimentos no campo aditivo. À medida em que eles
se deparam com novas situações, eles usam e adaptam seus conhecimentos, de acordo com a
necessidade. Essas situações (aditivas e subtrativas) dão sentido aos conceitos, mas para isso é
preciso que o professor trabalhe com essas situações na perspectiva de problemas, para que os
alunos entendam dessa forma.
Podemos resumir que a Teoria dos Campos Conceituais defende uma proposta em que os
alunos aprendam os conceitos de forma progressiva por meio de uma gama variada de problemas e
conteúdos que estejam em relação e organizados em estruturas.
Vergnaud (1996) divide o campo aditivo em cinco classes, das quais quatro foram estudadas
nesse curso de extensão:
• Transformações (positivas e negativas) – Quando uma situação (positiva ou
negativa) altera o estado inicial, interferindo no resultado final (ações de acrescentar,
tirar).
• Combinação de medidas – Junção das quantidades predefinidas de conjuntos (ações
de juntar)
• Comparação – Quando duas quantidades são comparadas para encontrar a diferença
(ações de comparar)
• Composição de transformações – Quando o estado inicial sofre alterações sucessivas
(ações seguidas de acrescentar/tirar, acrescentar/acrescentar ou tirar)

Considerando essa classificação e tudo o que foi exposto, é fundamental que o professor
elabore propostas em que os alunos vivenciem diferentes situações no campo aditivo, nos mais
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variados contextos, para que possam mobilizar seus conhecimentos e, a partir deles, desenvolver
suas estratégias para resolver problemas dessa natureza.
JOGOS: MUITO ALÉM DE UMA BRINCADEIRA
A utilização de jogos nas aulas de matemática é bastante conhecida, sendo uma prática
bastante comum, especialmente em turmas da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Entretanto, o jogo ainda é negligenciado, muitas vezes, utilizado como atividade
complementar de uma aula ou como uma simples brincadeira. Mas, não é essa ideia de ludicidade
que desenvolvemos em nosso curso de extensão. Quanto a essa concepção, corroboramos com
Smole (2007, p. 12), quando ela diz que:
Por sua dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a qual se
desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar e abstrair e a
capacidade de interagir socialmente. Entendemos que a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa,
possibilidade de fazer de novo, de querer superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não
controlar todos os resultados. Esse aspecto lúdico faz do jogo um contexto natural para o
surgimento de situações problema cuja superação exige do jogador alguma aprendizagem e um
certo esforço na busca por sua solução.
Durante os encontros do curso de extensão, trabalhamos essa perspectiva de jogo, em que
esse recurso é entendido como uma estratégia que requer planejamento e orientação. Além disso,
está relacionado a resolução de situações aditivas e ao desenvolvimento do raciocínio lógico, pois
conforme Smole (2007, p. 11),
[...] o trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado,
auxilia no desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento de
hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e
organização, que estão estreitamente relacionados ao chamado raciocínio lógico.

As propostas com o uso de jogos proporcionam aos alunos oportunidades de resolver
problemas, pois são momentos em que eles podem investigar e descobrir outras formas de jogar,
elaborando estratégias mais eficientes. Ainda em concordância com as autoras, os alunos podem
fazer reflexões sobre as regras, analisando-as e estabelecendo relação entre os elementos dos jogos
e os conceitos matemáticos envolvidos. (SMOLE, DINIZ; CÂNDIDO, 2007).
O encaminhamento metodológico dos jogos realizados durante o curso de extensão
possibilitou aos participantes compreenderem que aqueles tem desdobramentos que precisam ser
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considerados e planejados. No esquema abaixo apresentamos cinco elementos importantes no
trabalho com jogos: a) Escolha do jogo; b) planejamento do jogo; c) organização dos alunos para o
jogo; d) o tempo de jogar; e) exploração do jogo-problematização (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO,
2007)
A escolha do jogo é um elemento fundamental. Por isso, é essencial que o professor tenha
em mente quais são os objetivos de usar determinado jogo em suas aulas, pois só assim ele terá
condições de oferecer aos seus alunos situações para que desenvolvam os conceitos esperados. O
planejamento do jogo é outro elemento importante dessa perspectiva de trabalho. Sendo um recurso
didático, o jogo tem como foco a aprendizagem, portanto, o planejamento é o momento em que o
professor pensará nas intervenções que serão realizadas com os alunos.
A organização dos alunos é outro aspecto importante que geralmente causa um certo receio
por parte dos professores, em função da questão disciplinar. Por isso, essa etapa é essencial para
garantir que o trabalho com jogos possibilite aos alunos situações de aprendizagem. Os alunos
podem ser reunidos por estarem no mesmo nível de conhecimento e ainda agrupados de forma livre.
Sobre o tempo de jogar, apresentamos aos participantes do curso as orientações de Smole
(2007, p. 19), que propõe:
[...] ao selecionarmos um jogo em um determinado momento das aulas de matemática,
ele seja jogado várias vezes de um modo geral em uma aula por semana, durante
quatro a cinco semanas, permitindo ao aluno, enquanto joga, apropriar-se de
estratégias, compreender regras, aprimorar raciocínios e linguagem.

Esses cuidados são importantes para que o tempo da aula não seja desperdiçado ou
desvalorizado. É comum que, durante o jogo, os alunos se deparem com diversas situações que
precisam ser analisadas, interpretadas, revisadas, aprimoradas para que possam refletir sobre as
ações realizadas durante o jogo e desenvolver novas estratégias.
O CURSO DE EXTENSÃO
Durante o ano de 2019, uma vez ao mês, convidamos professores da Educação Básica,
sejam pedagogos ou matemáticos, para que pudessem compartilhar suas práticas docentes. Tivemos
como público alvo os graduandos de pedagogia da universidade na qual estamos inseridas e
divulgamos o encontro através das mídias sociais para as escolas da rede municipal no entorno da
comunidade, com o objetivo de atrair os professores que ensinam matemática nos anos iniciais do
ensino fundamental.
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Diante dessa troca e experiências que ocorreram nesses encontros, percebemos uma
demanda para o Curso de Extensão denominado: “Situações-aditivas: jogos e intervenções”, o qual
foi realizado nessa mesma instituição de ensino no segundo semestre de 2019 com carga horária de
30 horas. Seus principais objetivos foram: a) Conhecer as ideias envolvidas no conceito de adição
na perspectiva de Vergnaud; b) Construir intervenções e jogos pertinentes a construção do conceito
de adição.
Abordamos os seguintes conteúdos: As situações-problema na estrutura aditiva composição, transformação e comparação; Jogos que envolvem situações aditivas - quando e como
propor?; Resolução de problemas e intervenções - o que está por traz do erro?; Diferentes tipos de
problemas aditivos, tivemos como público-alvo: as graduandas de Pedagogia, professoras da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Coordenadoras Pedagógicas.
Quanto as atividades desenvolvidas no curso, discutimos textos, analisamos vídeos de sala
de aula e registros de professoras, jogamos (salute, trilha, entre outros) e discutimos intervenções
antes, durante e após os jogos.
Tivemos 16 participantes, dentre eles 13 são graduandos do Curso de Pedagogia e 2 professores do
Ensino Fundamental e 1 professor da Educação Infantil.
O que revela a narrativa dos participantes?
Nesse tópico, abordaremos o que os participantes escreveram sobre seu processo de
aprendizagem durante o Curso de Extensão. Ele proporcionou que os participantes olhassem a
matemática e o jogo de uma maneira diferente, como menciona Fabiana “[...] quando me matriculei
no curso não tinha ideia de como seria maravilhoso, pois aprendi que através de jogos podemos ter
um aprendizado fantástico que eu desconhecia”. Acrescentamos, a narrativa de Sonia
[...] me acrescentou bastante coisas para me colocar em sala de aula como professor,
não só quando ensinar matemática, mas outras disciplinas e que podemos transformar
a nossa aula em algo muito divertido para ambas as partes, fazendo que o aluno queira
cada vez mais frequentar e aprender.

Nessas duas narrativas constatamos que as participantes ressignificaram sua concepção em
relação ao jogo. Elas perceberam que ele é um recurso que proporciona aprendizagem e a diversão
para ambas as partes (professor e aluno). Parece que para elas uma aula de matemática não poderia
proporcionar o prazer, diversão, vontade de aprender. Concordamos com Smole, Diniz e Cândido
(2008, p. 12) que a dimensão lúdica do jogo, “[...] envolve desafio, surpresa, possibilidade de fazer
de novo, de querer superar obstáculos iniciais”.
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Outra aprendizagem relatada pela maioria foi em relação ao papel do professor de mediar e
intervir nas atividades/jogos propostos às crianças. Para isso, é necessário que ele planeje o jogo
tendo claro o objetivo que pretende alcançar. Evidente nos seguintes registros: para Ana “[...]
planejar a escolha dos jogos, organizar os alunos, pensar o tempo do jogo, explorá-lo e
problematizar”; de Sonia “[...] o planejamento de uma aula é muito importante, pois os alunos
devem estar preparados para participar de uma atividade de jogos ou mesmo uma dinâmica na sala”
e de Alana “[...] conhecer o conceito matemático ou de objetos que servirão de apoio para outros
conceitos e saber identificar na criança qual conceito não foi apropriado e o que fazer para que os
alunos se apropriem dele”.
Notamos que para esses participantes o jogo não é uma atividade para ser usado como
descanso, mas pelo contrário, precisa ser pensado em relação aos conceitos envolvidos e
relacionados como menciona Alana. Outros aspectos do planejamento para ser pensado pelo
professor são revelados na escrita de Ana “[...] escolha do jogo, organização, tempo e
problematizações,” como também, apontado por Maria é que “[...] o educador provocador, um
alimentador permanente do desejo de aprender do aluno”. Por isso, trabalhar com jogos exige
planejamento, “[...] exige uma série de intervenções do professor para que, mais que jogar, mais que
brincar, haja aprendizagem” (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2008, p.17).
Ainda em relação à mediação, notamos nos registros que os participantes destacaram que
cabe ao docente:
Propor atividades em que as crianças troquem pontos de vista entre elas;
Organizar as ideias construídas pelos alunos nas discussões da sala;
Respeitar as ideias dos alunos para propor intervenções;

Essas três mediações estão relacionadas a função socializadora do jogo, porque ao trocar
pontos de vista com outras pessoas que poderemos pensar sob outra perspectiva, ser convincente e
defender o que pensamos sobre determinada jogada ou resolução. Nas palavras de Smole, Diniz e
Cândido (2008, p. 13) “[...] é por meio da troca de pontos de vista com outras pessoas que a criança
progressivamente descentra-se, [...] passa a coordenar seu próprio modo de ver com outras
opiniões”. A troca de pontos de vista entre as crianças e adultos é fundamental para o
desenvolvimento da lógica, porque ao defender uma ideia ela precisa ser coerente e consistente
nessa defesa.

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

2303

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Todos os participantes mencionaram sobre o que ressignificaram sua concepção sobre o erro
no processo de aprendizagem, assim como mencionou Fabiana “[...] nunca tinha pensado o erro
como um processo de aprendizado e sim como uma falha do aluno. Passei a ver os erros, como
possibilidade de aprender, de avaliar como esse conteúdo tem sido passado e o método.” Mesmo
que Fabiana utilize “passar o conteúdo”, que denota uma concepção de ensino, em que o aluno é um
simples receptáculo do que lhe é transmitido, ela mudou sua forma de encarar o erro. Ele não é mais
considerado negativo como falta de atenção e falta de estudo do aluno, mas é uma possibilidade
para o professor rever/direcionar seu planejamento, porque identifica o que não foi compreendido
pelo discente. Ilustramos o que os participantes aprenderam com o trecho de Carla:
[...] os erros acometidos dão visibilidade das dificuldades na aprendizagem do aluno.
Eles são possibilidades didáticas de intervenções, sendo necessário que o professor
aplique atividades avaliativas com o intuito de fazer com que o estudante se aproprio
do conhecimento que lhe falta.

O redirecionamento do planejamento pode ser ratificado quando Carla menciona que o erro
“dá visibilidade das dificuldades, [...] do que falta conhecer de possibilidades de intervenção”.
Além disso, os participantes apontaram que o erro proporciona a autoavaliação para o aluno e para
o professor, como mencionou Maria “[...] o erro e a dificuldade devem ser vistos como uma
oportunidade para que o aluno se autoavalie e o professor reveja sua prática”. A autoavaliação do
professor em relação a sua prática, foi percebido também por Roberta:
O erro do aluno pode ser uma consequência do erro do professor, talvez não haja
interesse ou possibilidade de se pensar novas metodologias de ensino. [...] cabe ao
professor assumir uma atitude em que observe as demandas, as perguntas da turma,
pois o erro também é uma construção do conhecimento, é errando que também se
aprende.

Nesse trecho Roberta aponta que o encaminhamento didático do professor pode acarretar o
erro da criança, como ela escreveu “[...] ser uma consequência do erro do professor, [...] pensar
novas metodologias”. Percebe-se também que não é só o aluno a ser avaliado no seu processo, mas
o professor precisa rever sua sequência didática caso não consiga atender “[...] as demandas, as
perguntas da turma” como está acima. Portanto, no processo de avaliação não será só o aluno a ser
considerado, a turma passou a pensar no professor, na metodologia, nos encaminhamentos. Enfim,
eles se aproximaram da avaliação mediadora (HOFFMANN, 2004) em que cada um envolvido
nesse processo interpreta o que ouve e o que observa do outro.
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Além desses aspectos em relação ao erro, os participaram mencionaram que o jogo é um dos
recursos que possibilita aos alunos arriscarem suas estratégias, experimentá-las e ressignificarem o
erro, como mencionou Adriana “[...] o jogo com seu caráter lúdico desfaz os nós construídos na
relação com o erro, tecendo as possibilidades de desenvolvimento coletivo”.
Por último, trazemos as discussões a respeito da penúltima aula do Curso de Extensão, em
que a professora Vanessa, de uma escola municipal, trouxe seus alunos para a faculdade para
mostrar os jogos desenvolvidos para trabalhar as situações aditivas. A apresentação dela com seus
alunos validou todas as aulas anteriores do curso, constatado por Fátima “[...] aprendemos com a
apresentação da turma da profa. V. que é possível trabalhar tudo aquilo que vimos nos vídeos e
lemos nos conteúdos apresentados a trabalhar em sala de aula”. Nesse dia, os participantes
observaram que as crianças eram autônomas para resolver as questões dos jogos, tomar decisões e
ajudar uma a outra a resolver uma situação problema. Corroboramos através do trecho de Roberta:
A profa. V. através de sua prática pedagógica fez com que as crianças aprendessem
com eles próprios e com o grupo, construindo um ambiente no qual as crianças
aprenderam agir com autonomia. [...] percebemos que os alunos dela tem um
envolvimento bem positivo com a professora e com os conteúdos matemáticos. Obter
essa experiência de ouvi-la e vê-la, é possível acreditar que a educação nas aulas de
exatas funcionam.

Roberta e os participantes do Curso perceberam que é possível um trabalho com jogos na
sala de aula, quanto eles proporcionam o “envolvimento e autonomia” das crianças. Além disso, o
essencial foi sua mudança em relação a matemática, quando traz que “aulas de exatas funcionam”.
Esse depoimento como de outros participantes demonstram que eles ressignificaram também a sua
maneira de ensinar e aprender matemática. Corroboramos com Alana “[...] aprendi a ensinar
conceito e compreender que não podemos ver essa matéria como apenas cálculo, mas devemos
aprender a entendê-la”. Alana retrata o que ocorre com a maioria das pessoas, isto é, aprendeu
matemática decorando procedimentos sem compreendê-los, pelo fato de escrever “devemos
entendê-la” e que a matemática não é só cálculo.
CONCLUSÕES
Retomando a questão norteadora desse texto, que nos perguntávamos quais eram os saberes
pedagógicos descritos pelos participantes do Curso de extensão nos seus registros. Notamos no
tópico anterior, que eles apropriaram do planejamento, do papel do professor como mediador,
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organizador de situações e intervenções que proporcionem a aprendizagem da criança. Além desses,
o mais significativo é o fato deles ressignificarem sua relação com a matemática. Isso é
fundamental para que eles possam ensiná-la planejando aulas mais significativas, considerando os
conhecimentos, saberes e não saberes de seus alunos.
Identificamos que poucos registros abordaram sobre as situações aditivas descritas por
Vergnaud. Isso pode ter ocorrido, porque os participantes não tinham conhecimento delas, o que
dificulta a sua apropriação em pouco tempo de curso (30 h).
Portanto, diante do que foi exposto, concluímos que o campo aditivo não se baseia apenas
em ensinar e aprender adição e subtração. Nosso entendimento sobre o trabalho realizado no curso
de extensão a partir das narrativas dos professores, nos possibilitou observar o planejamento, a
organização, a construção de conhecimento na resolução de problemas, o desenvolvimento do
raciocínio lógico, a utilização do jogo não como uma atividade aleatória que o professor utiliza para
ocupar os minutos finais de uma aula ou para fazer uma aula diferente, mas, como uma ferramenta
didática de colaboração da aprendizagem.
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Resumo
Este texto teve como objetivo analisar os registros dos participantes de um curso de extensão, realizado
em uma universidade pública no Estado do Rio de Janeiro, na busca de identificar o que os estudantes
aprenderam durante o curso com a seguinte questão norteadora: Quais são os saberes pedagógicos
apontados pelos participantes do Curso de extensão, nos registros do seu processo de aprendizagem?
Partindo dessa questão, apoiamo-nos na teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990) e
(SMOLE, 2017) com a proposta de discutir e analisar situações de aprendizagem cujas estruturas
encontram-se no campo aditivo. Abordamos os seguintes conteúdos: As situações-problema na
estrutura aditiva - composição, transformação e comparação; Jogos que envolvem situações aditivas quando e como propor?; Resolução de problemas e intervenções - o que está por traz do erro?;
Diferentes tipos de problemas aditivos. Tivemos como público-alvo: os graduandos de Pedagogia,
professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Coordenadores Pedagógicos. Esse curso
foi proposto pela demanda apontada pelos participantes de uma atividade de extensão realizada uma
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vez por mês na universidade. Eles solicitaram do nosso grupo de pesquisa a realização de um curso de
extensão com essa temática. Notamos que eles se apropriaram do planejamento, do papel do professor
como mediador, organizador de situações e intervenções que proporcionem a aprendizagem da criança.
Além desses, o mais significativo é o fato deles ressignificarem sua relação com a matemática. Isso é
fundamental para que eles possam ensiná-la planejando aulas mais significativas, considerando os
conhecimentos, saberes e não saberes de seus alunos.
Palavras-chave: Extensão Universitária; Curso Extensão; Educação Matemática.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E OS SABERES DE UMA PROFESSORA DE MATEMÁTICA
Luciana Ponce Bellido – UFG

INTRODUÇÃO
O presente texto foi sistematizado a partir de um referencial teórico circunscrito nas Ciências da
Educação, mais especificamente, sob os contributos das investigações pedagógicas.
Altet (2000) compreende a Pedagogia como o campo da transformação da informação em
saber, mediado pelo professor, pela comunicação, pela ação interativa em um contexto educativo.
Assim, para esta autora, o ensino estaria vinculado a dois campos de conhecimento: 1. Didático:
atento à gestão da informação, estruturação do saber e apropriação pelo aluno. 2. Pedagógico: que
envolveria a prática relacional, gestão das turmas, situações pedagógicas vivenciadas em sala de
aula.
Gauthier et al (2013, p. 135-136) avança em relação a essas questões:
[...] a palavra Didática compreende também aquilo que diz respeito à transmissão da
matéria, ou seja, nem somente o que antecede o ensino nem somente a aprendizagem
dos alunos. Em consequência, reserva-se o termo Pedagogia para os aspectos da
gestão, da comunicação e das relações interpessoais na sala de aula. [...] essa
concepção possui o defeito de separar demais as questões relativas ao ensino de uma
matéria das questões relativas à gestão da sala de aula, como se a gestão sala de aula,
com todos os valores que isso implica, fosse uma dimensão periférica e secundária do
ensino. Por motivos teóricos e metodológicos, acreditamos que, no plano conceitual,
ou seja, no plano da análise, é mais pertinente conceber a Pedagogia como englobando
tudo o que diz respeito aos comportamentos do professor visando instruir e a educar
os alunos e associar o termo didática a tudo o que depende dos comportamentos dos
alunos relativamente à sua aprendizagem. Não se trata de negar a importância do
aluno e da aprendizagem no estudo da Pedagogia – ao contrário, visto que os
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comportamentos do professor são geralmente postos em relação com seus efeitos
sobre os alunos [...].

Mostra-se válido esclarecer que esta pesquisa esteve localizada no campo pedagógico, ao se
centrar nas relações estabelecidas entre professores, os grupos de alunos e os conhecimentos
pedagógicos específicos.
Nesse sentido, destaca-se como referenciais deste estudo, as pesquisas desenvolvidas pela
rede internacional de equipes pluridisciplinares que atuam na Observação das Práticas Docentes,
conhecida como OPEN (Observation des Pratiques Enseignantes1), os quais, de forma ampliada,
entendem que:
[...] ensinar não pode, portanto, ser analisado unicamente em termos de conteúdos e de
métodos definidos a priori, uma vez que a comunicação verbal na aula, o discurso
dialógico vivido e a relação se desenrolam em função da situação descoberta nas
interações e não apenas em função da situação previamente delineada pelo professor.
Assim, as informações previstas são regularmente modificadas a partir das reações dos
alunos e da evolução da situação pedagógica. É por isso que o ensino pode também
ser concebido como um processo de tratamento da informação e de decisão na sala de
aula em que o papel da dimensão relacional e da situação vivida permanece essencial;
[...]. (ALTET, 2000, p.14).

Conforme Bru (1997), esta perspectiva agregaria a proposição de um “novo olhar” para as
práticas de ensino, o qual estaria pautado na ruptura de categorias de análises fixas a partir de
modelos pedagógicos, tais como tradicional/inovador/progressista, assim como também se propõe a
romper com a ideia de que somente o professor seria responsável pela tomada de decisões e faria
isso de forma soberana, sempre metódica.
Corroborando com isso, Tardif e Lessard (2014) indicaram que: “[...] A docência é um
trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas
com pessoas capazes de iniciativa e dotados de uma certa capacidade de resistir ou de participar da
ação dos professores.” (TARDIF E LESSARD, 2014, p. 35).
Portanto, a prática docente seria entendida como uma articulação mais ampla das percepções
dos alunos nos vários nichos escolares, do funcionamento das classes e das demandas e expectativas
dos professores. (BRU, 1997).

1

Bru (1997), Bru, Altet e Blanchard-Laville (2004) e Altet (2011), dentre outros.
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Assim, a prática não se resume à aplicação de métodos, mas ela seria constituída por
processos e dinâmicas. (ALTET, 2011). Para Bru (2008) os métodos em pedagogia continuam
sendo pensados sob fundamentos diversos, às vezes contrastantes entre si, no entanto, se mostra
comum a compreensão de que um método seria entendido como um conjunto de meios
selecionados com o intuito de atingir um ou vários objetivos, por meio de ações organizadas e
distribuídas no tempo.
De tal modo: “Articulando meios e fins em uma organização ao mesmo tempo espacial e
temporal, os métodos pedagógicos constituem um quadro para pensar a prática educativa. [...].”
(BRU, 2008, p.7).
Vale ressaltar que os métodos fundam as práticas pedagógicas, no entanto estas não seriam
apenas compreendidas como um conjunto de métodos aplicados no contexto escolar, eles estariam
implicados em uma rede de interdependências, não podendo ser apreendidos de maneira
desvinculada.
Nesse contexto,
[...] A prática docente geralmente é definida como a maneira singular do fazer de uma
pessoa, sua forma própria de executar uma atividade profissional numa instituição de
ensino. A prática não é somente um conjunto de atos observáveis, de ações e
interações ligadas às múltiplas tarefas da atividade profissional visível; ela inclui os
procedimentos feitos pela atividade numa dada situação, por uma pessoa em interação
com as outras, com as reações, interações, opções e decisões tomadas. [...]. (ALTET,
2011, p.652).

Sendo assim, os professores ao proporem práticas pedagógicas o fazem em uma conjuntura
econômica, social, cultural, junto a estudantes que em interação, com inúmeros aspectos, compõe o
processo de ensino.
Resultados de pesquisas sobre o ensino, sintetizadas por Gauthier et al (2013), indicaram
que se faz presente um número impressionante de variáveis que deveriam ser consideradas para
constituir um repertório de influências gerais e específicas sobre a prática docente, reconhecendo,
dentre outros aspectos: os níveis de ensino em que os docentes atuam, as matérias ministradas, a
ordem de apresentação de conteúdos, os perfis dos alunos, o meio socioeconômico.
Cientes dessa perspectiva, fez-se um exercício de distinguir os saberes docentes em
interação com tais variáveis, considerando que Shulman (2015) entendeu que os “novos
reformadores” confiariam que haveria uma base de conhecimentos “codificada e codificável” sobre
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ser professor, porém ainda não especificada por estes grupos. Por outro lado, o referido autor
compreendeu que a base do saber docente estaria pautada nos conhecimentos: pedagógico,
específico e pedagógico específico, que partiriam de quatro fontes principais: 1. Formação
acadêmica nas áreas de conhecimento. 2. Estudo dos processos educacionais institucionalizados
(currículo, material didático, financiamento da educação). 3. Pesquisa sobre a escolarização. 4
Conhecimento prático.
De tal modo, este texto é parte de uma pesquisa ampliada e pretendeu aqui problematizar
práticas pedagógicas e reconhecer variações nos saberes de uma professora responsável pela
disciplina de matemática, atuando em duas turmas, entendidas por ela como diferentes (uma mais
fácil e outra mais difícil de instituir práticas). Questionou-se: Haveria variações e padrões nas
práticas pedagógicas de uma professora de matemática atuando em turmas entendidas por ela como
mais difícil ou mais fácil? Haveria variações nos saberes desta professora conforme as turmas?
Espera-se com este estudo destacar o caráter dinâmico das práticas pedagógicas e a
problematização da atuação de uma professora de matemática, com as singularidades que um
estudo de caso agrega e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do coletivo social presente neste
microcontexto.
MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa que esteve orientada com base em princípios da pesquisa
qualitativa, a qual, segundo Minayo (1994), corresponde a questões específicas, a serem entendidas
dentro do universo de significações, aspirações, crenças, valores e atitudes, a partir de processos e
relações em situações determinadas.
Esta investigação obteve dados em escola de Ensino Fundamental II, que se localizava no
centro de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, mas recebia, majoritariamente, alunos de
um bairro periférico, situado nos arredores da instituição.
Os dados apresentados aqui foram organizados a partir das aulas acompanhadas junto à
professora responsável pela disciplina de Matemática atuando em duas turmas, do período
matutino, entendidas por ela como distintas: uma mais fácil de estabelecer as práticas que a docente
desejava e outra turma mais difícil, ambas em sétimos anos. Assim as turmas acompanhadas foram
indicadas pela professora ao ser questionada: Qual seria a turma “mais fácil” de trabalhar para
você? E a “mais difícil”?
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Esta professora tinha feito um curso Técnico em Ciências Contábeis, Licenciatura em
Matemática e, na época da pesquisa, estava matriculada em um curso de Pedagogia a distância.
Também concluíra uma especialização Lato Sensu em Educação Especial. Ela contava com 44 anos
de idade e cinco anos de experiência na docência.
Foram utilizados os seguintes instrumentos para a obtenção de dados empíricos:
questionários respondidos por alunos das turmas indicadas pelos docentes, análise de documentos
disponibilizados pela unidade de ensino sobre a organização da instituição, como o Regimento
Escolar e um documento que apresentou o histórico da escola. Ocorreram ainda: entrevistas com a
professora e observações de aulas.
As entrevistas foram organizadas de maneira semi dirigida propondo-se questões
previamente elaboradas, como pontos de referência para as discussões sobre as práticas docentes e o
contexto escolar em que a pesquisa ocorreu. Vale a pena destacar que as entrevistas foram
organizadas em dois momentos diferentes: no primeiro semestre (após as observações das aulas) e
ao final do ano letivo, com a intenção de retomar informações que ficaram inconclusas e apreender
mudanças decorrentes de cada período. As entrevistas duraram, no total, 1 hora e 03 minutos, foram
gravadas e transcritas com o auxílio do software: Transcriva.
As observações das aulas foram registradas em diários de campo, conforme roteiro
previamente organizado, os quais segundo Bogdan e Biklen (1994), seriam especificados como um
relato escrito daquilo que o pesquisador ouviu, viu, vivenciou, refletiu quando no contexto escolar
investigado. Conforme Bru (1997) duas semanas em contato com o campo seria um tempo ajustado
para reconhecer algumas das práticas mais recorrentes de um mesmo professor. Portanto, este foi o
período que a docente foi acompanhada, em dias consecutivos.
Optou-se por também utilizar o questionário, inicialmente, para reconhecer possíveis
experiências de reprovações vivenciadas pelos estudantes de cada grupo. Pesquisas internacionais,
Abrantes (2010), Crahay (2007) e Œuvard (2000), reconheceram que reprovações ou interrupções
escolares seria um dos aspectos que, estatisticamente, traria mais influências ao processo de
escolarização. No Brasil, Zago (2006) notou que dentre os estudantes que chegaram ao Ensino
Superior, a minoria já havia vivenciado situações de reprovações ou abandonos escolares.
A partir dos questionários foi possível reconhecer que 7º ano A era composto por 19 alunos,
entre os quais destaca-se as seguintes características: 1. Seis estudantes foram reprovados em algum
momento do percurso escolar, somente em um caso esta experiência se repetiu duas vezes. 2. Cinco
alunos relataram já terem pensado em deixar de frequentar a escola. 3. Quase 50% dos estudantes
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entendiam que a sala frequentada por eles era estudiosa e praticamente todos gostavam de fazer
parte dela.
A turma do 7º B era composta por 21 alunos, dentre os quais: 1. Nove reprovaram em algum
ano escolar, sendo que isso ocorrera com três estudantes mais de uma vez. 2. Dez jovens
reconheceram já terem cogitado abandonar a escola, por diferentes motivos como, por entendê-la
como chata, para dormir mais, por preguiça, por não gostarem dos relacionamentos estabelecidos e
por já ter sido retido em algum momento da escolarização. 3. Seis estudantes afirmaram que não
gostavam de fazer parte desta turma. 4. Somente quatro alunos confiavam que faziam parte de uma
turma estudiosa. 5. Frequentavam a escola no período da manhã.
Para sopesar os dados obtidos pela pesquisa de campo foram realizadas diversas leituras dos diários
de observações de aulas, transcrições das entrevistas, documentos escolares e respostas aos
questionários respondidos pelos estudantes. Torna-se válido esclarecer que existiu um cuidado com
a não segmentação dos dados construídos no contexto escolar, por isso a análise proposta aqui
consistiu em estudar as informações obtidas, sem romper com as interações dinâmicas envolvidas
entre elas.
RESULTADOS
A docente responsável pela disciplina de Matemática, que atuava nos sétimos anos A e B,
costumava repetir, em ambas as turmas, as regras “necessárias” à realização de atividades
matemáticas: “Uma forma fácil de vocês lembrarem...” e seguiu repetindo a regra para a realização
da conta. (Diário de campo, 7ºA). “Multiplicação de mesma base eu vou copiar a base e fazer o que
com os expoentes?” A professora reiterou esta indagação algumas vezes na aula.” (Diário de
campo, 7ºB).
Ela relatou que para realizar o seu trabalho prezava por manter regras disciplinares em sala
de aula e uma rotina de atuação, sobretudo, acreditando ser importante indicar tarefas de casa,
verificar a realização delas e as corrigir.
[...] na correção que eles aprendem, porque às vezes na tarefa eles colocam coisas que
eles nem... só pra falar que fizeram e também a correção das avaliações. Hoje mesmo
eu acabei de fazer a correção com os sétimos da avaliação, então eu coloco a prova
todinha na lousa, a gente resolve ela inteirinha, aí eu pego e distribuo a que eles
fizeram, eles olham e veem onde erraram, então a correção continua, tanto da tarefa
quanto da avaliação. Eu acho que é importante, acaba com matemática, como eu diria
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para você..., fica assim até parece meio antiquado essa maneira tradicional, mas assim
eu observo que, realmente, ainda é a melhor metodologia porque olha assim, você saiu
fora desse tradicional eu acho meio difícil. A minha maior angústia, quando eu fazia
faculdade, como eu já tinha experiência em sala de aula, era com a metodologia, eu
questionava os professores e todos me disseram a mesma coisa, que ainda é o melhor,
é o tradicional mesmo, não tem como fugir muito disso, você pode fazer uma aula de
informática, faz alguma outra coisa, mas não tem como, é exercitando, é eles parando,
refletindo pra eles fazerem. (Professora de Matemática, 7º anos).

A professora demonstrou uma preocupação com os métodos de ensino a serem empregados
em sala de aula, justificando práticas reconhecidas como tradicionais, instituídas por ela, e reiterou
a concepção de que a aprendizagem de conteúdos escolares pelos alunos se dava por meio da
realização de exercícios e correção, em que eles observavam como realizar atividades. “Maria
como chegar aqui? (Apontando um resultado) Maria?” – insistiu a professora. “Não sei” –
respondeu a aluna. “Então olha aqui para ver se aprende.” (Diário de campo, 7ºB).
Questões disciplinares perpassaram as aulas acompanhadas. Para tentar superá-las, a docente
pedia silêncio, fornecia orientações de como e onde deveriam se sentar e, às vezes, fazia o registro
escrito de nomes de estudantes envolvidos em situação de indisciplina, relatando que após três
anotações, fichas seriam enviadas aos responsáveis.
Ela também propôs combinados com os alunos. No momento em que as observações
ocorreram fez-se presente a proposição de um acordo: se os estudantes ficassem em silêncio e
realizassem as atividades, ao final da aula, seria possível ouvir músicas pelo rádio/microfone que a
docente levava para a sala, o qual teria a função inicial de potencializar o uso da voz dela. Com esta
estratégia, a professora pôde, em alguns momentos, contar com o apoio de membros da sala para
pedir silêncio.
No entanto, no 7ºA tais combinados pareciam ser mais eficazes, porém não foram sempre
cumpridos pelos estudantes. No 7ºB situações de indisciplina foram recorrentes. Nesta turma, os
alunos tentavam negociar o silêncio e/ou a realização de atividades a outras concessões da
professora. Isto foi notado, por exemplo, quando um estudante foi repreendido por se sentar fora do
lugar indicado no mapa da turma. “Não vou fazer mais nada também.” (Diário de campo, 7ºB).
Especificamente no 7ºB foi preciso buscar outras estratégias disciplinares. Nesta turma,
houve episódios em que a direção foi chamada para auxiliar na resolução de conflitos, estudantes
foram retirados da aula e reuniões com os familiares responsáveis foram sugeridas. A professora
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também relatou que iria: “[...] parar de explicar as atividades e apenas registrar as respostas na
lousa. Pediu que dois meninos saíssem da sala, mas depois fingiu que os havia esquecido, pois sabia
que não tinha ninguém da direção na escola naquele momento.” (Diário de campo, 7ºB).
Nesta turma, em certos casos, a docente ainda associou a realização de atividades em sala de
aula a pontos na média escolar: “[...] Quando a professora disse que iria atribuir um ponto a mais na
média dos estudantes que realizassem as contas da apostila, alguns tentaram fazer e ficaram um
pouco mais calmos. [...].” (Diário de campo, 7ºB).
Conforme a professora, os estudantes desta turma mantinham o silêncio diante de atividades
avaliativas:
[...] Eu já fiz algumas propostas, tentei modificar algumas coisas, mas não consegui.
[...] uma proposta de vamos fazer, vamos caminhar, depois a gente faz um jogo; foi o
mesmo que nada. Um jogo, a música, um desenho diferente, nada! A única coisa que
eu observei, de uns dias pra cá, é que com o “papel” deu uma pequena acalmada, mas
não que a avaliação veio como uma devolutiva melhor não. (Professora de
Matemática, 7º anos).

Resumindo, no 7ºB a professora tentou mais estratégias disciplinares do que no 7ºA, nesta
sala o combinado de ouvir músicas ao final da aula se mostrou eficaz. Já no 7º B o apoio da equipe
gestora também foi buscado, assim como alunos foram retirados da sala, existiu a possibilidade de
ocorrerem reuniões com os responsáveis e avaliações de conteúdos escolares se fizeram presentes
com mais recorrência.
No que se refere as avaliações, a docente descreveu que a nota era composta por: média de
anotações diárias sobre a realização de tarefas de casa, provas e verificação da realização das
atividades da apostila, ao final do bimestre. As notas obtidas por meio das provas eram associadas
aos acertos matemáticos (objetivos), entretanto, a professora contou que considerava as
individualidades dos alunos para fechar a média do bimestre, tentando apreender “a força de
vontade” de cada um. Além disso, ela distinguiu que o 7ºB possuía um número maior de atividades
avaliativas, visto que elas eram utilizadas também como estratégia disciplinar.
A professora de Matemática nos sétimos anos relatou que acreditava mudar a sua prática de
ensino conforme os perfis dos alunos dispostos nas turmas em que ministrava aulas. No entanto, ela
não parecia entender tal mudança como algo positivo. A fala dela soou como uma justificativa ao
que poderia ser a promoção de desigualdades por meio do ensino.
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[...] acaba querendo ou não, acontece, eu vejo que às vezes eu falei tal coisa em uma
sala, e em outra, eu falei outra. [...], o envolvimento ali, a situação, a própria sala
parece que vai, sem a gente querer, né, mas você não consegue dar a mesma aula,
igualzinha na outra sala. Vai tudo meio diferente. (Professora de Matemática, 7º anos).

Tais possíveis mudanças na prática de ensino foram lidas pela professora atrelando-as aos
alunos. Ela expôs que o histórico deles e fatos que possam ter acontecido antes da aula, a
influenciava, sendo que no 7ºB era mais comum que ela não conseguisse implementar o que
planejara.
[...] olha vamos supor, eu pedi uma coisa assim, não escrevi na lousa nada, foi
oralmente só falei, para amanhã me tragam uma folha já com o cabeçário da escola
pronto, porque nós vamos na sala de informática. Hoje 90% da sala já veio, quando eu
entrei no 7ºA já estavam preparados para descer, eu não perdi este tempo lá, porque eu
incluí junto com a tarefa e veio, eu tive este resultado. Agora no 7ºB eu tenho que
ficar em cima, pedindo pelo amor de Deus, vamos bem coloca o nome, eles deixam,
eles fazem atividade e não colocam nem o nome. Então, quer dizer... (Professora de
Matemática, 7º anos).

Acrescenta-se que esta turma contou com um número menor de alunos, do que no 7º A, que
realizaram ou copiaram, de algum colega a tarefa de casa, conforme quadro 1 (apêndice). “Uma
menina copiou a tarefa de um garoto e disse para ele: “Se tiver errado, você vai apanhar.” Este
então se isentou afirmando que também a copiara.” (Diário de campo, 7ºA).
Além disso, no 7ºA foram observadas situações em que a professora foi questionada por
alunos sobre conteúdos escolares, em que eles traziam dúvidas para serem sanadas em sala de aula;
o que não se fez presente entre estudantes do 7ºB.
No entanto, foi comum em ambos os grupos existirem dificuldades para aprender conteúdos
estudados. “A Ana respondeu uma pergunta errada, a professora a corrigiu: “4 X 2 é 8.” Um menino
disse para a colega: “Tá burra hein”. (Diário de campo, 7ºA). “Uma aluna não sabia ver a hora no
relógio e errou a tabuada do cinco, quando questionada.” (Diário de campo, 7ºB).
Na opinião docente, os relacionamentos estabelecidos entre ela e os alunos eram
diferenciados conforme as turmas do 7ºA e B, tentando ser:
[...] amável, mas nem sempre a gente consegue, porque eles já estão tão agitados que
a gente já tem que chegar diferente, entendeu? Então eu acho se você chegar muito ali,
aí eles sobem... Igual, vamos supor, eu chego no 7ºA eles estão mais calmos, eles me
recebem diferente [...]. (Professora, 2015).
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Embora no 7ºA houvesse menos problemas disciplinares do que no 7ºB, nas duas turmas,
determinados alunos agiram de forma agressiva diante da professora:
A professora chamou a atenção de um aluno e ele respondeu agressivamente: “Para! A
dona só olha pra mim tá me irritando já!" A docente disse que havia falado com os
outros alunos também. Ela pediu para outro menino mudar de lugar, ele respondeu de
forma hostil e depois afirmou que só mudaria de lugar, porque ele mesmo queria.
Muitas vezes os alunos são desagradáveis com a professora. (Diário de campo, 7ºA).

Nessa conjuntura, influências dos alunos às práticas docentes foram identificadas em ambas
as turmas. Alguns demonstraram resistências diante de indicações de atividades escolares, como
quando a professora pediu que copiassem atividades da lousa ou recomendou exercícios a serem
feitos por eles. “Os estudantes lamentaram a tarefa que a professora deixou para que realizassem.
“Você quer matar eu?” A professora disse que eram poucos exercícios.” (Diário de campo, 7ºA).
“Antonio como ficou a resposta?” Eu não sei, porque eu não fiz.” (Diário de campo, 7ºB).
Pontua-se ainda que determinadas reclamações dos estudantes demonstraram-se capazes de
alterar pretensões iniciais:
A professora entrou na sala e parecia que os alunos estavam um pouco mais calmos do
que nos dias anteriores. Eles perguntaram se poderiam escutar o rádio ao final da aula,
ela respondeu que dependeria do comportamento deles. Uma menina perguntou o que
eles iriam fazer na aula e a professora respondeu que trabalhariam com a apostila, um
garoto não gostou: “Ah de novo apostila!” A professora afirmou que estavam
atrasados. Ela começou a aula escrevendo na lousa: Pág. 54, apostila 1. 1)
Investigação matemática. Foi preciso chamar a atenção do grupo diversas vezes,
pedindo silêncio. Alguns alunos falavam sobre a avaliação que iria ocorrer na próxima
aula, uma menina saiu do lugar indicado no mapa e conversava com outra garota,
colegas pediram que ela voltasse ao lugar. Quando isto foi resolvido, outro menino
começou a falar e a professora interrompeu a aula novamente. [...]. Ás 10h05 começou
a explicar o conteúdo, fez alguns registros na lousa e perguntas: “Como fica agora
João? Como eu tenho que fazer?” A professora indagou os passos que deveriam
seguir para realizar a conta, deixando de lado o material apostilado e recorrendo
somente a lousa e ao caderno. [...]. Ela falou mais uma vez a regra para realizarem
operações com potência (números elevados), na divisão e na multiplicação e disse que
eles teriam uma tarefa, ela escreveu algumas operações na lousa e depois falou que
iria vistar os cadernos deles. A maioria não copiou a tarefa. (Diário de campo, 7ºB).
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No final do ano a professora relatou que conversou com os estudantes das duas salas e
concluiu que eles não tinham “hábitos de estudos” em casa, o que para ela atrapalhava o progresso
escolar, ficando relegados apenas ao que aprendiam em sala de aula. Neste momento, ela expôs
também que o 7ºB, turma considerada mais difícil de atuar, tinha passado por um processo de
adaptação às aulas dela, resultando em uma melhora no comportamento dos estudantes, ainda não
refletida na aprendizagem de conteúdos escolares.
CONCLUSÕES
Este texto pretendeu problematizar práticas pedagógicas e reconhecer variações nos saberes
de uma professora responsável pela disciplina de matemática, atuando em duas turmas, entendidas
por ela como diferentes (uma mais fácil e outra mais difícil de instituir práticas). Questionou-se:
Haveria variações e padrões nas práticas pedagógicas de uma professora de matemática atuando em
turmas entendidas por ela como mais difícil ou mais fácil? Haveria variações nos saberes desta
professora conforme as turmas?
Foi possível identificar a existência de atividades que se fizeram presentes tanto no 7ºA
quanto no 7ºB. Nas duas turmas a professora indicava tarefas de casa, corrigia atividades, fazia
perguntas e realizava exercícios matemáticos (escritos), os quais foram majoritariamente feitos por
ela na lousa e copiados pelos alunos. Isto pode ter acontecido, porque a professora afirmou entender
que os estudantes aprendiam, sobretudo, em atividades de correções, em que observavam a
realização das propostas.
Haveria variações entre as turmas acompanhadas ao, por exemplo, a responsável pela
disciplina de Matemática reconhecer que as suas aulas eram influenciadas pelos grupos de alunos, o
que resultaria em variações nas práticas nem sempre desejáveis por ela, mas resultantes de: 1.
Desempenho escolar (histórico de dificuldades ou facilidades para aprender e se organizar). 2.
Reclamações dos estudantes diante de atividades (ir da apostila para o caderno). 3. Situações de
indisciplina (resistências dos estudantes para realizar atividades, conversas entre eles, desrespeito,
conflitos que fomentaram acordos com os estudantes do 7ºA e pedidos de apoio da gestão, reuniões
com familiares, avaliações/notas no 7ºB).
Dentre as especificidades do ensino de matemática fez-se presente referências às regras,
reiteradas como “necessárias”, para a realização das operações matemáticas, assim como a
concepção docente de que os estudantes aprenderiam esta disciplina olhando como se faz contas na
lousa e depois fazendo exercícios no caderno e no material apostilado. Além disso, também vale a
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pena chamar a atenção para o fato de que a professora empregava mais provas na turma entendida
como difícil de atuar, pois este instrumento avaliativo era empregado como estratégia de
“silenciamento” e/ou envolvimento dos estudantes com as atividades propostas.
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APÊNDICE
Quadro 1. Porcentagem de alunos que realizaram ou copiaram a tarefa de casa durante aulas acompanhadas.
7ºA

7ºB

35%

28%

76%

17%

64%
11%
Fonte: arquivo pessoal, diário de campo.
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Resumo
Este texto teve como objetivo problematizar práticas pedagógicas e reconhecer variações nos saberes
de uma professora responsável pela disciplina de Matemática, atuando em duas turmas, entendidas por
ela como diferentes (uma mais fácil e outra mais difícil de instituir práticas). Trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa em que foram utilizados os seguintes instrumentos: questionários com os
alunos/turmas, entrevistas com a professora, análise de documentos e observações de aulas. Foi
possível perceber que dentre as especificidades do ensino de matemática fez-se presente referências às
regras, reiteradas como “necessárias”, para a realização das operações matemáticas, assim como a
concepção docente de que os estudantes aprenderiam esta disciplina olhando como se faz contas na
lousa e depois fazendo exercícios no caderno e no material apostilado. Por outro lado, haveria variações
entre as turmas acompanhadas ao, por exemplo, a responsável pela disciplina de Matemática
reconhecer que as suas aulas eram influenciadas pelos grupos de alunos, o que resultaria em variações
nas práticas nem sempre desejáveis por ela, mas resultantes do desempenho escolar, das reclamações
dos estudantes diante de atividades e frente a situações de indisciplina. Além disso, também vale a pena
chamar a atenção para o fato de que a professora empregava mais provas na turma entendida como
difícil de atuar, pois este instrumento avaliativo era empregado como estratégia de “silenciamento”
e/ou “envolvimento” dos estudantes com as atividades propostas. Espera-se com este estudo destacar
o caráter dinâmico das práticas pedagógicas e dos saberes docentes, assim como problematizar a
atuação de uma professora de matemática, com as singularidades que um estudo de caso agrega e, ao
mesmo tempo, o reconhecimento do coletivo social presente neste micro contexto.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Matemática; Saberes docente.
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NATURAIS DA UFMA
Tiêgo dos Santos Freitas – SEECT/PB
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INTRODUÇÃO
A Educação Matemática enquanto área de conhecimento possui interfaces com diversos
campos do saber. Assim, investigações que relacionam o campo da Educação Matemática com
estudos de Representações Sociais têm apontado grande importância dessa teoria do âmbito da
psicologia social para a compreensão de diversos fenômenos. Pois em seu fazer cotidiano e nos
espaços escolares professores e alunos constroem, mediante processo de comunicação, imagens
acerca da matemática, seu ensino e de outros diferentes objetos com os quais lidam em seu dia a
dia. Essas representações construídas socialmente por diferentes grupos, nas palavras de seu
genitor, são “[...] uma modalidade de conhecimento particular tendo a função de elaboração dos
comportamentos e da comunicação entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 2012, p. 27).
Podemos ilustrar essa situação a partir de uma notícia veiculada em um jornal, que discute
sobre o baixo desempenho matemático dos alunos brasileiros no exame do PISA 2015. Na busca
por respostas sobre essa problemática, Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Movimento Todos
Pela Educação, afirma que existe “[...] uma cultura familiar e social de aversão à matemática.
‘Começamos a incutir na cabeça das crianças desde muito cedo que matemática é difícil, é para
poucos’” (FRAGA; SALDAÑA, 2017). Essa “cultura familiar e social” vem sendo perpassada por
diferentes gerações, sendo justificativa para o insucesso em matemática. As imagens, teorias do
senso comum, construídas por diferentes grupos sociais, a exemplo da família, são difundidas para
os membros da instituição familiar e para as demais pessoas com as quais se relacionam, tornandose uma “verdade quase universal”, como se esse conhecimento fosse supremo, inalcançável.
Assim, essa teoria em questão, concebida como “teoria do senso comum”, considera que
essa forma de conhecimento, o senso comum, como “[...] um conhecimento verdadeiro, [que]
permite explicar determinadas práticas nas escolas, na medida em que, identificar as representações
dos professores e alunos em relação a um determinado objeto, pode nos ajudar a compreender
algumas questões de sala de aula” (CRUSOÉ, 2004, p. 113).
No presente trabalho objetivamos identificar e produzir algumas análises acerca das
Representações Sociais mantidas por licenciandos em Ciências Naturais - habilitação em Química,
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), acerca do professor de matemática. Para o
desenvolvimento desta investigação qualitativa, na qual buscamos alcançar as características
estruturais das representações construídas pelo grupo social em questão, aplicamos questionários
aos alunos e analisamos os dados com o apoio do software Evocation 2005.
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Para a construção dos caminhos teórico-metodológicos desta pesquisa, discorreremos sobre
os referenciais da Teoria das Representações Sociais (TRS) e da Teoria do Núcleo Central (TNC),
aplicadas neste estudo.
REFERENCIAL TEÓRICO
O campo de estudos designado como Teoria das Representações Sociais (doravante TRS),
se deu a partir da tese de doutorado do psicólogo social Serge Moscovici, em 1961. Para a
elaboração desta teoria, o autor tomou como um dos pontos de partida a obra de Émile Durkheim,
renovando o conceito de representações coletivas presente nos estudos deste autor.
Ao tratar da expansão dessa teoria, Jodelet (2001), traz as representações sociais (doravante
RS) como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um
objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p.
36). Indo além, diferentes autores (JODELET, 1989; MACHADO, 2008; SÁ, 1998) apontam que
essa teoria caracteriza um fenômeno denominado “conhecimento do senso comum”, um “saber
ingênuo” e “natural” construído por determinados grupos sociais a partir de sua relação com
determinados objetos. Para que ocorra a criação dessas representações, é necessário que um grupo
social, indivíduos que convivam entre si e possuam um sentimento de pertença com os demais, se
relacionem com determinados objetos. Assim, como apontado por Sá (1998, p. 24), “[...] a
proposição teórica de que uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de alguma
coisa (o objeto)”.
Nesse contexto, a matemática enquanto área de conhecimento, seu ensino e o professor de
matemática possuem um conjunto de imagens, concepções e teorias que justificam o porquê da não
aprendizagem de seus conteúdos, das dificuldades no entendimento de seus conceitos e operações e
do docente que a leciona.
Considerando o objetivo de conhecer e analisar as RS mantidas por licenciandos em
Ciências Naturais - habilitação em Química acerca do ser professor de matemática, fizemos uso da
abordagem estrutural, que possui como foco a estruturação e organização das representações,
trazendo como base a ideia de que toda representação está estruturada a partir de um núcleo central
e da relação deste com elementos periféricos.
Dentro dessa abordagem, estruturou-se a Teoria do Núcleo Central (doravante TNC), sendo
considerada como uma “teoria complementar” à TRS, que se desenvolveu a partir da tese de
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doutoramento de Jean-Claude Abric. Em seu estudo, Abric tratou sobre a questão da organização
interna da RS, destacando que a produção dessas representações ocorria a partir de um núcleo
central estruturante, que guia comportamentos, ações e atitudes, sendo este permeado por elementos
periféricos associados a experiências e histórias individuais (SÁ, 1996).
Nesse contexto, as RS se constituem a partir de elementos do núcleo central e dos
periféricos, por meio da interação constante entre eles. Assim, o núcleo central possui privilégios na
organização das representações, promovendo “a constituição de um núcleo figurativo, ou seja, uma
reorganização imagética de elementos cognitivos privilegiados” (SÁ, 1996, p. 21). Esse núcleo
representa o elemento fundamental da representação, determinando a sua apresentação e
organização. Dessa forma, ele possui duas funções: uma geradora, na qual ocorre a criação e
formação das imagens que possui significação, junto ao processo de objetivação; e a função
organizadora, que promove a orientação entre as ligações dos elementos da representação e as suas
relações.
Ademais, destacamos a importância de conhecer as RS construídas pelos licenciandos
acerca do objeto ser porfessor de matemática, uma vez que funcionam “[...] como um sistema de
interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social,
[...determinando] seus comportamentos e suas práticas” (ABRIC, 1997, p. 28).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento deste trabalho de natureza qualitativa, de caráter exploratório,
trabalhamos com 72 alunos, 35 mulheres e 37 homens, com idades variando entre 18 e 51 anos,
com média de 22,9 anos. Os alunos ingressaram no curso entre 2011 e 2016, a maioria (42) estava
no 1º e 3º período do curso, os demais entre o 4º e 9º.
Como mecanismo de coleta de dados, utilizamos um questionário com 10 questões,
objetivando conhecer as RS mantidas pelos alunos acerca da matemática, do seu ensino, da
aprendizagem e do professor de matemática. No presente artigo, por limitação de espaço,
exploramos apenas a décima questão. Neste item, solicitamos aos discentes que expressassem até 3
palavras ou expressões que se relacionassem ao termo indutor “professor de matemática”. A
aplicação do questionário ocorreu no ano de 2017.
Para organização dos dados coletados, após homogeneização dos termos obtidos (expressões
como “cálculo” e “cálculos” foram homogeneizadas para “cálculos”, por ser o termo de maior
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incidência), utilizamos um software para suporte das análises. O uso do conjunto de programas
Evocation 2005 permitiu um tratamento quanti-qualitativo dos dados, convergindo na elaboração do
quadro de quatro casas (quadrante de Vergès), “através do qual se discriminam o núcleo central, os
elementos intermediários [...] e os elementos periféricos da representação” (OLIVEIRA,
MARQUES & TOSOLI, 2005, p. 582), considerando o valor das frequências médias de evocação
das palavras, o valor médio da ordem de evocação de cada termo e a frequência de corte adotada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a constituição de um banco de dados com o uso de planilhas eletrônicas e a
organização dos vocábulos no processo de homogeneização, passamos às inferências. Inicialmente,
destacamos o quadrante gerado para as respostas da questão.
Para o grupo, obtivemos um corpus de análise de 207 expressões/palavras, com 106
expressões diferentes. O total máximo correspondia a 216 termos, considerando que foi solicitado
aos alunos 3 vocábulos para a questão, porém 3 alunos não responderam ao item 10. A frequência
de corte é adotada para que o programa Evocation 2005 desconsidere as expressões/palavras com
baixa relevância para a análise. Neste caso, visto o volume total de evocações, adotamos o valor 2
para o corte, desconsiderando, então, os termos que tiveram frequência 1, correspondentes a 73
palavras. Assim, o programa trabalhou com 134 vocábulos que corresponderam a 64,7% do total.
A análise foi realizada com base nos critérios utilizados por Vergès (2001), compreendendo,
neste caso, ao estudo prototípico, o qual trabalha com o cruzamento da frequência média das
palavras expressas com a ordem das evocações produzidas (rang). O Quadro 1, anexo, traz o
resultado dessas relações, na forma do quadrante de Vergès para as expressões em ordem natural de
evocação.
Dos quadrantes, podemos perceber que o núcleo central é comporto por quatro termos:
DEDICADO, IMPORTANTE, INTELIGENTE e RESPONSAVEL. Destacando características
gerais do professor, dos quais INTELIGENTE foi apontado por 21 alunos. Esse destaque ao termo
se dá pela visão construída acerca da matemática enquanto Ciência, a qual é considerada uma das
mais difíceis, desde os anos iniciais de escolarização. Assim, essa visão de um conhecimento para
pessoas “inteligentes” se faz presente em diferentes etapas escolares, sendo acompanhado de outras
expressões que corroboram essa caraterística.
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A primeira periferia, que possui estreita relação com o núcleo central, é constituída por
ATENCIOSO, DOMINIO_CONTEUDO e PACIENTE. Na qual as caraterísticas de frequência 11,
ATENCIOSO e PACIENTE, são consideradas essenciais para a manutenção desse professor
INTELIGENTE, o qual precisa possuir um amplo domínio do conteúdo a ser ensinado.
Na zona de contraste temos uma maior variação de termos, na qual ocorre a mescla de
caraterísticas do professor, com questões relativas à PRATICA e à DIDATICA de ensino,
FACILIDADE_ENSINAR, BOM_RACIOCINIO_LOGICO, CONHECIMENTO, CALCULISTA,
além de termos que se contrastam, como LEGAL, MEDO, RIGIDO; ainda se faz presente o termo
MESTRE, o qual guarda uma visão de “supremacia” do professor de matemática, imagem que se
constrói desde a Educação Básica e permanece com alunos do Ensino Superior.
Os termos da segunda periferia, geralmente evocados por último ou ficando nas últimas
posições, mesclam entre expressões que os alunos relacionam aos professores de forma geral e a
eles

mesmos

em

particular.

Características

como

DIFICULDADE,

NERVOSISMO,

PERSISTENTE e PRESSAO, são itens que eles associam aos professores, mas que refletem suas
vivências

no

decorrer

do

curso;

PROFISSIONAL,

PREPARADO,

INTERATIVO,

GOSTA_ENSINAR, FOCADO e SABIO são elementos que eles sublinham como caraterísticas
externas que formam esse professor, contrastando com os itens que se relacionam a eles em seu
processo formativo, pois, mesmo que não sejam habilitados para lecionarem matemática, muitos
irão assumir esse papel no mercado de trabalho, dada a carência de profissionais com essa formação
específica.
CONCLUSÕES
As Representações Sociais mantidas pelo grupo de licenciandos apontam que ser “professor
de Matemática” está alicerçado em caraterísticas que, majoritariamente, o tomam como
INTELIGENTE, além de outros traços inerentes ao perfil profissional docente. Esse núcleo
estruturante se faz presente em trabalhos como o de Silva (2016, p. 130), no qual se verifica “uma
concepção de docente como detentor do conhecimento que deve transmiti-lo mediante explicações
e exemplos a seus alunos [...]”.
Esse processo de transmissão do saber matemático e de sustentação do professor como
detentor do conhecimento se evidencia em termos que são periféricos ao do núcleo central, como as
características de ser ATENCIOSO, PACIENTE, LEGAL e FOCADO, além dos elementos que se
relacionam com as questões didáticas, como a FACILIDADE_ENSINAR, GOSTA_ENSINAR.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2325

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Ademais, elementos que refletem a vivência desses alunos com a matemática também se fazem
presentes nos termos evocados.
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ANEXOS
Quadro 1. Quadrante de Vergès - termo indutor “professor de Matemática”.
NÚCLEO CENTRAL / ELEMENTOS CENTRAIS

Frequência >= 5 / Rang< 2,00
Termos
Fref.
DEDICADO
11
IMPORTANTE
6
INTELIGENTE
21
RESPONSAVEL
5

Rang
1,818
1,500
1,476
1,600

2<= Frequência <4Rang< 2
Termos
Fref.
BOM_RACIOCIONIO_LOGICO 3
CALCULISTA
2
CONHECIMENTO
2
DIDATICA
3
FACILIDADE_ENSINAR
2
LEGAL
3
MEDO
2
MESTRE
3
PRATICA
2
RIGIDO
3

Rang
1,667
1,500
1,500
1,000
1,500
1,667
1,000
1,667
1,000
1,000

ZONA DE CONSTRASTE / ELEMENTOS
INTERMEDIÁRIOS

PRIMEIRA PERIFERIA / ELEMENTOS
INTERMEDIÁRIOS

Frequência >= 5 / Rang>=2,00
Termo
Fref.
Rang
ATENCIOSO
11
2,455
DOMINIO_CONTEUDO
6
2,667
PACIENTE
11
2,000
SEGUNDA PERIFERIA /
ELEMENTOS PERIFÉRICOS

2<= Frequência <4Rang> 2
Termos
Fref.
DIFICULDADE
2
FOCADO
2
GOSTA_ENSINAR
2
INTERATIVO
2
NERVOSISMO
2
PERSISTENTE
2
PREPARADO
3
PRESSAO
3
PROFISSIONAL
4
SABIO
2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Evocation 2005.
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Resumo
Pesquisas que utilizam estudos de Representações Sociais no campo da Educação Matemática têm
registrado a relevância da Teoria das Representações Sociais para a compreensão de diversos
fenômenos educacionais, visto que, em seu fazer cotidiano, professores e alunos constroem imagens
acerca dos diferentes objetos com os quais lidam em seu dia a dia, dentre estes a Matemática. A teoria
se aportou nos estudos de doutoramento do psicólogo social Serge Moscovici, publicados em 1961, e
concebe as Representações Sociais como formas de conhecimento construídos socialmente, a fim de
desvendar objetos desconhecidos e conduzir as ações dos indivíduos em seus grupos. Embasados nos
estudos desenvolvidos por Moscovici (2012), Jodelet (2001), Sá (1996), Oliveira, Marques & Tosoli
(2005), objetivamos identificar o conteúdo representacional de licenciandos em Ciências Naturais habilitação em Química, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), acerca do objeto “professor
de matemática”. Participaram da investigação 72 alunos, os quais responderam a um questionário para a
coleta de dados. Ancorados na Teoria do Núcleo Central, aplicada às perspectivas estruturais das
Representações Sociais, elaboramos um quadrante de quatro casas que sistematizam evocações
produzidas pelos sujeitos da pesquisa a partir do termo indutor “professor de Matemática”. Das
análises empreendidas, destacamos que a representação social do professor de matemática está centrada
em um perfil profissional de detentor do conhecimento, possuindo uma inteligência que se destaca
entre outros elementos de sua personalidade. Ademais, os termos periféricos da representação abarcam
vocábulos que se opõem, dada a diversidade sociocultural do grupo, e que se mesclam com a vivência
dos licenciandos em seus processos de aprendizagens da matemática.
Palavras-chave: Representações Sociais; Professor de Matemática; Ensino Superior; Licenciandos;
Ciências Naturais.
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INTRODUÇÃO
Com relação às noções geométricas, as pesquisas de Piaget e de Inhelder (1948/1993), bem
como estudos posteriores com o mesmo referencial teórico-metodológico (KOBAYASHI, 2001;
PEREIRA, 2009), demonstram que o processo de construção espacial inicia pela construção
topológica e, na sequência, as relações projetivas e euclidianas. Apesar disso, o ensino de conteúdos
que envolvem Espaço e Forma e/ou Geometria continua iniciando pelas relações projetivas e
euclidianas antes das topológicas, ou seja, o ensino das figuras geométricas antes dos sólidos
geométricos demonstra como esse ensino não é adequado para a construção do conhecimento
espacial na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Como consequência,
segundo esses estudos, a falta de um trabalho efetivo que envolva inicialmente os espaços
topológicos e, posteriormente, os projetivos e euclidianos tem provocado lacunas na construção do
espaço tridimensional, prejudicando as atividades geométricas sistematizadas que envolvem a
bidimensionalidade. Neste sentido, a intervenção pedagógica permite acompanhar passo a passo os
processos funcionais que estão presentes na construção do espaço e da formação de possíveis e do
necessário.
Dessa forma, apoiados no método clínico-crítico piagetiano realizamos, antes e depois do
processo de intervenção pedagógica construtivista, a aplicação provas operatórias sobre noções
espaciais, sobre o possível e o necessário e uma avaliação sobre conteúdos geométricos, mais
especificamente atividades que envolviam as noções de Espaço e de Forma e/ou Geometria. Sendo
assim, para este trabalho estaremos apresentando e discutindo os resultados referentes aos
procedimentos utilizados pelas crianças-participantes no jogo para preenchimento do tabuleiro (PT).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para essa pesquisa adotamos a perspectiva teórico-metodológica da Epistemologia Genética
de Jean Piaget, que concebe o conhecimento como uma construção psicossocial e contínua.
Assim, o presente estudo tem como hipótese conceitual de que a aprendizagem de noções
espaciais pode ser favorecida por meio de intervenção pedagógica construtivista com jogos de
regras e formação de possíveis e do necessário. Para verificação da hipótese, antes e depois do
processo de intervenção pedagógica com ênfase psicopedagógica, foi realizada uma bateria de seis
provas sobre noções espaciais adaptados de Piaget e Inhelder (1948/1993). Também foi aplicado a
prova de Piaget (1981/1985) a “A construção de arranjos espaciais e equidistâncias”. Além disso,
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com o intuito de buscarmos respostas para o problema levantado e verificarmos nossa hipótese
realizamos antes e depois do processo de intervenção pedagógica, a aplicação de uma avaliação
com nove exercícios sobre conteúdos matemáticos, mas especificamente atividades que envolviam
noções de Espaço e Forma e/ou Geometria.
Participaram da pesquisa 10 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental com faixa etária entre
9 a 10 anos que frequentam a sala de acompanhamento pedagógico de uma Escola do município de
Maringá-PR, devidamente matriculados. Esses sujeitos participaram do processo de intervenção
pedagógica e foram organizados individualmente, em duplas e quintetos.
A intervenção pedagógica foi organizada com o jogo Katamino e adaptação do método
clínico, sistematizado por Jean Piaget (1926/2005) e contou com questões específicas de possíveis e
necessários (PIAGET, 1981/1985).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste tópico são apresentados os resultados encontrados nos procedimentos utilizados pelas
crianças-participantes no jogo para preenchimento do tabuleiro (PT). Com base no referencial
teórico adotado e nas informações obtidas nas sessões realizadas durante a pesquisa entre os alunosparticipantes organizamos dois critérios de análise das ações e verbalizações das crianças durante as
partidas. O primeiro critério refere-se aos procedimentos utilizados no jogo para o preenchimento
do tabuleiro; o segundo, refere-se à formação de possíveis e do necessário nas estratégias
desenvolvidas para o jogo Katamino, critério este que ainda não temos os dados analisados.
Em relação ao primeiro critério, destacamos a presença de oito níveis de procedimentos
utilizados pelas crianças para preenchimento do tabuleiro (PT): IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA e
IVB. Vale destacar que estes níveis foram organizados e criados a partir do referencial teórico
adotado e pela pesquisadora.
Na primeira sessão de intervenção pedagógica, a maioria das crianças apresentava condutas
compatíveis ao nível IA, quanto aos critérios de preenchimento do tabuleiro (PT) (Quadro 1). Neste
momento, elas preenchiam o espaço demarcado com as peças de forma aleatória, pareciam não
coordenar variáveis do jogo, antecipar jogadas e tendiam a recomeçar do zero, quando erravam a
colocação de uma peça. Ao final do processo de intervenção, observamos modificações nessas
condutas por parte das crianças, que passaram a realizar suas ações com antecipação e justificativa,
assim como apresentaram ampliação de quatro a seis níveis de desenvolvimento em relação aos
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iniciais. Mais uma vez, os dados produzidos em nossa pesquisa reforçam a relevância de
intervenções de caráter construtivista e com uso de jogos para o desenvolvimento do pensamento
dos indivíduos, como já demonstrado por investigações anteriores em outros domínios cognitivos
(CALSA, 2002; FÁVERO, 2004; SOUZA, 2007; CEZAR, 2009; PEREIRA, 2009; RABASSI,
2011; MELO, 2012 e NASCIMENTO, 2016).
Os níveis dos procedimentos de jogo para o preenchimento do tabuleiro (PT) mais elevado,
manifestados em cada sessão de intervenção encontra-se no quadro 1. Organizamos os dados a
partir da descrição de quatro condutas, adaptadas de Nascimento (2016), conforme sua estabilização
durante as sessões de intervenção: transição de condutas, estabilização de condutas, manutenção de
condutas e crescimento de condutas.
Dessa maneira, podemos afirmar que oito das crianças investigadas – FEL (10;9), LUC
(10;9), MAR (10;4), MAT (10;9), PED (10;1), RAY (9;9), STE (9;7) e VAL (10;7) manifestaram
condutas de estabilização ao estabilizarem o maior nível alcançado até o final da intervenção
pedagógica. Um criança, DAN (9;10) apresentou condutas de transição ao oscilar entre níveis mais
complexos e menos complexos de preenchimento do tabuleiro, e uma, LUA (9;11) apresentou
conduta de manutenção ao manter o mesmo nível até o final do processo de intervenção, sem
alterações para maior ao longo desse processo. Nenhuma criança apresentou condutas de
crescimento (Quadro 3).
PED (10;1) é um dos exemplos de condutas de estabilização do nível IIIA. Ele inicia o
processo de intervenção no nível IIA e encerra em IIIA, quando utiliza três das variáveis do jogo
(peça/peça, peça/todo e o movimento de rotação da peça), e ainda, amplia para uma nova forma de
fazer, ao entender que a parte que sobra para ser coberta tem o formato de uma das peças já usadas.
Quando questionado sobre como ele pensou para montar a jogada respondeu:
PED (10;1): Eu comecei pelas bordas, porque vou colocando cada peça, depois vou
olhando o espaço que sobra. Daí eu pego a peça que é compatível aqui (aponta para
o tabuleiro.) Daí essas últimas peças ocupam um espaço muito desorganizado, porque
quando coloco elas, sobra um quadradinho (referindo-se a peças que têm encaixe para
mais de um lado). Aí eu tenho que ficar girando ela até dar certo, e de vez em
quando eu vejo que estou certo porque fica sobrando um espaço igualzinho à
peça que temos.

DAN (9;10) apresentou condutas de transição, pois na primeira e segunda sessão de
intervenção exibiu características referentes ao nível IB, na terceira e quarta sessão, as condutas se
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modificaram para o nível IIIB e, a partir dessas sessões, manifestou oscilação entre os níveis IIIB e
IVA. No início de suas jogadas, DAN (9;10) busca as peças com encaixe mais adequado entre si
para cobrir o espaço. Ao jogar em dupla, nas próximas sessões, considera quatro das variáveis do
jogo - peça/peça, peça/todo, considera a quantidade de cubos que formam cada peça e utiliza o
movimento de rotação que a peça pode assumir – essas características podem ser inferidas quando,
ao ser questionado sobre como faz para preencher o tabuleiro respondeu:
DAN (9;10): Eu tento encaixar a peça, e vou mudando ela de posição, tenho que
mudar senão não dá. Aí eu conto os quadradinhos que ainda falta eu preencher e vou
lá e conto quantos quadrados eu tenho na peça.

A partir da quinta sessão DAN (9;10) apresentará condutas que oscilam entre os níveis IIIB
e IVA. As condutas referentes ao nível IVA podem ser observadas na fala a seguir:
P: Por que você está começando pelo meio?
DAN (9;10): Porque quando eu comecei eu fui bem devagar, porque eu nunca tinha
jogado pelo meio, mas agora que eu começo pelo meio eu uso o T (peça verde) eu vou
mais rápido. Então eu gosto de começar pelo meio. Também eu gosto de usar essas
peças que eu nunca usei, tipo o Z e essa tortinha (peça azul clara e roxa), porque
ela vai mais longe, para esse, esse, esse e esse lado (indicando os quatro lados da
peça). Sabe eu entendi que pelos lados fica mais complicado de começar.
P: Por quê?
DAN (9;10): Porque dos lados sobra mais espaço que não encaixa nenhuma peça,
e pelo meio a gente vai encaixando qualquer coisa mais fácil.

As condutas de DAN (9;19), bem como das outras duas crianças que manifestaram condutas
de transição confirmam conclusões de Piaget (1980/2011) sobre a não linearidade do
desenvolvimento do sistema cognitivo que se organiza em movimentos de ir e de vir que podem ou
não conduzir à estabilização. As condutas de DAN (9;10) evidenciam o caráter dialético e
interdependente do pensamento, ao iniciar em IB, passar para IIIB e IVA e retornar, no final da
intervenção, para IVA, resultados convergentes com resultados de pesquisas recentes (MELO,
2012; NASCIMENTO, 2016).
As crianças pesquisadas sugerem condutas estáveis e não-estáveis quanto aos procedimentos
utilizados no jogo para o preenchimento do tabuleiro (PT). Essas condutas são próprias à
reequilibração, mesmo as crianças que oscilaram em seus níveis de PT se beneficiaram das
características construtivistas das sessões de intervenção pedagógica, uma vez que, embora tenham
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decrescido seu desempenho em algum momento do processo, não somente se recuperaram como se
desenvolveram para maior.
CONCLUSÕES
Os dados relativos às condutas de estabilização e de crescimento apresentadas pelas crianças
pesquisadas sugerem sistematização de suas jogadas, que puderam se beneficiar de antecipação e de
planejamento ao longo do processo. De aleatórias (nível IA), as jogadas passaram a manifestar
níveis mais complexos de possíveis e do necessário. Compartilhamos com Piantavini (1999), de que
situações de reflexão, de explicação e de justificativa das estratégias organizadas em um jogo
favorecem seu desenvolvimento, facilitando a hipótese de que tenha sido este um dos fatores a
influenciar positivamente o desenvolvimento dos alunos-participantes da pesquisa quanto à
formação de possíveis e do necessário. Levando o conjunto desses dados consideramos que as
características construtivistas da intervenção pedagógica de nossa pesquisa aliada ao uso do jogo
Katamino tenham gerado tais resultados.
Como destacam Costa (1995) e Bogatshov (2003), a experiência imediata com o material
empírico não desencadeia a formação de possíveis e do necessário, pois dependem de processos
cognitivos que os interpretem como a abstração reflexiva e a tomada de consciência, abstração
refletida, sobre o seu próprio pensamento e suas próprias ações em cada jogada. Esse é o caso do
trabalho desenvolvido em nossa pesquisa, que ofereceu oportunidades de produção de
conhecimentos, reflexão, verbalização das estratégias implementadas no jogo ao longo do processo
de intervenção pedagógica.
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ANEXOS
Quadro 1. Níveis referentes aos procedimentos de jogo para preenchimento do tabuleiro – PT.
NOME/

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

IDADE

sessão

sessão

sessão

sessão

sessão

sessão

sessão

sessão

Identificação
condutas

DAN
(9,10)

IB

IB

IIIB

IIIB

IVA

IIIB

IIIB

IVA

Transição

FEL
(10,9)

IB

IB

IB

IB

IIA

IIIA

IIIA

IIIA

Estabilização

LUA
(9,11)

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

Manutenção

LUC
(10,9)

IB

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

Estabilização

MAR
(10,4)

IB

IIB

IB

IB

IIB

IIB

IIB

IIB

Estabilização

MAT
(10,9)

IB

IB

IIA

IIA

IIA

IIB

IIB

IIB

Estabilização

PED
(10,1)

IIA

IIB

IIB

IIB

IIIA

IIIA

IIIA

IIIA

Estabilização

RAY
(9,9)

IA

IIB

IB

IB

IIB

IIB

IIB

IIB

Estabilização

STE (9,7)

IB

IB

IIB

IIB

IIB

IIIA

IIIA

IIIA

Estabilização

VAL
(10,7)

IA

IB

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

IIA

Estabilização

das

Fonte: Produção da autora.
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Resumo
O presente artigo pretende, demonstrar parte dos resultados de uma pesquisa realizada para a tese de
Doutorado em Educação - Programa de Pós-graduação em Educação – PPE da Universidade Estadual
de Maringá – UEM, cujo objetivo é de investigar os efeitos de uma intervenção pedagógica
construtivista com jogos e construção de possíveis e do necessário em relação à aprendizagem de
conteúdos escolares sobre noções espaciais. Assim, com o intuito de buscarmos respostas para o
problema levantado de que: a aprendizagem de noções espaciais pode ser favorecida por meio de
intervenção pedagógica construtivista com jogos de regras e formação de possíveis e do necessário? é
que, apoiados no método clínico-crítico piagetiano realizamos, antes e depois do processo de
intervenção pedagógica construtivista, a aplicação provas operatórias sobre noções espaciais, sobre o
possível e o necessário e uma avaliação sobre conteúdos geométricos, mais especificamente atividades
que envolviam as noções de Espaço e de Forma e/ou Geometria. Os resultados apontaram que o uso
do jogo Katamino contribuiu para a construção de possíveis nas estratégias dos estudantes, bem como
para a melhoria de seu desempenho em todos os testes realizados após as intervenções pedagógicas
construtivista. Em todas as provas, incluindo as avaliações sobre conteúdos geométricos, o crescimento
da quantidade de acertos mostrou-se estatisticamente significativo, além de respostas qualitativamente
mais adequadas. Concluímos que esses resultados estão relacionados à metodologia utilizada durante as
intervenções pedagógicas construtivista, em especial, o uso do jogo de regras acompanhado de
mediação pedagógica da professora-pesquisadora. Portanto, neste trabalho iremos demonstrar os dados
obtidos com relação aos procedimentos utilizados pelas crianças-participantes no jogo para
preenchimento do tabuleiro (PT).
Palavras-chave: Educação; Intervenção Pedagógica Construtivista; Saber Geométrico; Possível e
necessário.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo relata uma prática pedagógica desenvolvida no decorrer do Estágio
Supervisionado do Curso de Pedagogia, da Universidade Regional de Blumenau - FURB, no
componente curricular de Estágio IV - Anos Iniciais, no primeiro semestre de 2019. Esse estágio foi
realizado em uma escola da rede municipal de Blumenau, SC, em Matemática, com uma turma do
5°ano do ensino fundamental. O estágio nos proporcionou experiências que consideramos
essenciais para a formação acadêmica da licenciatura, como a criação de jogos e a busca constante
de informações, conhecimentos para sua criação.
O Estágio IV possibilitou uma ampla inserção na escola campo, realizamos 8 (oito) idas,
dessas 4 (quatro) foram destinadas para observação e 4 (quatro) para o desenvolvimento da
docência. Por observação compreendemos a importância do olhar atento, de forma que seja possível
compreender e identificar as dificuldades encontradas nos temas abordados (FREIRE, 1996). A
autora (idem, 1996, p.1) ainda afirma que "a ação de olhar e escutar é um sair de si para ver o outro
e a realidade segundo seus próprios pontos de vista, segundo sua história.”, da mesma forma que o
professor precisa aprender a olhar para seus atos, para assim poder se conhecer e poder descobrir o
outro.
A prática docente é compreendida como o exercício da docência, logo o estágio “é o espaço
formativo por excelência da docência, uma vez que não é simples formar para o exercício da
docência de qualidade e que a pesquisa é o caminho metodológico para essa formação”
(PIMENTA, LIMA, 2005, p.11).
Durante o período de observação foram realizadas conversas com a professora regente da
turma e com as/os estudantes. A decisão dos temas que seriam trabalhados foram sugeridos pela
professora regente e teriam continuação no ano letivo. Um dos temas que foram desenvolvidos
durante o período de docência foram as Expressões Numéricas, que passaremos a apresentar neste
trabalho. Nesse sentido, o texto foi organizado em três partes, na primeira abordamos os jogos
enquanto recurso pedagógico, seguido do relato da prática docente e das considerações finais.
OS JOGOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Ao pensar na criação e utilização de jogos na educação, buscamos compreender a
importância deles no processo de ensino e aprendizado, ou seja, no esforço de tornar o ensino da
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matemática algo significativo. Os jogos despertam o interesse dos estudantes. Segundo Grando
(2000, p. 19) “muitas crianças ficam horas, às vezes, prestando atenção em um único jogo e não se
cansam”, aí nos perguntamos: que poder ou mágica exercem os jogos para conseguir a concentração
das crianças?
Os jogos sempre estiveram presentes na cultura de diferentes civilizações. Por meio deles as
pessoas davam significados aos seus atos, manifestavam sua religiosidade, aproveitavam seu tempo,
cultivavam suas tradições e as relações comunitárias. No entanto, com a revolução industrial, os
jogos começaram a ser separados das atividades sociais do viver comunitário, e ganharam um
caráter de pouca importância e não seriedade. E na educação não foi diferente, os jogos não
ocuparam lugar de destaque no processo de ensino e aprendizagem.
A escola tem o papel de participar do processo criativo e imaginativo para a construção do
pensamento abstrato. Grando (2000) destaca que é através dos jogos que os estudantes serão
capazes de relacionar as atividades realizadas no ambiente lúdico com conceitos aparentemente
abstratos como os da matemática. Ao mesmo tempo sabe-se que a sociedade está em constante
transformação, e revendo seus posicionamentos e concepções. De acordo com Luckesi (2000, p.2),
“o que a ludicidade traz de novo é o fato de que quando o ser humano age de forma lúdica vivencia
uma experiência plena”.
Os exercícios lúdicos têm ganhado cada vez mais espaço no cenário educacional, pois as
crianças compreendem melhor os desafios, podendo desenvolver diferentes tipos de inteligência.
Segundo Gardner et al. (2011, p.488, tradução livre), as inteligências desenvolvidas são:
✓ inteligência lógico-matemática: interesse por problemas que envolvam
seqüências e ordenação;
✓ inteligência lingüística: facilidade do uso da linguagem oral e escrita;
✓ inteligência espacial: interesse em quebras cabeças (formas de figuras planas e
sólidos);
✓ inteligência intra-pessoal e interpessoal: habilidade de relacionar-se no grupo;
✓ inteligência musical: domínio de sons, alturas e tonalidades;
✓ inteligência corporal cinestésica: capacidade de apreensão de grandes e
pequenos movimentos.
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Desta forma, podemos analisar as atividades a serem desenvolvidas e o interesse pelo jogo
oferecido, conseguindo também identificar a importância do jogo para além da compreensão dos
conteúdos.
EXPRESSÕES NUMÉRICAS: RELATO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Como vimos, a temática foi definida pela professora regente a partir do planejamento para o
quinto ano. Este planejamento está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular BNCC (BRASIL, 2017), que não traz especificamente as expressões, mas traz a álgebra. Segundo o
Michaelis (2016) “[...] Ciência matemática que tem por objetivo simplificar e generalizar as
questões aritméticas, buscando a resolução de problemas por meio de fórmulas em que os símbolos
(letras e sinais) representam números desconhecidos ou uma faixa de possíveis números”.
Assim, o tema “álgebra” se refere às expressões numéricas, que no seu início são utilizadas
para representar um conjunto de números e operações matemáticas, que ao final, é dado um
resultado finito real. Por esse motivo Ottes (2016, p.28) diz que “o assunto expressão numérica não
é um assunto que nos documentos fique claro do porque é realizado e que deve ser realizado na
Educação Básica, porém, como professores da Educação Básica, sabemos que este conteúdo faz
parte do dia a dia escolar”.
Segundo UDESC (s/d, p.5) na expressão numérica, é necessário resolver os termos na
seguinte ordem, da esquerda para a direita: a) Multiplicação e divisão; b) Adição e subtração.
Além disso, existem os agrupadores de termos, que servem para alternar prioridades de
cálculo, bem como agrupar partes da expressão em pequenas fórmulas. Nesse caso, além da ordem
das operações matemáticas, devem-se observar a hierarquia dos agrupadores, sendo que devem ser
resolvidos primeiro, também da esquerda para a direita, na seguinte ordem: 1° Parênteses., 2°
Colchetes. 3° Chaves.
Como foi observado durante as aulas, os estudantes apresentavam dificuldades com a
matemática. Após explicar o que são, qual a finalidade e a sequência da resolução das expressões
numéricas, foi feito um jogo sobre elas, para que de uma forma lúdica eles aprendessem com mais
facilidade. O uso de jogos, também conhecido como gamificação. Tolomei (2017, p.149) entende
que:
Dessa forma, a ideia de que o uso de games ou atividades gamificadas
favorece o engajamento dos estudantes em atividades escolares tidas por eles
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como enfadonhas é inevitável, porque o uso dos games pode aproximar o
processo de

aprendizagem

do

estudante

à

sua

própria

realidade.

Primeiramente por estimular o cumprimento de tarefas para o avanço no curso
com o objetivo de alcançar as recompensas, e segundo por ser de fácil
acessibilidade, tendo em vista que sua utilização pode ocorrer com celulares,
tablets e computadores.

No sentido de estimular o cumprimento de tarefas e o processo de aprendizagem,
desenvolvemos o jogo “Caça as Expressões”. As regras do jogo consistem em: a) Grupos com cinco
estudantes e um tabuleiro; b) O jogo inicia com quem jogar o dado e tirar nele o maior número,
logo após aquele que tirou o número maior joga novamente o dado, pega sua peça e anda nas casas
do tabuleiro, quando ele parar vai visualizar se é número ou símbolo. Caso seja número ele pega
uma carta que está no meio do tabuleiro e espera os outros integrantes jogarem para iniciar o
cálculo, terão um minuto para resolvê-lo e se porventura caírem em símbolos há três possibilidades,
se for um traço ( -) volte uma casa, se for um ponto ( . ) uma rodada sem jogar e se for um asterisco
( * ). Ganha o jogo aquele que chegar ao final do tabuleiro primeiro e tiver todos os cálculos
resolvidos. Segundo Maratori (2003, p. 12),
Quando são propostas atividades com jogos para alunos, a reação mais
comum é de alegria e prazer pela atividade a ser desenvolvida. O interesse
pelo material do jogo, pelas regras ou pelo desafio proposto envolvem o
aluno, estimulando-o à ação. É necessário que a atividade de jogo proposta,
represente um verdadeiro desafio ao sujeito despertando-o para a ação, para o
envolvimento com a atividade, motivando-o ainda mais. O jogo, pelo seu
caráter propriamente competitivo, apresenta-se como uma atividade capaz de
gerar situações-problema provocadoras, onde o sujeito necessita coordenar
diferentes pontos de vista, estabelecer várias relações, resolver conflitos e
estabelecer uma ordem.

Esse jogo proporcionou euforia nos estudantes, conforme podemos ver na figura dois em
anexo. No início quando foi explicado que tinham um minuto para resolver a expressão, eles
ficaram assustados alegando que não conseguiriam resolver. Mas, como vimos acima quando se
sentem desafiados se despertam para a ação, para o envolvimento com a atividade, motivando- se o ainda mais
(MARATORI, 2003).

E eles conseguiram a ponto de não quererem parar de jogar, quando um colega

da equipe não sabia resolver a expressão, o outro auxiliava, explicando. No término da aula,
questionaram a professora regente se no outro dia poderiam jogar novamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste jogo nos possibilitou refletir sobre a importância de inovar no ensinar,
colaborando na elaboração de novos conhecimentos permitindo que víssemos que a teoria e a
prática juntas colaboram para nossa formação profissional e pessoal, desenvolvendo nosso
pensamento crítico sobre cada processo realizado.
Como resultado do jogo, tivemos retorno positivo dos estudantes, pois participaram de
forma ativa, entusiasmada, interessada. A todo instante interagiam com o grupo, e por mais que
fosse um jogo de competição eles cooperavam uns com os outros, construindo conhecimento e
relacionando-o com o real. Este exercício da docência nos foi um desafio, pois até então não
tínhamos feito algo semelhante durante a graduação, tampouco como como estudantes da educação
básica.
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Resumo
Este trabalho objetiva socializar uma prática docente desenvolvida no decorrer do estágio realizado
junto ao componente curricular Estágio IV - Anos Iniciais, do Curso de Pedagogia, FURB no primeiro
semestre de 2019. O estágio supervisionado é obrigatório para todas as licenciaturas. O Estágio IV está
organizado em diferentes momentos, alguns que acontecem na universidade e outros na escola campo
de estágio. Os momentos na universidade são centrados na fundamentação teórica, reflexiva e prática
do estágio, enquanto na escola campo consiste em observação, registro e docência. A atividade a ser
apresentada foi realizada em uma escola da rede municipal de Blumenau, SC, nas aulas de Matemática
junto a turma do 5°ano. Durante o período de observação a professora regente fez a indicação dos
temas que seriam desenvolvidos na docência. Dentre eles, “expressões numéricas”, que são utilizadas
para representar um conjunto de números e operações matemáticas, que no final, é dado um resultado
finito e pertencente ao conjunto dos números inteiros. Como aporte teórico usamos Ottes (2016),
Moratori (2003), BNCC (BRASIL, 2017), entre outros. Frente a observação de que os estudantes
apresentavam alguma dificuldade em relação ao aprendizado da matemática, a metodologia utilizada nas
aulas foi jogos. Criou-se um jogo chamado “Caça às expressões” que objetivou compreender e usar as
regras das expressões numéricas de forma lúdica. O jogo contém cálculos envolvendo os sinais de
conjunção, inicia-se com fórmulas mais simples que ficam mais complexas conforme a partida vai
evoluindo. Dentre os resultados da prática desenvolvida destaca-se a importância de inovar o modo de
ensinar e aprender por meio dos jogos, inclusive expressões numéricas.
Palavras-chave: Expressão Numérica; Jogos; Estágio Supervisionado; Anos Iniciais; Álgebra.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FILOSOFIA E A
PESQUISA DIDÁTICA
Marcelo Senna Guimarães – UNIRIO

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência de formação de professores
de filosofia, no qual se dá destaque à formação do professor como pesquisador. A pesquisa do
professor é entendida aqui como tendo seu foco na questão didática, podendo, portanto, ser
chamada de uma pesquisa didática, para diferenciá-la da pesquisa acadêmica. A diferenciação entre
esses dois âmbitos de pesquisa (que não é propriamente uma diferença entre suas naturezas) é
importante, dado o fato de que os cursos de filosofia nas universidades costumam enfatizar a
formação do pesquisador, deixando em geral em segundo plano a formação do professor.
Consideramos que a separação excludente entre essas duas formações é enganadora e prejudicial a
ambas. Propomos que o entendimento das características e do valor da pesquisa didática, além da
sua articulação com a pesquisa acadêmica, é crucial para a boa formação dos professores e, pode-se
dizer, também para a formação dos pesquisadores, na medida em que esses provavelmente
trabalharão como professores, mesmo que seja no ensino superior. Menga Lüdke (2001) relata, em
sua investigação sobre a pesquisa dos professores, um desencontro entre a pesquisa realizada nas
universidades e aquela que seria necessária nas escolas. Nota-se uma percepção, por parte dos
professores, de que a pesquisa acadêmica não se adequa bem às necessidades da escola. Por outro
lado, parece que os professores perceberiam o que é preciso pesquisar, mas não dispõem dos meios
ou das condições para realizar essa pesquisa. Não pretendemos solucionar essa dificuldade, mas
sugerir um caminho para pensá-la e talvez abordar pelo menos um aspecto desse desencontro.
Para esclarecermos ainda melhor o nosso interesse, cumpre dizer que entendemos a pesquisa
didática como aquela pesquisa que o professor faz para realizar suas atividades como docente, em
especial o planejamento de cursos e a realização de aulas e avaliações. Queremos tratar de uma
modalidade de pesquisa que não é, portanto, a pesquisa que se faz sobre a educação, sobre a prática
do professor, ou mesmo sobre o aprendizado dos alunos. É uma pesquisa didática no sentido de ser
uma pesquisa que se faz para o cumprimento da tarefa de ensinar. Supõe-se que essa modalidade de
pesquisa, se ela puder ser chamada assim, tem relações com a pesquisa educacional e também com
a pesquisa da área ou da disciplina em que o professor atua, no nosso caso especificamente a
filosofia. Porém, ela não se reduz nem a uma nem a outra. Está ligada à preparação do professor
para suas aulas e seus cursos, ao planejamento, seleção de materiais, estabelecimento de um
programa, escolha de abordagens didáticas, elaboração de avaliações, entre outras atividades. Diz
respeito a algo que não costumamos chamar de pesquisa, ao menos na prática dos professores de
educação básica, mas que de qualquer modo já fazemos. O produto dessa pesquisa seria encontrado
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nos próprios cursos realizados, incluindo especialmente o plano de curso, os recursos didáticos, os
instrumentos de avaliação e o registro dos resultados. Há também um produto performativo, que são
as aulas e outras atividades conduzidas pelo professor.
Será que podemos chamar essa atividade propriamente de pesquisa didática? Usando uma
definição acadêmica de pesquisa, a de construção de conhecimento por meio de um método
rigoroso, a pesquisa didática atenderia a essa definição? Seguindo a definição de Rodrigo (2009),
segundo a qual a tarefa específica do professor é a construção de um saber didático, pensamos que
temos elementos que justificam a nomenclatura que estamos propondo. O professor da educação
básica produz um saber por meio de um método. Esse saber produzido é o saber didático, a
disciplina em questão apresentada de modo a ser aprendida pelos estudantes. Quanto ao método
utilizado, a questão parece um pouco mais espinhosa. Na medida em que os próprios professores
não consideram sua atividade como uma atividade de pesquisa, há muito pouca probabilidade de
que se tenha consciência de um método a ser utilizado. No entanto, a pertinência em caracterizar
essa atividade como uma pesquisa pode colaborar para que tomemos consciência do ou dos
métodos que utilizamos, e os tornemos mais claros para nós mesmos. Tendo formulado essas
questões e essa perspectiva, trata-se de tentar colocá-la em prática na formação de professores, tanto
na formação inicial quanto na formação continuada.
O CONTEXTO DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA
A Filosofia tornou-se disciplina obrigatória no ensino médio em 2008, com a lei
11684/2008, promulgada pelo presidente em exercício José Alencar. A aprovação dessa lei se deu
após um longo período de lutas e mobilizações pela inclusão da disciplina no currículo escolar,
período esse que pode ser retroagido até meados da década de 1970, ainda durante a vigência da
ditadura civil militar brasileira. Desde os inícios dos anos 1980, a presença da Filosofia nos
currículos escolares se deu de forma muito tímida, quando não era simplesmente ausente. De forma
mais geral, a disciplina esteve presente, quando esteve, em apenas uma das três séries do ensino
médio (antigo segundo grau, denominação válida antes da aprovação da LDB, em 1996), com carga
horária de apenas uma ou no máximo duas horas-aula semanais. Diante desse quadro, o processo de
formulação curricular e de desenvolvimento de abordagens didáticas se deu de modo muito
precário: quase não se tem notícia de uma prática de ensino que se tenha firmado e formulado um
padrão que pudesse ser reconhecido e avaliado por outros professores. Desde a década de 1980,
lenta porém algo gradativamente, livros didáticos de Filosofia vão sendo publicados no mercado
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editorial brasileiro, indicando o interesse e alguma presença da disciplina nas escolas. Após a
promulgação da LDB, na forma da lei 9394/1996, a situação da Filosofia ainda permanece precária,
embora ela tenha sido reconhecida, juntamente com a Sociologia, como um componente curricular
do ensino médio, ainda que não necessariamente na forma de disciplina obrigatória. Entre 1996 e
2008, diversas mobilizações em favor de uma presença mais efetiva das disciplinas nos currículos
escolares resultaram num projeto de lei que estabelecia a obrigatoriedade de ambas, projeto que foi
aprovado no Congresso Nacional, porém vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em
2001, sob a alegação de que não haveria professores suficientes e que os estados não disporiam de
recursos para implementar a medida. Não obstante, Filosofia e Sociologia constavam como
componentes curriculares da Área de Ciências Humanas e suas tecnologias, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo mesmo governo em 1998, e algumas
universidades incluíram em seus vestibulares questões de ambas as disciplinas. Com a mudança de
governo, em 2003, as mobilizações de professores continuaram, até que em 2008 foi estabelecida a
aprovação das duas disciplinas nas três séries do ensino médio. Tal situação perdurou até 2016,
quando o governo interino de Michel Temer, menos de um mês após o impeachment de Dilma
Roussef, enviou para o Congresso Nacional a medida provisória 746/2016, que revogava a
obrigatoriedade de Filosofia e Sociologia, fato que se confirmou na lei 13415/2017, na qual a
presença desses componentes no currículo se dá na forma de “estudos e práticas” que devem fazer
parte da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, juntamente com Educação Física e Artes. Esse
brevíssimo retrospecto tem aqui a função de indicar que a presença de tais disciplinas no currículo
tem uma dimensão política importante na educação brasileira, pois nota-se claramente que
determinados grupos e partidos fazem questão de interferir no currículo do ensino médio (assim
como de toda a educação básica). Perceber essa dimensão política terá sua importância na formação
de professores das duas disciplinas.1
Mesmo que a presença obrigatória de Filosofia (que destacamos aqui, por ser nossa área de
atuação) tenha se restringido a aproximadamente oito anos nesse período estudado, houve uma
grande produção de materiais didáticos (com a inclusão da disciplina no PNLD) e de discussão
teórica e metodológica (com a criação de grupos de pesquisa, a publicação de diversos dossiês
sobre ensino de Filosofia em revistas da área de Educação e de Filosofia e a criação de programas
de pós-graduação voltados para professores da área) nesse curto espaço de tempo. Embora ainda

O relato mais detalhado desse processo, desde o início do século XX, e suas implicações políticas podem ser vistos em
Alves (2002).
1
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haja uma lacuna significativa no número de professores formados na disciplina atuando nas escolas
básicas, houve um aumento também significativo da presença desses professores nas redes
escolares. A formação de tais professores, portanto, tornou-se uma questão real e presente nas
licenciaturas de Filosofia e nas escolas, muitas das quais receberam os licenciandos em seus
períodos de estágio supervisionado.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADA PARA A PESQUISA DIDÁTICA
Nossa experiência com a formação de professores se deu a princípio atuando como professor
de ensino médio e recebendo licenciandos em estágio supervisionado. Essa atividade proporcionou
o conhecimento da situação de estágio de um ponto de vista que se mostrou valioso depois para a
atuação como professor formador de professores no curso de licenciatura em filosofia. Ao receber
os licenciandos, muitas vezes o professor da escola não está preparado para atuar na formação do
futuro professor. Há uma certa inércia presente na relação com os estagiários que faz com que eles
sejam tolerados como uma espécie de observador das aulas, sem que se vá muito além disso. É
preciso, de modo geral, que o professor da escola tome a iniciativa de fazer com que a relação vá
além dessa observação passiva. Mesmo que tenha recebido orientação na universidade para
comportar-se de modo mais participativo, os estagiários, por um certo comodismo, frequentemente
tendem a satisfazer-se (sem se sentirem realmente gratificados) com a postura de observador. A
experiência da atuação como professor de educação básica nos mostra que, para atuar como
formador de professores, também esse docente necessita de alguma forma de estímulo e de
orientação. Assim como sugerimos anteriormente, se o professor muitas vezes não é consciente da
própria atividade como uma forma de pesquisa, também não se vê atuando como formador.
Desse modo, nossa experiência de formação de professores nos cursos de licenciatura busca
guiar-se pela necessidade do professor tomar consciência da natureza de sua atividade como
docente. Em particular, enfatizamos o fato de tratar-se de um modo de pesquisa, que optamos por
chamar de pesquisa didática. Para colocar em prática esse modo de formação, propomos
inicialmente para os licenciandos a discussão sobre a formação do filósofo nas universidades. No
contexto do curso de licenciatura, a formação do filósofo está articulada com a formação do
professor. Nos cursos de Filosofia, talvez mais do que em outros cursos, nota-se um certo pudor por
parte de estudantes e professores quanto a se designar como “filósofos”. Frequentemente se prefere
dizer que somos “professores de Filosofia”, “pesquisadores de Filosofia”, “estudantes de Filosofia”,
reservando a expressão “filósofo” para aqueles autores consagrados na história que produziram uma
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obra que se tornou referência compartilhada e aceita no mundo acadêmico, e, com algumas
exceções, fora dele. Ainda assim, mantem-se uma outra distinção que é a formação de
pesquisadores e a formação de professores, sendo a segunda comumente desprestigiada. Esse é um
dos motivos pelos quais parece importante indicar aos licenciandos que a prática do professor
envolve uma pesquisa específica, para além da pesquisa acadêmica: a pesquisa didática. A tarefa do
professor, portanto, mostra-se como uma tarefa a princípio mais difícil do que a daquele que seria
apenas pesquisador, pois se trata não apenas de conhecer a fundo a filosofia e de saber investigá-la,
mas também de ser capaz de transmiti-la para um público que não terá como objetivo se tornar
filósofo, ser um profissional da filosofia. Há um tanto de retórica nessa afirmação, mas é uma
provocação relevante para o contexto em que ela é feita, pois a desvalorização da licenciatura se faz
com a afirmação de que os estudantes menos capacitados é que se tornariam professores. Afirmar
que o professor realiza dois tipos de pesquisa articuladas, a pesquisa didática e a pesquisa
acadêmica, pretende se contrapor à noção de que a tarefa do professor é mais simples. Afirmar a
articulação entre a formação para a pesquisa acadêmica e para a docência também se relaciona com
a ideia de que o professor de filosofia não é suficientemente professor se não for também, em
alguma medida, filósofo (não no sentido anteriormente exposto, de figura luminar no mundo
filosófico, mas no sentido de ser capaz de desenvolver um pensamento autônomo e não se restringir
a transmitir o pensamento de outros)2.
Após essas questões, por assim dizer, introdutórias, voltamo-nos para a caracterização da
pesquisa didática. O que o professor faz, precisa fazer, para preparar seus cursos e suas aulas? O
planejamento de curso envolve o estabelecimento de objetivos e o ordenamento de sequências
didáticas que levem à realização daqueles objetivos. A questão dos objetivos do curso de Filosofia é
crucial pois, no ambiente conturbado que enfrentamos no Brasil (mas não só), a justificativa da
presença da Filosofia nos currículos escolares precisa ser feita quase diariamente. Perguntarmo-nos
pelo sentido de ensinar Filosofia para quem não pretende seguir a carreira é imperativo. O professor
deve ser capaz de dizer e mostrar porque a Filosofia é importante na formação dos cidadãos. A
resposta a essa pergunta pode variar em função da realidade escolar encontrada por cada estagiário,
e por isso é importante manter a pergunta em aberto. Ter clareza na resposta que pode ser dada a
essa pergunta em cada situação deve permitir estabelecer objetivos relevantes para o grupo de
alunos com que o professor vai lidar. Além dessa reflexão contextualizada, o professor deve lidar
também com os documentos oficiais que orientam e dão diretrizes para sua atividade. Faz parte da
2

Essa proposição é desenvolvida por Cerletti (2009).
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pesquisa didática, portanto, saber ler e se apropriar desses documentos (de nível federal, estadual,
da própria escola ou mesmo dos livros didáticos) de modo coerente com o seu entendimento do que
é ser professor de filosofia. A organização de sequências didáticas, para o que é necessária a seleção
de recursos didáticos, especialmente de textos filosóficos, a proposição de dinâmicas e atividades
para os estudantes, as abordagens didáticas de cada professor, a elaboração de instrumentos de
avaliação, esses e outros aspectos seguem-se na atividade de pesquisa e de atuação do professor em
seu cotidiano de trabalho. Capacitar os licenciandos para realizarem essas tarefas é um modo de
desenvolver a competência profissional dos futuros docentes.
CONCLUSÕES
Como conclusão parcial da experiência de ensino, temos notado que esse modo de abordar a
formação docente tem produzido tensões que parecem produtivas. A enunciação de uma forma de
pesquisa que difere da pesquisa acadêmica parece ser capaz de produzir uma desestabilização em
certas práticas consagradas no ambiente universitário mas que, não obstante, carregam pressupostos
questionáveis, como é a desvalorização da formação do professor diante da do pesquisador. Além
disso, parece dotar a prática docente de uma dignidade intelectual que tende a ficar oculta se
mantemos a visão do professor como um mero transmissor de conteúdos. Nesse sentido, parece
promissor aprofundar e ampliar essa maneira de abordar a formação de professores, ao menos no
caso dos professores de Filosofia.
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Resumo
O texto apresentado pretende expor uma experiência de ensino em andamento voltada para a formação
de professores de Filosofia num curso de licenciatura. Como formar professores de Filosofia? Para
responder a essa questão, é preciso enfrentar diversos problemas. Elegemos aqui um que nos parece
fundamental, que é a questão da pesquisa do professor. Distinguimos entre pesquisa acadêmica e
pesquisa didática, para indicar a relevância que há em caracterizar a atividade docente como a prática de
um tipo de pesquisa. No caso da Filosofia, em particular, a atividade docente se dá em meio a um
contexto social que coloca em xeque o próprio sentido do estudo filosófico nas escolas, com
consequências sobe a atuação do professor. Esse contexto social afeta a prática do professor, pois este
é obrigado a justificar quase cotidianamente a sua presença na escola. A pesquisa didática em Filosofia
se caracteriza, portanto, pelo entendimento da relação entre ser professor e ser filósofo (no sentido de
ser pesquisador), pela capacidade de propor objetivos relevantes para o ensino de Filosofia para um
público leigo, pela organização de sequências didáticas relevantes para alcançar os objetivos
estabelecidos, o que envolve a seleção de materiais didáticos, a escolha de abordagens e metodologias
de aula, a elaboração de instrumentos de avaliação, entre outras atividades exigidas do professor. Pensar
a formação docente sob o prisma da pesquisa didática tem se mostrado produtivo para capacitar os
licenciandos do curso de Filosofia para sua atividade profissional, assim como para promover um
questionamento das pressuposições que rondam a distinção entre formação de pesquisadores e
formação de professores, com vistas a uma maior integração entre esses dois aspectos da formação
universitária.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia; Formação de Professores; Pesquisa didática.
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INTRODUÇÃO
O Ensino de Geociências na Educação Básica permite explorar uma visão holística do
planeta, contribuindo para a formação de uma perspectiva planetária, necessária para o exercício de
uma cidadania responsável e crítica (CARNEIRO et al., 2004). Gonçalves et al. (2007) destacam
que o desenvolvimento da consciência planetária é imprescindível para dar respostas à muitas das
perguntas e demandas que a sociedade apresenta no século XXI. Nesse sentido, entender o
funcionamento do nosso Planeta deveria ser um objetivo básico da educação obrigatória
(PEDRINACI et al. 2013).
No entanto, na Educação Básica brasileira, Geociências compõe o currículo da disciplina de
Ciências Naturais (Ensino Fundamental) e concorre com as demais áreas das Ciências por espaço
nas aulas, principalmente nos anos iniciais em que há uma ênfase nos conteúdos da Biologia.
Assim, as noções de Geociências encontram-se dispersas no currículo e fragmentadas nas práticas
pedagógicas. Rodrigues et al. (2016), também apontam a menor atenção dada à Geologia no campo
da educação científica em Portugal e afirmam que para reverter este quadro são necessárias
mudanças nos programas curriculares, nos recursos didáticos e na formação de professores.
Concordamos que é crucial um foco mais forte nos temas da Geociências e ressaltamos a
importância de se formar, desde os anos iniciais, a ideia de Planeta Terra como um sistema
integrado e em equilíbrio dinâmico. Para tanto, consideramos fundamental que temáticas da
Geociências, assim como propostas metodológicas, sejam abordadas na formação inicial de
professores, sendo essa a problemática deste texto.
Formação de Professores e o Desenvolvimento de Atividades Práticas de Geociências
O Ensino de Ciências com foco nas Geociências nos anos iniciais (1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental), deve ser desenvolvido almejando o processo de alfabetização científica
(LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001) das crianças, abordando propostas educacionais
contextualizadas que incentivem a busca de explicações científicas e que considerem a criança
como sujeito de seus conhecimentos. Nesse sentido, a ação da criança e sua participação ativa no
processo de aquisição do conhecimento deverá ser estimulada através de atividades desafiadoras
(FRIZZO e MARIN, 1989) que estimulem o estabelecimento de hipóteses, a construção de
argumentos e justificativas consistentes e explicações sobre o tema investigado (SASSERON e
CARVALHO, 2011).
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Tendo isso em vista, acreditamos que o desenvolvimento de atividades práticas pode
favorecer a aprendizagem das crianças na área de Geociências. Entretanto, para que essa abordagem
metodológica seja efetiva, é necessário que o professor, enquanto mediador do processo de ensino e
aprendizagem, esteja preparado para estimular todo o potencial da atividade. No entanto, a
possibilidade de que estas atividades estejam praticamente ausentes do currículo de cursos de
formação de professores dos anos iniciais da educação básica brasileira é preocupante.
Uma investigação feita por Augusto e Amaral (2015) apontou que as lacunas na formação
em conteúdos específicos tornam as professoras dos anos iniciais inseguras para realizar inovações
na prática pedagógica. De acordo com os autores, os resultados mostraram que elas estavam
despreparadas para compreender e desenvolver, com autonomia, inovações programáticas e
metodológicas.
Esses apontamentos recaem, entre outros aspectos, na reflexão sobre a formação do
professor para o ensino de ciências nos anos iniciais. Para Augusto e Amaral (2015), os cursos de
formação inicial e continuada de professores deveriam ser espaços que favorecessem a reflexão
individual e coletiva, o diálogo entre as diferentes disciplinas e a construção de práticas embasadas
em teorias sólidas de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, visando contribuir para a valorização da
área de Ciências pelos professores e o enriquecimento da prática educativa, poderiam ser
contemplados nos cursos de formação inicial, entre outros aspectos, a vivência de práticas
diversificadas como, por exemplo, a experimentação em abordagens investigativas.
No caso específico de Geociências, a formação inicial deveria ajudar os futuros professores
a desenvolverem e integrarem de forma holística a organização do conhecimento geológico
(RODRIGUES et al., 2016), imprescindível para entender a complexidade e as interações dos
processos naturais e humanos na história do planeta (CARNEIRO, GONÇALVES e LOPES, 2009).
O Ciclo das Rochas faz parte desse conteúdo dinâmico e integrador das Geociências.
Assim, com o intuito de promover atividades práticas de Geociências para estudantes de
Pedagogia, realizamos a oficina “Ciclo das Rochas”. Nosso objetivo foi viabilizar caminhos para
melhoria da formação inicial de pedagogos e investigar se esses estudantes, futuros professores dos
anos iniciais, ao participarem da realização de atividades práticas com aprofundamento de
conhecimento científico, reconhecem a importância deste tipo de atividade para a aprendizagem de
Geociências.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este relato de experiência apresenta características de pesquisa-ação desenvolvida ao longo
do segundo semestre letivo de 2018 e 2019 (terceira fase em desenvolvimento em 2020) de inclusão
de atividades práticas de Geociências em uma disciplina de Ciências Naturais de um curso de
Pedagogia de uma instituição de ensino público.
Barbier (2002) defende que a pesquisa-ação parte de uma inquietação de transformação
deliberada da realidade, e se apresenta por meio de um duplo objetivo: transformar a realidade e
produzir conhecimentos relativos a essa transformação; a prática possui, assim, um aspecto
extremamente pedagógico e político. Para Tripp (2005, p. 445) a pesquisa-ação educacional é uma
estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, na busca de alicerçar seus
conhecimentos diante de grandes estruturas educacionais. Para o autor, o sistema deve agir de modo
que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado
de seus alunos.
Nesta perspectiva, estudamos dois grupos de alunos no período de dois semestres.
Assumimos que após recolher dados não faríamos generalizações; ou seja, que os dados apenas nos
auxiliariam na compreensão e na fundamentação dos conceitos apresentados no processo da
formação e na reflexão sobre as atividades desenvolvidas possibilitando reelaborações para
oferecimentos posteriores. Esses dados articulam-se por meio de duas questões respondidas antes e
após a realização da Oficina: “Como surgiram as rochas?” e “Quais tipos de rochas que
encontramos na natureza?”.
O CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA
A disciplina é oferecida aos estudantes do 6º semestre do curso de Pedagogia de uma
Universidade Pública e tem a função de contribuir para a construção de conhecimentos sobre a
docência, em particular em relação ao ensino e à aprendizagem das Ciências da Natureza. Por meio
do desenvolvimento de instrumentos conceituais teóricos e metodológicos, leva em consideração as
concepções prévias dos estudantes e busca contribuir para o desenvolvimento de autonomia, atitude
investigativa e reflexão crítica sobre a Ciência, seu papel na sociedade e na formação dos cidadãos.
Entre outros objetivos, visa apresentar as contribuições de novas abordagens propostas nas
investigações mais recentes da área de Educação em Ciências. Por meio de leituras e
aprofundamentos teóricos e de desenvolvimento e reflexão de atividades práticas, a disciplina é
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organizada em quatro grandes tópicos que abordam concepções de Ciência; histórico do Ensino de
Ciências e movimentos de inovação; tendências teórico-metodológicas; Ciências como tema
integrador da Biologia, Química, Física, Astronomia e Geologia. A oficina “Ciclo das Rochas”
enquadra-se no último tópico.
Neste contexto, a oficina foi desenvolvida com o objetivo de viabilizar caminhos para
melhoria da formação inicial de pedagogos e investigar se esses estudantes, futuros professores dos
anos iniciais, ao participarem da realização de atividades práticas com aprofundamento de
conhecimento científico, reconhecem a importância deste tipo de atividade para a aprendizagem de
Ciências com foco nas Geociências.
No início da oficina entregamos duas questões para levantamento dos conhecimentos
prévios. Posteriormente, realizamos abordagens teóricas sobre diferenças de rochas magmáticas,
sedimentares e metamórficas e desenvolvemos a atividade prática “O vulcão de parafina”. Na
sequência realizamos outra atividade prática, na qual cada grupo recebeu um Kit composto por
amostras numeradas de rochas, equipamentos para provas (ponta seca, água, ácido clorídrico e lupa)
e cartas com especificações das provas de testes aplicadas nas amostras de rochas. Os participantes
deveriam realizar as provas e identificar qual era a carta de especificação de cada amostra
numerada.
Durante a realização da atividade prática, observamos relatos relacionados às recordações de
aulas teóricas de Ciências e poucas lembranças de atividades práticas. No término da oficina os
alunos fizeram considerações positivas sobre a inserção de atividades práticas no planejamento das
aulas de Ciências Naturais.
RESULTADOS OBSERVADOS NAS EDIÇÕES DE 2018 E 2019
Na primeira Oficina (2018), o questionário foi entregue à vinte e oito alunos. Na primeira
questão “Como surgiram as rochas?”, identificamos que treze alunos se referiram ao resfriamento
do magma, nove ao acúmulo de minerais, cinco não recordavam e um aluno referiu-se à meteoros
que caíram na Terra. Na segunda questão “Quais tipos de rochas que encontramos na natureza?
Explique suas classificações”, identificamos que cinco alunos se referiram às rochas magmáticas,
metamórficas e sedimentares, dez alunos não se recordavam, outros dez se referiram à apenas um
tipo de rocha (magmáticas ou ígneas), e três se referiram à dois tipos de rochas (metamórficas e
sedimentares). Não encontramos explicações para as classificações.
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Na segunda Oficina (2019 A), o questionário foi entregue à cinquenta e seis alunos. Na
primeira questão identificamos que catorze alunos se referiram ao resfriamento do magma, dez ao
acúmulo de sedimentos ao longo de tempo, cinco ao acúmulo de minerais e cinco à temperatura e à
pressão. Vinte e dois alunos não se lembravam. Na segunda questão identificamos que apenas um
aluno se referiu as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, quinze alunos se referiram à
apenas um tipo de rocha (magmáticas ou ígneas), treze se referiram à dois tipos de rochas
(metamórficas e sedimentares), vinte e sete não se lembravam. No que se refere à explicação sobre
a classificação das rochas, novamente não encontramos respostas.
Em relação aos conhecimentos prévios sobre Geociências, as respostas obtidas indicam que
as maiorias dos alunos não se recordavam ou desconheciam conteúdos das Geociências, visto que,
apresentaram dificuldades para responderem as questões.
Na segunda edição da oficina consideramos pertinente solicitar aos participantes que
respondessem novamente as questões quinze dias após a oficina (2019 B). Obtivemos quarenta e
seis respostas. Na primeira questão identificamos que quarenta e dois alunos se referiram ao
resfriamento do magma, sete se referiram ao acúmulo de sedimentos ao longo do tempo, quatro
fizeram associações à temperatura e à pressão, dois se referiram ao acúmulo de minerais e um às
alterações químicas da rocha. Apenas um aluno afirmou não se recordar. Na segunda questão
identificamos que vinte e um alunos se referiram às rochas magmáticas, metamórficas e
sedimentares, doze mencionaram as rochas intrusivas e extrusivas e dezesseis se referiram à dois
tipos de rochas (magmáticas e sedimentares ou magmáticas e metamórficas ou metamórficas e
sedimentares). Quatro alunos se referiram à um tipo de rocha (magmáticas ou ígneas) e apenas um
não se recordou. No que se refere à explicação da classificação das rochas, encontramos respostas
associadas ao processo de resfriamento do magma e ao acúmulo de sedimentos ao longo do tempo.
Após análise das respostas obtidas no questionário aplicado quinze dias após a oficina
observamos alguns dados interessantes: 1) aumento do número de respostas que relacionavam o
resfriamento do magma ao surgimento das rochas, indicando que a atividade prática do vulcão,
associada à formação das rochas magmáticas, foi marcante. Por outro lado, diminuiu o número de
respostas associadas à formação das rochas sedimentares e metamórficas; 2) aumento do número de
respostas que indicavam os três tipos de rochas (magmáticas, metamórficas e sedimentares), assim
como a explicação para a formação desses três tipos, mesmo entre os alunos que, na questão
anterior, citaram apenas o resfriamento do magma. Outro ponto interessante de se observar é o
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baixo número de respostas associadas às rochas metamórficas, indicando a necessidade de enfocar
mais essa questão no próximo oferecimento da oficina.
De uma forma geral observamos que as duas atividades práticas desenvolvidas exerceram
influência nas respostas. A atividade do vulcão impactou nas respostas sobre o surgimento das
rochas, assim como a atividade de classificação de amostras de rochas possibilitou um maior
número de respostas sobre os três tipos de rochas.
Para avaliar o potencial da oficina (2019) os alunos foram convidados a responder questões
relacionadas à percepção sobre a importância da atividade prática, sobre mudanças nas concepções
de Ensino de Geociências e na confiança para trabalhar esses temas com crianças a partir das
seguintes questões: “Qual a importância da atividade desenvolvida para sua formação? A
participação na oficina mudou sua concepção sobre o Ensino de Geociências para crianças? Após
a atividade você se sente mais confiante para ensinar Geociências para crianças?”.
Obtivemos 100% de respostas (46 alunos) positivas destacando o potencial da atividade para
a formação de professores dos anos iniciais. Todos alunos responderam também que a participação
na oficina mudou a concepção que tinham sobre o Ensino de Geociências para crianças. Por outro
lado, na resposta à terceira questão, 17% dos alunos afirmaram que ainda não se sentiam confiantes
para ensinar Geociências para crianças, indicando a necessidade de aprofundamentos teóricos sobre
o tema, considerado complexo pelos alunos, e uma carga-horária maior para o desenvolvimento da
oficina. Esses apontamentos serão considerados para a reelaboração da oficina (2020).
CONCLUSÕES
Consideramos que o desenvolvimento de atividades práticas pode possibilitar a redução das
dificuldades dos alunos, a apropriação de conhecimentos científicos e a vivência de atividades
diversificadas que possibilitaram ao futuro professor refletir sobre estratégias metodológicas
adequadas para o Ensino de Geociências nos anos iniciais. A reflexão e reelaboração do processo de
ensino aprendizagem desencadeada durante a oficina permitiu a compreensão dos alunos sobre a
participação na oficina como oportunidade de formação e aprofundamento dos conhecimentos das
Ciências Naturais.
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Resumo
Esse estudo parte de duas preocupações centrais: a importância do desenvolvimento de atividades
práticas de Geociências para crianças e o pequeno espaço destinado à formação em Geociências nos
cursos de Pedagogia. O desenvolvimento de atividades práticas pode contribuir para aprendizagem de
conteúdos teóricos, entretanto, para que essa abordagem metodológica seja efetiva, é necessário que o
professor, enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem, esteja preparado para estimular a
observação, formulação de hipóteses, a crítica e a reflexão dos alunos. No entanto, a possibilidade de
que estas atividades estejam praticamente ausentes do currículo de cursos de formação de professores
dos anos iniciais é preocupante. Nesse contexto desenvolvemos a oficina “Ciclo das Rochas” no
âmbito de uma disciplina de Ciências Naturais de um curso de Pedagogia, com objetivo de viabilizar
caminhos para melhoria da formação inicial de pedagogos e investigar se esses estudantes, futuros
professores dos anos iniciais, ao participarem da realização de atividades práticas com aprofundamento
de conhecimento científico, reconhecem a importância deste tipo de atividade para a aprendizagem de
Geociências. Realizamos abordagens teóricas sobre o Ciclo das Rochas, seguida de atividades práticas
em grupos. Durante a realização das atividades observamos relatos relacionados às recordações de aulas
teóricas de Ciências na Educação Básica e poucas lembranças de atividades práticas. No término das
atividades, os alunos fizeram considerações positivas sobre a importância das atividades práticas nas
aulas de Ciências Naturais. Consideramos que a Oficina contribuiu para a formação dos estudantes na
área de Ciências Naturais e possibilitou que esses realizassem reflexões e compreendessem que
propostas de aulas planejadas por meio de atividades práticas criativas e diversificadas contribuem para
a aprendizagem de Geociências nos anos iniciais.
Palavras-chave: Geociências para alunos dos anos iniciais; Atividades Práticas; Formação Inicial.
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DIÁLOGO ENTRE A DIDÁTICA DA HISTÓRIA E A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS DA
EDUCAÇÃO HISTÓRICA
Ana Claudia Urban – UFPR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A intenção do presente texto é apontar reflexões que consideram a existência de um código
disciplinar da Didática da História que foi constituído historicamente, agregou ideias sobre o que é
ensinar e aprender sugeriu regras e identificou conteúdos voltados à formação do professor. A
intenção é refletir sobre a natureza do código disciplinar da Didática da História no processo de
formação de professores. O aporte teórico que sustenta os encaminhamentos das reflexões é
pautado na perspectiva da cognição histórica localizada de um campo de investigação chamado de
Educação Histórica.
A DIDÁTICA DA HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA
As discussões apresentadas localizam-se no campo da Didática da História, âmbito de
investigação em crescimento, que se encontra em um processo de solidificação enquanto campo de
investigação.
Joaquim Prats, investigador espanhol, assinala que tal situação se deve:
[...] la falta de un acuerdo sobre cuales son los núcleos conceptuales sobre los que
trabajar y los principales problemas a dilucidar. Pero a ello debe añadirse el poco
desarrollo de los métodos y técnicas de investigación, adaptadas e generadas desde
la propia área, la relativa colonización metodológica de otras Ciencias Sociales, la
poca importancia que, hasta el presente, se le ha dado a las peculiaridades tanto
conceptuales como epistemológicas de las ciencias que se trata de enseñar, y, por
último, la fuerte impregnación de ideologías que pervierten, en ocasiones de manera
determinante, el propio planteamiento de los temas de estudio. (PRATS, 1997, p.13 –
grifo nosso).

Dessa forma aponta o autor que as investigações envolvendo a Didática da História
necessitam de um rigor em relação aos métodos e técnicas de investigação, aos conceitos que
perpassam esse campo, a epistemologia que sustenta as discussões e também a influência de outras
áreas que, segundo o investigador, muitas vezes dão uma conotação diferente, ou seja, não
colaboram no sentido de localizar temas de estudo nesse campo de investigação.
A estas preocupações também Pagès (2004) em seu artigo “Enseñar a enseñar História: la
formación didáctica de los futuros profesores de História” acrescenta que a Didática da História
pretende ser um ponto de referência, onde professores e investigadores possam ancorar suas
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reflexões em relação ao ensino e aprendizagem em História e, desta forma agreguem argumentos,
ultrapassando a marca do conteudismo, muitas vezes matizada por uma racionalidade
exclusivamente linear.
La Didáctica de las Ciencias Sociales y de la Historia se ocupa de estudiar las
relaciones entre el profesor, el alumno y el saber escolar en el contexto de una clase y
de un centro y en un momento histórico determinado, e investiga sus orígenes y
tradiciones. Pretende elaborar conocimientos teórico-prácticos que permitan analizar y
comprender qué ocurre cuando se enseña y se aprende Historia y Ciencias Sociales en
contextos concretos y pensar alternativas para su enseñanza. (PAGÈS, 2004, p.157)

O autor também assegura que a Didática da História deve ocupar-se do profissional que atua
na educação básica, o qual, por meio de sua prática, pode revelar a forma de compreender a
História, a concepção acerca da História e a forma de se relacionar com o próprio conhecimento
histórico.
Ademais Prats, em sua publicação “La Didactica de las Ciências Sociales en la Universidad
Española: estado de la cuestión” (2002) acrescenta que:
Como todas as áreas dedicadas a la didáctica de las distintas materias curriculares, la
de Ciencias Sociales inicia su andadura en la segunda mitad de la década de 1980,
partiendo de los grupos de profesores que provenían, casi en su totalidad, de las
Escuelas de Formación de Profesorado de EGB. Ese profesorado impartía los
contenidos de geografía e historia que se consideraban necesarios para la formación de
los futuros maestros, junto con la didáctica de las materias. Lo más habitual era que
las asignaturas se titulasen con denominaciones como, por ejemplo, “Historia y su
didáctica”. Cada profesor determinaba que peso debía tener cada uno de los aspectos:
la historia, por un lado, y la didáctica, por otro. (PRATS, 2002, s/p)

Com as contribuições anteriores fica evidenciado o estágio que se encontra as discussões em
torno das Didáticas específicas, como também as pesquisas e trabalhos nesta direção.
No Brasil percebe-se a existência de pesquisas e investigações, voltadas para esta área e,
como já dito, não com esta denominação “didática específica”, mas tendo como referência, além
dos conhecimentos pautados na Didática ou na Psicologia, na própria ciência de referência que é a
História.
Reflexões com base no texto de Jörn Rüsen, inicialmente publicado em 1987, e traduzido
em 2006, intitulado A Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso
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alemão apontam diversos questionamentos voltados à Didática da História, enquanto disciplina, na
Alemanha Ocidental.
Afirma Rüsen que a constituição da Didática da História, na Alemanha, se aproximou da
Pedagogia, abrindo um abismo entre a Didática e os estudos históricos.
Originalmente, a didática da História da Alemanha, como em qualquer lugar, tinha
sido guiada pelas necessidades práticas de treinamento de professores de história. Esse
treinamento teve lugar em dois níveis. Um era puramente pragmático e relacionava-se
com os métodos de ensino de história em sala de aula. O segundo era teórico: ele se
concentrava nas condições e nos propósitos básicos do ensinar e aprender história.
(RÜSEN, 2006, p. 9).

Explicita o autor que esses “treinamentos” tinham relação com os métodos de ensino em
sala de aula, com o “fazer” e estavam vinculados à Pedagogia.
Num segundo momento esse treinamento era permeado por uma preocupação mais voltada
ao ensinar e ao aprender História, vinculados também aos estudos históricos, que:
[...] investigam a história como disciplina a ser ensinada. Nesse nível nós falamos da
didática da educação histórica. [...] A didática da educação em história estabelece os
objetivos e as formas da educação histórica dentro de um dado contexto político,
social, cultural e institucional. A metodologia de instrução em história estabelece os
meios práticos pelos quais estes objetivos são alcançados. (RÜSEN, 2006, p. 9).

O texto argumenta acerca de como as preocupações em torno do ensinar e aprender História,
na Alemanha, estão delimitando o seu espaço e a forma como os embates em torno do ensino e
aprendizagem vão ocorrendo, justamente pelo fato dos pesquisadores e historiadores não
conceberem a Didática da História como parte da ciência da História.
Para explicitar essa polarização o autor faz uso da expressão “divisão de trabalho”,
indicando a separação entre os estudos históricos, propriamente ditos e as questões referentes à
educação histórica. “[...], portanto, a história formal não se dirigia à essência do saber histórico
escolar, diretamente. Os historiadores consideravam que sua disciplina estava legitimada pela sua
mera existência” (RÜSEN, 2006, p. 10).
Essa dicotomia entre os estudos históricos e o ensino, que constituiu parte das preocupações
em torno da Didática da História na Alemanha. Rüsen mostra que, a partir da década de 1970, na
Alemanha, a Didática da História se constituiu como uma disciplina, com referenciais e concepções
próprias. Mesmo assim, o seu lugar não estava por assim especificado, pois era vista como um
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auxílio à didática geral. Desta forma, foi aproximando-se cada vez mais da Pedagogia e a sua
especificidade diluindo-se entre a História e a Pedagogia.
Após discussões sobre a originalidade do pensamento histórico, diferenciando-se de outras
formas de pensamento, o campo de identificação da Didática da História foi se estabelecendo e
criando, por assim dizer, um corpo próprio. “A didática da história juntou os assuntos orientados
pela prática sobre ensino e aprendizagem em sala de aula com uma percepção teórica dos processos
e funções da consciência histórica” (RÜSEN, 2006, p. 12).
O percurso da Didática da História, na Alemanha, apontado por Rüsen mostrou que a forma
de pensar a disciplina esteve fortemente ligada à forma de pensar o ensino e também a História.
Para Rüsen, dimensionar a amplitude acerca da consciência histórica é difícil, visto que a
consciência histórica não é somente um conhecimento acerca do passado, ela contém o passado;
mas essa necessidade de conhecer o passado tem como “termômetro” a necessidade de se conhecer
o presente e pensar o futuro.
A consciência histórica é, assim, o modo pelo qual a relação dinâmica entre
experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. [...]
Para essa forma de consciência, é determinante a operação mental com a qual o
homem articula, no processo de sua vida prática, a experiência do tempo com as
intenções no tempo e estas com aquelas. Essa operação pode ser descrita como
orientação do agir humano no tempo. [...] A consciência histórica é o trabalho
intelectual realizado pelo homem para tornar suas intenções de agir conformes com a
experiência do tempo (RÜSEN, 2001, p. 58-59).

A Didática da História ou ciência do saber histórico pode demonstrar para o profissional,
preocupado exclusivamente com os conteúdos, com a quantidade de informações, que existem
conexões possíveis entre a História, a vida prática e a aprendizagem e são elas as responsáveis pela
forma como se aprende a História e, na condição de professores, pela forma como se ensina a
História.
Os contributos de Jörn Rüsen para as reflexões de caráter epistemológico sobre a forma de
aprender e ensinar a História têm permitido localizar a Didática da História dentro de um corpo
teórico que tem, entre os objetivos, o desenvolvimento de uma consciência histórica, que por sua
vez é identificada como preocupação central das pesquisas situadas no campo da Educação
Histórica. Entende-se, assim, que o substrato da Didática da História, defendido por Rüsen, baseiase na natureza da ciência História, sendo que, a consciência histórica está, por assim dizer, presente
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neste substrato, pois, para o autor, a consciência histórica está presente no fundamento da ciência da
História. A perspectiva para o entendimento da obra de Rüsen sustenta-se na compreensão em como
se constitui a cognição histórica e, esta forma de aprender é pautada numa teoria, a teoria da
História, que por sua vez contém uma Didática.
Na obra História Viva - Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico,
Rüsen (2007) dedica um capítulo sobre a função didática da História. Pondera o autor que a
‘Didática’ é um conceito ambíguo no campo do pensamento histórico. Afirma que:
O termo “didática” indica que a função prática do conhecimento histórico produz
efeitos nos processos de aprendizado. O que se entende aqui por processos de
aprendizado vai bem além dos recursos pedagógicos do ensino [...] de história (quase
sempre conotado com o termo “didática”). “Aprender” significa, antes, uma forma
elementar da vida, um modo fundamental da cultura, no qual a ciência se conforma,
que se realiza por ela e que a influencie de forme marcante (2007, p. 87).

Percebe-se que a forma pela qual o autor toma a Didática, em suas reflexões, não se
configura numa preocupação exclusivamente pautada nos recursos ou nas técnicas, não que o autor
não reconheça tais funções, mas volta-se para a relação entre a didática e a aprendizagem,
afirmando que o conceito de Didática é um tanto controvertido, por configurar-se um domínio da
Pedagogia, mas pondera que, se a Didática toma como preocupação a aprendizagem, tal
entendimento é diretamente associado ao que ele entende por “aprender”.
Se “aprender” for entendido, fundamental e genericamente, como processo no qual as
experiências e as competências são refletidas interpretativamente, esse conceito de
aprendizado diz respeito ao que se discute aqui: a contribuição da ciência da história
para o desenvolvimento daquelas competências da consciência histórica que são
necessárias para resolver problemas práticos de orientação com o auxílio do saber
histórico. (RUSEN, 2007, p. 94).

Essa aprendizagem, que se expressa pela consciência histórica, é evidenciada por meio da
elaboração de narrativas, que são construções coerentes elaboradas pelo sujeito levando em conta a
forma pela qual este relaciona com o passado.
Entende-se que Rüsen advoga favoravelmente a existência de uma Didática da História,
tendo em vista que a História possui uma função didática, sendo seu objetivo investigar o
aprendizado histórico.
O aprendizado histórico é uma das dimensões e manifestações da consciência
histórica. É o processo fundamental de socialização e individualização humana e
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forma o núcleo de todas estas operações. [...] Teoricamente, a didática da história tem
de conceituar consciência histórica como uma estrutura e processo de aprendizado.
[...] Metodologicamente, a didática da história pode usar métodos estabelecidos da
psicologia e sociologia e reestruturá-los de acordo com a peculiaridade da consciência
histórica. (RUSEN, 2006, p. 15-16)

Tomando a valorização do que Rüsen chama de “aprendizado histórico”, destaca-se o
entendimento da História como o estudo da experiência humana, que permite evidenciar o lugar das
experiências individuais e coletivas de homens e mulheres.
CONCLUSÕES
Em suma, existem lógicas e estratégias na relação ensino/aprendizagem, um argumento
defende que a aprendizagem deve se processar em meio à ciência de referência, em situações
concretas, ou seja, que façam sentido para quem aprende. “As vivências prévias dos sujeitos e a
natureza específica do conhecimento, o tipo de tarefas a desempenhar, as aptidões individuais são
aspectos fundamentais para a progressão do conhecimento” (BARCA, 2001, p.20). Acredita-se que
as investigações pautadas nos pressupostos da Educação Histórica representam uma contribuição
significativa. Crer na possibilidade de (re) construção do conhecimento pautada na aprendizagem,
que tenha a História como um dos suportes de análise e compreensão, é crer na possibilidade de que
ensinar História não é aprender a transpor conteúdos. Não se trata somente de refletir sobre um
determinado resultado, mas principalmente na compreensão dos pressupostos que envolvem o
“como”, isto é, na construção do conhecimento histórico escolar e, indubitavelmente toda essa
reflexão precisa passar pelo processo de formação do professor.
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Resumo
As reflexões apontadas por meio deste registro argumentam em direção da constituição do código
disciplinar da Didática da História voltado à formação de professores. As reflexões consideram a
existência de um código disciplinar da Didática da História que foi constituído historicamente, agregou
ideias sobre o que é ensinar e aprender sugeriu regras e identificou conteúdos voltados à formação do
professor. Os aspectos relacionados à formação de professores foram tomados como fontes de
investigação, por entendê-los como “fontes visíveis” do código disciplinar da História, segundo a
conceituação discutida pelo pesquisador Raimundo Cuesta Fernandez (1988). A intenção deste texto é
refletir sobre a natureza do código disciplinar da Didática da História no processo de formação de
professores. O aporte teórico que sustenta os encaminhamentos são reflexões mapeadas sob a
perspectiva da Cognição Histórica advindas de um campo de investigação chamado de Educação
Histórica. A partir das contribuições teóricas intencionou-se inferir sobre a forma pela qual a Didática
da História está presente tanto nos cursos de formação de professores. Ademais, os trabalhos de Barca
(2001) Schmidt (2009) são referências para se entender o significado da relação entre o ensino e a
aprendizagem no campo da Educação Histórica. As reflexões desencadeadas a sobre a forma de
aprender e ensinar a História, partir dos pressupostos da Educação Histórica, têm permitido localizar a
Didática da História dentro de um corpo teórico que tem, entre os objetivos, o desenvolvimento de
uma consciência histórica, que por sua vez é identificada como preocupação central das pesquisas
situadas no campo da Educação Histórica.
Palavras-chave: Educação Histórica; Didática da História; Ensino de História; Formação de
professores.
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FANZINES DA BAIXADA FLUMINENSE COMO
RECURSO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DOCENTE
Clézio dos Santos – UFRRJ
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INTRODUÇÃO
Existe inúmeras questões desafiadores postas por Paulo Freire (1997) que surgem na sala de
aula ou no nosso cotidiano, como: “a realidade é assim mesmo”, “respeito, mas não se aproxime”, e
“sou assim e não mudo”. Essas questões devem ser encaradas como desafios a serem ultrapassados
especialmente na educação. A educação deve ser prazerosa para o educando e o educador, mas para
tal, deve ser tratada com respeito dentro e fora da escola. As “chacotas” devem ser trabalhadas de
forma onde as crianças não se sintam menorizadas neste espaço educativo que é a escola e nem
outro espaço educativo.
A ideia de Paulo Freire sobe a assunção da identidade cultural dos indivíduos, quer dizer que
“assunção” é assumir em nossas mãos quem sou eu e quem somos nós. A identidade cultural está
ligada ao povo e devemos tratar na educação como tal. A escola deve lidar com essas ideias a partir
das relações humanas. Quando isso não ocorre, nós temos o direito da raiva (“justa ira”). Essa raiva
não poder ser levada para a violência, mas é ela que alimenta a forma de amar. Se amo quero
transformar.
Precisamos enquanto educadores, criar espaços para o diálogo, locais de encontro (espaços
interculturais) onde podemos conversar com crianças, jovens e adultos. Juntos e separados, ao
mesmo tempo, reafirmando que aprendemos com o outro, o termo “eu me sinto acrescido pelo
outro”. Quando entendo o outro, o vejo diferente e isso radicaliza o meu eu e dessa forma posso
aprender e transformar com/o outro. Esses espaços interculturais podem ser em nossa escola, em
nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa cidade, ...). As aulas de Ensino de Geografia no curso
Pedagogia PARFOR na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) procura efetivar
esses espaços interculturais, mas muitas vezes os educandos não estão acostumados a conversar
com o outro, ou melhor de aprender e transformar com/o outro. Mas continua sendo um desafio a
ser seguido.
O texto tem como objetivo relatar a atividade com fanzines no Ensino de Geografia no curso
de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR)
destacando seu uso como recurso didático para discutir o bairro e sua organização espacial. Dessa
forma o(a) aluno(a) do curso de Pedagogia PARFOR tem a possibilidade de discutir sobre o uso do
fanzine, como também sobre sua construção. A metodologia vem sendo trabalhada desde 2013 no
curso de Pedagogia e de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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O PARFOR trouxe consigo um perfil de professores/alunos que possuem marcas identitárias
e saberes acumulados ao longo de suas vidas profissionais sobre práticas variadas e especialmente
de letramento. Eles possuem saberes e concepções relativas as práticas de oralidade, leitura e escrita
no processo de ensino-aprendizagem. Durante a formação na UFRRJ esses saberes e concepções
são retrabalhados no sentido de uma nova construção de conhecimento e acima de tudo de uma
nova visão de mundo.
As práticas pedagógicas no âmbito acadêmico nas Ciências Humanas são marcadas pela
inclusão e retrabalho de inúmeras linguagens e o ensino de geografia colabora com o
desenvolvimento e articulações de diferentes tipos de linguagens como a escrita e a gráfica.
Compreendemos que a formação de professores se caracteriza como um lugar de transmissão e
consolidação de múltiplas práticas.
A pesquisa conta com o apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) via Programa Jovem Cientista do Nosso Estado
(JCNE) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) via edital
Universal de Ciências Humanas.
CONTEXTUALIZANDO O QUE SÃO OS FANZINES
De acordo com Barbosa (2007), não existe uma definição oficial para os fanzines, tendo em
vista que a maior parte dos debates ocorre em um plano marginal. O autor diz que os fanzines
impressos apresentam algumas características mais gerais: eles são, na maioria dos casos
produzidos por amadores, são feitos artesanalmente (no geral, colagens e desenhos), xerocopiados e
distribuídos (gratuitamente ou não) entre amigos, parentes ou postos à venda em locais
especializados. Sabe-se que os temas e formatos são diversos. Podem ter tamanho de A4, A5, 1/4 de
ofício ou duplo ofício e outros.
As temáticas abordadas nos fanzines são infinitas, passando desde o plano político, social,
econômico, até temas mais introspectivos como os fanzines pessoais. Magalhães (2004) destaca que
existem os fanzines de histórias em quadrinhos, os fanzines voltados à investigação jornalística, os
fanzines mistos, os fanzines nostálgicos, além dos de ficção científica, de música, com temáticas
ambientais, os anarquistas, os educativos. Incluímos também até um gênero considerado por Santos
Neto (2009) como sendo genuinamente brasileiro o fanzines poético-filosófico. Essa diversidade
toda, também leva a certa confusão na delimitação do que possa ser ou não um fanzines ou uma
revista independente.
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Não é possível dizer quando e como os fanzines surgiram, até porque com a vastidão de
formatos possíveis, é provável que esses tenham surgido em qualquer época de contestação às
grandes mídias, ou até mesmo a partir do desejo de expressão de alguém em particular ou grupos de
indivíduos.
O fato indiscutível é que os fanzines se popularizaram na década de 1970 com o movimento
Punk inglês. O sucesso das bandas de Rock (mesmo que num cenário alternativo) e o apoio das
gravadoras na divulgação dos materiais fonográficos, bem como nos ideais expressos pelas bandas,
propiciou uma rápida popularização dos fanzines.
Os fanzines eram Inicialmente impressos com rudimentares instrumentos de reprodução,
como o mimeógrafo e, atualmente, graças à popularização de outros meios de impressão,
reproduzidos em offset e máquinas fotocopiadoras (MAGALHÃES, 2004), os fanzines mostram-se
como uma opção, em muitos casos a única, para artistas, escritores, poetas, músicos, quadrinistas ou
simples apreciadores do gênero, que buscam, através da divulgação de suas obras, romper o silêncio
a que estariam submetidos não fosse à inquietude que faz desses sujeitos anônimos, à margem do
processo produtivo e dos lugares instituídos (e permitidos) de manifestação artística, verdadeiros
representantes, impertinentes dos processos pelos quais o homem (re) significa a si mesmo e o
mundo em que está inserido e (inter) age por meio da linguagem, das possibilidades de discurso
(ORLANDI, 2002), mesmo que na contramão do que é esperado e consentido.
A APLICABILIDADE DO FANZINE NO COTIDIANO DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE
GEOGRAFIA
O fanzine como recurso didático no ensino de geografia vem sendo trabalhado por alguns
autores em trabalhos acadêmicos, textos e artigos de divulgação, além de oficinas, por autores
interessados em ampliar as metodologias e práticas educativas, incorporando novas linguagens e
recursos na geografia escolar. Mas destacamos que os fanzines também propiciam um enorme
diálogo interdisciplinar no contexto escolar.
Na geografia destacamos alguns estudos sobre o uso do fanzine no ensino como os trabalhos
de Franco (2010, 2014), Souza e Santos (2014), Souza (2015), entre outros.
Tomamos em nossa prática com fanzines a seguinte definição de fanzine:
[...] espécie de revista alternativa, um veículo de comunicação amador e não
estruturado comercialmente. Os temas são variados e são escolhidos em função da
iniciativa de quem o cria, o que oferece uma autonomia. Sua expressão também é
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diversificada, podendo utilizar-se de imagens, textos, poesias, história em quadrinhos.
(FRANCO, 2010, p. 21)

Utilizamos as ideias de Franco (2014, 2010) pois em seus trabalhos também trata dos
fanzines, enquanto um elemento pedagógico e didático possível de realização que cause interesse
pelos estudantes, à apreensão de conteúdos da geografia utilizando diversas linguagens e técnicas.
A praticidade do fanzine, aliado com suas múltiplas técnicas de confecção, permite que os
estudantes façam a leitura espacial, por meio o espaço vivido, a partir de sua identidade e liberdade
de expressão. Nisso, “as possibilidades do fanzine ser uma via de expressão local e, assim,
representar certo grupo, imerso em um tempo e em um espaço [...]” (FRANCO, 2010, p.21-22) é
um desafio, pois cabe ao professor “Compreender as leituras de mundo dos alunos [...]”, assim
como “valorizar e utilizar o conhecimento que todos trazem consigo para construir conhecimento
em geografia. (FRANCO, op. cit., p. 26). Essa concepção do autor encaixa-se perfeitamente na
intenção de nossa prática no ensino de geografia com os universitários o de produzir fanzines que
contém as histórias de lugares (bairros), pouco ou não conhecidos por seus próprios moradores.
Partindo para a parte prática, para fazer os fanzines dos bairros, vários recursos são
possíveis, como mostrou Franco (2010, 2014), mas na devida ocasião, estudantes e o professor
utilizaram os seguintes materiais: materiais de escritório (bloco de papel sulfite, caneta, lápis,
caderno, cola), uso de materiais impressos (jornais e revistas), assim como do uso de imagens e
informações variadas, encontradas na internet, além de computadores para edição de imagem,
impressora (para fazer testes) e máquina fotocopiadora.
Desse processo de construção do recurso didático, temos fanzines com técnicas muito
distintas, apesar do predomínio da colagem, mas também aparecem muitos desenhos, mapas e
fotografias.
No fanzine que conta a história do bairro Jacutinga no município de Mesquita, utilizando
técnicas computacionais onde os textos foram gerados e as fotografias foram incorporadas ao
trabalho, ficando com uma cara bastante acadêmica. O formato utilizado foi o de folder impresso
num papel A4.
Os temas abordados variam muito e diferentes conteúdos podem ser tratados nos fanzines
como o fanzine da história da Vila Entre Rios, nele o conteúdo de geografia física como a rede
hidrográfica é tratada, já que o bairro origina seu nome devido a dois rios que passam nesse bairro,
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o rio Botas e o rio Maxabomba, ambos cortam o município de Belfort Roxo. Além da ocupação
indicada nas margens dos rios, a enchente também é tema de discussão desse fanzine.
Já nos fanzines sobre o bairro Vilar dos Teles no município de São João de Meriti e os
fanzines dos bairros de Vila Guimarães e Carmari no município de Nova Iguaçu, são fanzines que
exploram o desenvolvimento espacial ao longo do tempo desses bairros, registrando a passagem de
um espaço agrário com fazendas produtoras de café ou laranja, que são loteadas e os terrenos são
vendidos dando origem a um processo de urbanização bastante acelerado e característicos do espaço
urbano ou a chegada de industrias no espaço urbanizado.
Os fanzines exploram a passagem do tempo por meio de poucos ou muitos quadros. Temos
uma sequência de oito quadros, seguindo a técnica de história em quadrinhos (HQ) que contam a
história do Bairro de Vilar de Teles no município de São João de Meriti. Já o fanzine do bairro
Carmari, utiliza uma narrativa temporal mostrando três momentos para narrar a história, partindo do
bairro com a ocupação da vegetação, depois das propriedades rurais e o atual com a ocupação
urbana. Os fanzines tem em comum o registro de cenas relacionadas evolução do espaço-tempo e
todos esses fanzines utilizaram o formato, com técnicas variadas, como o desenho em preto e
branco, a colagem de fotografias e o desenho colorido.
A confecção dos fanzines aconteceu ao longo das aulas de ensino de geografia, cuja
proposta já havia sido apresentada anteriormente para que os alunos pudessem reunir informações e
materiais. Mas de fato os fanzines se materializam quando o(a)s aluno(a)s extraem as informações e
recursos imagéticos dos meios e referências disponibilizados, passando-as para o papel, para depois
em seguida o efeito da cópia xerocopiada apresentar o acabamento final. Destacamos que muitos
dos fanzines produzidos não foram fotocopiados tornando-se produtos com uma tiragem única, cujo
valor sentimental tende a aumentar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fanzine como recurso didático para o ensino de geografia mostrou-se eficiente e cumpriu
com seu propósito: instigar no(a)s aluno(a)s o registro de um história e geografia pouco contada,
como a dos bairros da Baixada Fluminense, além da capacidade criativa, motivando-o(a)s à
confecção de uma mídia de fácil acesso e aceitação, pois é fruto da própria vontade do educando de
registrar e narrar num pedaço de papel informações de lugares únicos por meio de linguagem
exclusivas e olhares ímpares. Os fanzines muitas vezes denunciam as angústias e reflexões críticas
acerca de temas sociais de interesse do(a) aluno(a) e acima de tudo superação como podemos ver
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nos relatos selecionados do(a)s aluno(a)s do Parfor em pedagogia da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro – campus Nova Iguaçu: a)“Não acreditava que era tão criativa”; b)“Me surpreendi
como posso cotar uma história e passar conteúdo pedagógico de forma clara”; c) “O uso de
diversas linguagens enriquece qualquer processo de ensino-aprendizagem”. d) “Minhas futuras
aulas de geografia e história contarão com esse recurso didático”.
Desta forma, entendemos também que o fanzine, além de um recurso didático que permite
informar sobre o conhecimento de um lugar, torna-se uma identidade do(a) aluno(a), pois por meio
dele é possível denunciar problemas sociais e ser um elemento de superação.
O uso do fanzine como recurso didático para o Ensino de Geografia na Baixada Fluminense
propicia uma dinamicidade de procedimento de ensino-aprendizagem que pode ser uma etapa
inicial, intermediária ou no final de um planejamento educacional. Sendo assim a prática de
realização de fanzines no Ensino de Geografia auxilia indivíduos a terem liberdade de expressar o
saber, em espaços alternativos propícios de criação.
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Resumo
A pesquisa contextualiza novas práticas docentes no ensino de geografia, realizadas a partir de
experiências vividas por meio de oficinas ofertadas durante a formação de profissionais que vão
trabalhar com o ensino de geografia na escola básica, especialmente com alunos dos cursos de
licenciatura em Pedagogia - PARFOR. O objetivo principal da pesquisa é analisar como os alunos de
graduação em Pedagogia utilizaram as diferentes linguagens gráficas para organizar seus fanzines no
ensino de geografia. A metodologia é qualitativa e embasa-se na leitura específica e na realização de
oficinas. A história dos bairros é contada pelos alunos que em sua maioria na Baixada Fluminense,
permitindo a produção de um recurso didático ímpar e relevante para se trabalhar nas aulas de
geografia na escola básica. Utilizamos os fanzines na concepção de Franco (2010), enquanto um
elemento pedagógico e didático possível de realização que cause interesse pelos estudantes, à apreensão
de conteúdos da geografia utilizando diversas linguagens e técnicas. Com o uso dessa mídia alternativa
foi possível perceber que os bairros da Baixada Fluminense são recursos didáticos relevantes para
estudar o lugar, conceito geográfico muito presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de geografia
e na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e tão difícil de ser efetivado, já que a maior parte dos
materiais didáticos estão preso ao mercado editorial nacional e não se preocupam em discutir os
lugares. Imagens com a Via Light registrada em muitos fanzines, já que essa via importante corta parte
da Baixada Fluminense, especialmente os municípios de Nova Iguaçu. Mesquita e Nilópolis;
dificilmente estaria presente em outro recurso didático se não nos fanzines.
Palavras-chave: Ensino de geografia; Linguagem gráfica; Fanzines; Baixada Fluminense.
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INTRODUÇÃO
A nossa intenção centra-se na apresentação das atividades propostas e experienciadas no
âmbito do subprojeto “Educação Geográfica: diversas linguagens, formação docente e Geografia
Escolar” (OLIVEIRA; PORTUGAL; 2018) vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), desenvolvida no curso de Licenciatura em Geografia, do
Departamento de Educação (DEDC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, na
região do semiárido baiano, no Território de Identidade do Sisal, em três escolas públicas
localizadas em três municípios: Barrocas, Biritinga e Serrinha.
O Território de Identidade do Sisal abrange uma área de 20.454 Km², o equivalente a 3,6%
do território baiano. É composto por 20 municípios: Araci, Biritinga, Barrocas, Candeal, Conceição
do Coité, Cansanção, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Quinjingue, Queimadas,
Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente (SEPLAN, 2013).
O subprojeto do PIBID “Educação Geográfica: diversas linguagens, formação docente e
Geografia Escolar” (OLIVEIRA; PORTUGAL; 2018) foi instituído através do Edital CAPES nº
7/2018, cuja vigência foi de agosto de 2018 a fevereiro de 2020, o qual contemplou 36 (trinta e seis)
bolsistas: duas coordenadoras de área (professoras da UNEB), quatro professores de Geografia (das
escolas parceiras) e trinta estudantes do curso de Licenciatura em Geografia da UNEB/Campus
XI/Serrinha, sendo 08 (oito) destes bolsistas voluntários – 01 (um) de coordenação voluntária;
01(um) supervisor e 06 (seis) de iniciação à docência.
A proposta deste subprojeto do PIBID de Geografia tem como objetivo continuar
possibilitando aos professores em formação inicial do curso de Licenciatura em Geografia do
DEDC da UNEB, de Serrinha, momentos de formação docente a partir de práticas de ensino
ancoradas nas diversas linguagens, as quais se constituem como dispositivos didático-pedagógicos
para ensinar e aprender temas e conceitos da Geografia na escola, contribuindo com a formação do
professor pesquisador, ao oferecer leituras e práticas pedagógicas inovadoras e dinamizadoras no
ensino de Geografia, intentando aproximar os conteúdos curriculares da Geografia com a realidade
vivenciada pelo aluno da escola básica. Neste sentido, foram implementadas 8 (oito) ações
propositivas: 1) Seminário Propositivo Inicial; 2) Rodas (Geo)dialógicas; 3) Observação
geográfica do cotidiano escolar; 4) Encontros de planejamentos dos trabalhos pedagógicos; 5)
Ateliês de Educação Geográfica; 6) Seminários de Ateliês de Educação Geográfica; 7) Mosaico de
escritas geográficas e 8) Seminário (Geo)formativo.
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O Seminário Propositivo Inicial ocorreu no dia 30 de agosto de 2018 e se configurou como
a primeira ação do subprojeto, cujo objetivo foi socializar e sensibilizar a comunidade acadêmica,
escolar e demais envolvidos sobre as ações concernentes ao subprojeto. Já a ação referente à
Observação geográfica do cotidiano escolar ocorreu nas escolas parceiras, localizadas nos
municípios de Barrocas, Biritinga e Serrinha, durante todo o período de vigência do subprojeto,
onde os bolsistas de Iniciação à Docência observaram a dinâmica escolar e a prática do professor
supervisor, elencando aspectos envolvendo a formação e a atuação docente a partir do uso de
diários de formação, tendo em vista planejamentos de práticas docentes a serem realizadas nos
Ateliês de Educação Geográfica, a partir das diversas linguagens para abordar temáticas da
Geografia.
As Rodas (Geo)dialógicas se constituíram como espaços de diálogos que ocorrem na
universidade, durante toda a vigência do subprojeto, para que os bolsistas de Iniciação à Docência e
os Supervisores pudessem relatar as vivências e experiências concernentes às observações feitas das
práticas docentes e do cotidiano escolar. Já na ação concernente aos Encontros de planejamentos
dos trabalhos pedagógicos, os bolsistas foram mobilizados para a construção de planejamentos
didáticos do trabalho pedagógico envolvendo as ações dos Ateliês de Educação Geográfica nas
unidades escolares a partir das diversas linguagens, os quais ocorreram durante toda a vigência do
subprojeto.
O Ateliê de Educação Geográfica se configurou como uma ação didático-pedagógica na
qual os bolsistas ID’s, sob a supervisão do professor bolsista da escola parceira (Supervisor),
realizaram práticas docentes ancoradas nas diversas linguagens para abordar temáticas da Geografia
Escolar. Tais atividades ocorreram entre agosto de 2018 a dezembro de 2019, totalizando 05 (cinco)
ateliês, ancorados nas seguintes linguagens: música, cinema HQ, tiras e charges; cartografia e jogos
e a linguagem literária. Já o Seminário de Ateliê de Educação Geográfica foi uma ação que ocorreu
ao final de cada ateliê, constituindo-se como um momento de culminância na escola parceira, cujo
objetivo foi socializar, para toda a comunidade escolar, as atividades pedagógicas realizadas nas
turmas, ancoradas nas diversas linguagens para ensinar e aprender Geografia.
O Mosaico de escritas geográficas se constituiu como um conjunto de escritas reflexivas e
sistemáticas (memoriais de formação e artigos científicos) decorrentes das aprendizagens e das
ações desenvolvidas nos ateliês realizados nas escolas parceiras, de modo a socializar, através de
eventos ou meios acadêmicos, a potencialidade das ações desenvolvidas pelo subprojeto do PIBID
no Território de Identidade do Sisal. Esta ação ocorreu no decurso de todo o período de vigência do
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subprojeto. E, por último, ocorreu o Seminário (Geo)formativo, o qual se constituiu como um
momento final de avaliação deste subprojeto, onde os bolsistas ID e de Supervisão fizeram
apresentações em forma de sessão de comunicação oral, relatando as impressões, os aspectos
positivos e negativos referentes às ações desenvolvidas pelo subprojeto do PIBID. Este seminário
ocorreu no auditório do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, Campus
XI, e foi aberto à comunidade geral. A intenção foi proporcionar aos bolsistas ID’s e de Supervisão
a socialização das atividades realizadas e das aprendizagens adquiridas no decurso dos 18 (dezoito)
meses de vigência do subprojeto.
PIBID DE GEOGRAFIA NO TERRITÓRIO DO SISAL DA BAHIA: NARRATIVAS DE
FORMAÇÃO
As narrativas de formação têm sido utilizadas como dispositivo de investigação-formação no
curso de Licenciatura de Geografia do Departamento de Educação da UNEB de Serrinha, desde o
ano de 2006, a partir dos projetos Traduzindo-me: narrar histórias, geografar trajetórias1
(PORTUGAL, 2006) e Dialog – diversas linguagens, formação docente e ensino de Geografia2
(PORTUGAL; OLIVEIRA, 2009), cujas ações foram empreendidas inicialmente nas turmas de
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado do referido curso e ressignificadas no âmbito dos dois
últimos subprojetos do PIBID de Geografia, tanto no subprojeto contemplado pelo Edital 061/2013
da CAPES, “Formação docente e Geografia escolar: das práticas e saberes espaciais à construção
do conhecimento geográfico” (BATISTA; OLIVEIRA; PORTUGAL, 2013), finalizado em
fevereiro de 2018, quanto no subprojeto “Educação Geográfica: diversas linguagens, formação
docente e Geografia Escolar” (OLIVEIRA; PORTUGAL; 2018), contemplado pelo Edital 7/2018
da CAPES, cuja vigência foi de agosto de 2018 a fevereiro de 2020.

Trata-se de um projeto de investigação-formação que se utiliza dos memoriais de formação, escritas reflexivas,
(auto)biográficas que contemplam as interfaces entre as dimensões da memória dos percursos formativos do/no
cotidiano escolar e das aprendizagens na Universidade no que concerne à formação docente, cujas narrativas
(auto)biográficas, escritas a partir de dez eixos temáticos, possibilitam refletir sobre a formação do professor de
Geografia. Os eixos temáticos versam sobre os itinerários de vida, de escolaridade e de formação inicial.
1

Este projeto se constitui em uma proposta de formação que toma diferentes linguagens – cinema, literatura, música,
charges, fotografias, desenhos, cartografia, dentre outras, como artefatos didático-pedagógicos/dispositivos didáticopedagógicos do ensino de Geografia, numa perspectiva “inovadora” para pensar e mobilizar questões importantes do
ponto de vista teórico-metodológico, no âmbito da formação de professores do Curso de Licenciatura em Geografia, na
UNEB, Campus XI, cujas práticas são vinculadas ao Grupo de Pesquisa GEO(BIO)GRAFAR – Geografia, diversas
linguagens e narrativas de professores.
2
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O uso das narrativas de formação, do método (auto)biográfico, no âmbito desses dois
subprojetos, justifica-se pela intenção de investigar como as ações do PIBID têm fomentado a
formação do professor de Geografia no Território de Identidade do Sisal da Bahia, ao articular
práticas de ensino ancoradas nas diversas linguagens, pois o ir e vir entre os espaços formativos da
escola parceira do subprojeto e da universidade, as trocas de saberes e de fazeres docentes entre os
bolsistas ID e de Supervisão e o contato com os demais segmentos da comunidade escolar
contribuem significativamente para a construção identitária docente, uma vez que a pessoa e o
profissional “[...] se constitui a partir da interação com o outro e do reconhecimento de si e do outro
na sua formação.” (OLIVEIRA, 2015, p. 198)
Neste sentido, uma bolsista ID narrou que o PIBID de Geografia do Território do Sisal “[...]
possibilitou conhecer melhor o espaço escolar, vivenciar práticas pedagógicas e me conduziu à
prática da pesquisa na área de educação.” (Vanessa3, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2020). Já
uma outra complementou que “O PIBID tem oportunizado momentos de vivências docentes nas
quais jamais teria em outro programa ou projeto dentro do curso na universidade porque ele nos
proporciona vivenciar a profissão a qual estamos almejando”. (Odete, Bolsista ID, Narrativa de
Formação, 2019), pois:
O PIBID é tão importante para nós, como as leis são importantes para os advogados,
pois muitas pessoas ingressam na licenciatura sem saber ao certo que irão lecionar e
este programa possibilita um ‘abrir de mares’. [...] O PIBID me permite ter contato
direto com a escola, me incentiva financeiramente e contribui com a minha locomoção
durante o processo formativo no curso de licenciatura. (Odete, Bolsista ID, Narrativa
de Formação, 2019)

Outros bolsistas também relataram que as ações dos subprojetos do PIBID têm
proporcionado inúmeras aprendizagens e assim disseram:
O PIBID [...] me proporciona vivenciar momentos de docência, antes mesmo de
concluir a graduação. Com o projeto, aprendo novas formas de ensino e aprendizagem
com a utilização de instrumentos didático-pedagógicos que estão presentes em nosso
cotidiano e que pode ser utilizado para modificar a forma como o aluno aprende. [...]
as ações do subprojeto, sobretudo dos ateliês têm contribuído bastante para a minha
formação inicial docente. (Vitória, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)
O PIBID [...] contribuiu grandemente para a minha formação como professora, ao
articular a teoria da universidade com as vivências proporcionadas, sobretudo, pelas
3

Os nomes dos bolsistas foram mantidos sob a autorização dos mesmos.
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práticas de ensino na escola. Antes do PIBID eu me perguntava várias coisas: - Como
eu vou agir quando estiver dando aula na escola? Eu quero mesmo ser professora?
Hoje, posso afirmar que quero ser professora porque o PIBID fez a diferença na minha
formação! (Larissa, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)
O PIBID tem sido uma experiência que vem contribuindo para a minha vida
profissional. Este ano completei 15 anos de exercício docente e confesso que já estou
cansada, especialmente das estratégias e metodologias corriqueiras e este programa
tem me dado um ‘gás’ novo ao ressignificar as minhas práticas através das ações
desenvolvidas nas minhas turmas com os bolsistas ID’s, o que tem promovido a
aprendizagem dos meus alunos e enriquecido a minha prática. (Priscila, Bolsista de
Supervisão, Narrativa de Formação, 2019)

Os excertos dos bolsistas ID e de Supervisão evidenciaram situações experienciadas no
âmbito do subprojeto do PIBID, do edital 7/2018, e nos permitem afirmar que as ações
possibilitaram a incorporação de saberes à formação inicial e dinamizar o trabalho docente a partir
das práticas ancoradas nas diversas linguagens.
As narrativas de formação, na esfera das ações dos subprojetos do PIBID de Geografia,
permitiram aos professores em formação inicial e os professores em formação continuada narrar
sobre o vivido e experienciado, conforme exposto a seguir:
O PIBID permitiu vivenciar diferentes práticas pedagógicas na escola parceira. Os
diálogos e planejamentos feitos na universidade têm sido muito significativos para
mim porque tem me possibilitado ler e discutir textos e refletir sobre eles e pensar em
outras práticas escolares. [...]. (Odete, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)
Neste programa eu tenho a possibilidade de aprimorar conhecimentos geográficos em
conjunto com as diversas linguagens, com uma coordenação e supervisão rica de
vivências, habilidades e conhecimentos que me possibilitam aprender e evoluir cada
dia mais. (Ana Carla, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)
Hoje percebo como esse programa é responsável por transformar práticas, métodos,
técnicas, significados, ensinamentos e aprendizagens, mas, sobretudo percebo o
quanto ele é importante para transformar vidas. Ao ser implantado no Colégio de
Biritinga percebi que as ações do subprojeto deste programa têm mudado a forma de
‘como se aprende’ e de ‘como se ensina’. (Priscila, Bolsista de Supervisão, Narrativa
de Formação, 2019)
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Estes excertos narrativos exprimem bem a importância do PIBID nos processos de formação
inicial do professor de Geografia no DEDC da UNEB de Serrinha e na formação continuada de
professores efetivos da educação básica, cujas ações, ancoradas em metodologias ativas,
contemplam um ensino de Geografia sustentado na perspectiva crítica e na problematização, tendo
as diversas linguagens como artefatos didático-pedagógicos para ensinar e aprender conceitos e
temas geográficos.
Ao narrarem sobre as experiências, os bolsistas do PIBID “[...] se convierten em narradores
de sus proprias experiencias escolares, dejan de ser los que eran, se trans-formam, son otros.
Asumen uma posición reflexiva [...].” (SUÁREZ, 2010, p. 183), favorecendo o pensamento
reflexivo-crítico e o exercício da autocrítica. Assim relataram:
As ações relacionadas à Observação do Cotidiano Escolar [...] tem me ajudado a
planejar melhor as ações interventivas dos ateliês [...] e desenvolver atividades
interessantes na escola. (Odete, Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)
Com a experiência do I Ateliê de Educação Geográfica [...] entendi que o que falta na
educação atual é o uso de novas metodologias para dinamizar as aulas e que é
importante inovar mesmo com recursos didáticos antigos. (Maíra, Bolsista ID,
Narrativa de Formação, 2019)
A aprendizagem adquirida a partir do I Atelê de Educação Geográfica foi sensacional
porque os alunos [...] participaram no desenvolvimento das atividades solicitadas. [...]
Eles deram o melhor de si e mostraram que aprendemos quando descobrimos novas
dimensões, vivenciamos e experimentamos na forma e no ato de fazer. (Daiane,
Bolsista ID, Narrativa de Formação, 2019)

Ficam evidenciadas, a partir destas narrativas, o quanto é necessário inovar as aulas de
Geografia na escola através das diversas linguagens. Além disso, as narrativas também
evidenciaram que as ações do subprojeto do PIBID potencializaram a formação inicial e continuada
de professores de Geografia no Território de Identidade do Sisal.
CONCLUSÕES
A partir do exposto, da inserção do curso de Licenciatura em Geografia da UNEB, Campus
XI, Serrinha-BA, no PIBID, das ações realizadas nos dois últimos subprojetos, entre os anos de
2014 a 2020, e das narrativas dos bolsistas sobre as atividades e aprendizagens realizadas,
sobretudo no devir do subprojeto “Educação Geográfica: diversas linguagens, formação docente e
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Geografia Escolar” (OLIVEIRA; PORTUGAL; 2018), ancorados nas diversas linguagens, é
possível afirmar que as ações do PIBID de Geografia têm potencializado diferentes modos de
pensar, propor e fazer a docência em Geografia na Educação Básica no Território de Identidade do
Sisal, sobretudo a partir dos princípios da dimensão da problematização e da contextualização, cujas
propostas didáticas têm favorecido uma melhor formação e atuação do professor de Geografia,
mediadas pelas diversas linguagens.
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Resumo
O trabalho versa sobre as experiências vivenciadas no âmbito do subprojeto de formação de
professores de Geografia, intitulado “Educação Geográfica: diversas linguagens, formação docente e Geografia
Escolar”, desenvolvido no Departamento de Educação (DEDC) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), Campus XI, Serrinha, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID/CAPES/Edital 7/2018), cujas ações, ancoradas nas diversas linguagens, foram desenvolvidas
em três escolas públicas, localizadas em três municípios do Território de Identidade do Sisal da Bahia:
Barrocas, Biritinga e Serrinha. O objetivo deste subprojeto do PIBID foi continuar possibilitando aos
professores em formação inicial do curso de Licenciatura em Geografia do DEDC da UNEB
momentos de formação docente a partir de práticas de ensino ancoradas nas diversas linguagens, as
quais se constituem como dispositivos didático-pedagógicos para ensinar e aprender temas e conceitos
da Geografia na escola, contribuindo com a formação do professor pesquisador, ao oferecer leituras e
práticas pedagógicas inovadoras e dinamizadoras no ensino de Geografia, intentando aproximar os
conteúdos curriculares da Geografia com a realidade vivenciada pelo aluno da escola básica. Ao final da
vigência do subprojeto do PIBID ficaram evidenciados, através de narrativas de formação, que as ações
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência contribuíram significativamente para a
inovação de práticas de ensino nas escolas parceiras nos municípios de Barrocas, Biritinga e Serrinha,
bem como fortaleceu a formação inicial e proporcionou formação continuada aos professores das
escolas parceiras, potencializado diferentes modos de pensar, propor e fazer a docência em Geografia
na Educação Básica no Território de Identidade do Sisal.
Palavras-chave: Professores de Geografia; PIBID; Território de Identidade do Sisal.
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Resumo
Este painel reúne pesquisas desenvolvidas no âmbito da pós-graduação da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) e da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) através de interfaces
com a escola básica tendo o propósito de apresentar a importância de diferentes linguagens na
formação de professores e na metodologia do ensino e aprendizagem de Geografia. Os três textos
estão divididos com temáticas que envolvem a formação docente e o diálogo junto ao uso de diferentes
linguagens, tais como: os jornais impresso e digital, obras de arte e fotografias de artistas locais e o uso
de mapas mentais como recursos didáticos. O painel inicia com a importância do uso do jornal nas
aulas de Geografia nos anos finais do ensino fundamental. Foram apresentados parte dos resultados
das dissertações das autoras, Amieiro (2018) e Bueno (2019), que tiveram entre outros objetivos, o
propósito de discutir os conceitos da Geografia através da linguagem jornalística. A cidade de Santos
foi o cenário geográfico destas duas pesquisas e os sujeitos foram alunos de três unidades de ensino
municipais. O segundo texto é de Santos e Silva que organizaram um material sobre o uso do mapa
mental na formação de professores com resultados de pesquisa elaborada na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), campus de Nova Iguaçu. Estes dois pesquisadores desenvolveram
uma análise deste recurso como metodologia voltada para uma abordagem inclusiva no ensino de
Geografia. Os sujeitos da pesquisa estão localizados na Baixada Fluminense, no estado do Rio de
Janeiro. E, para concluirmos nossa participação o trabalho de Santos (2019), professora da rede
municipal de ensino santista, apresenta o uso da linguagem artística através da obra de arte e a
linguagem cartográfica pela fotografia aérea. A obra de arte será destaca a produção temporal e temática
do artista Benedito Calixto (séculos XIX e XX) e a fotografia aérea de Sergio Furtado (2014) possibilita
uma comparação– literalmente, sob o mesmo ângulo - em dois momentos distintos da história local.
Definimos para esta descrição do tempo-espaço uma paisagem icônica da cidade de Santos: o porto.
Pretendemos que nossa participação contribua e amplie as discussões sobre uso de diferentes
linguagens no ensino de Geografia.
Palavras-chave: Geografia Escolar. Formação Docente. Diferentes Linguagens. Mapas Mentais. Artes.
MEDIAÇÕES DIDÁTICAS E O USO DE DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Renata Barrocas – UNIMES

INTRODUÇÃO
Este painel tem o propósito de apresentar a importância da utilização de diferentes
linguagens no ensino de Geografia. Para tal análise, abordaremos experiências pesquisadas em duas
universidades brasileiras localizadas em diferentes estados. Sobre as pesquisas desenvolvidas na
Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), situada no estado de São Paulo, apresentaremos
duas propostas defendidas no Mestrado Profissional sobre Práticas Docentes no Ensino
Fundamental que tiveram como objeto de análise o uso de matérias jornalísticas e a abordagem da
Geografia em três unidades de ensino municipais.
O jornal pode desenvolver a criticidade de alguns alunos pois nem sempre as informações
contidas nas matérias conduzem a um conhecimento estruturado. Além disso oportuniza, quando
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atinge os objetivos da aprendizagem, a contextualização e a dinâmica das aulas. Faria defende seu
uso na sala de aula ao destacar que:
Levar jornais/revistas para a sala de aula é trazer o mundo para dentro da escola.
Jornais e revistas são, portanto, mediadores entre a escola e o mundo. Dessa forma, os
jornais se tornam boas alternativas para a ligação entre a escola e o dia a dia dos
alunos. (FARIA, 2006, p.11)

O recorte da dissertação de Bueno (2019), para este painel, destaca o uso de manchetes de
jornais digitais que circulam na Baixada Santista a respeito de uma problemática socioambiental
recorrente na cidade de Santos: os alagamentos. A pesquisadora construiu uma sequência didática,
de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, para apresentar uma proposta de ensino sobre
os alagamentos no entorno de duas unidades de ensino santistas.
A dissertação de Amieiro (2018) discute as recentes mudanças do espaço geográfico de
Santos devido as construções civis e seus impactos ambientais e sociais usando como fonte de
pesquisa a linguagem jornalística da publicação “A Tribuna”. Este jornal é um importante veículo
de comunicação da Baixada Santista e está disponível no formato impresso e digital. A autora
utilizou a versão impressa disponível diariamente na escola em que desenvolveu sua pesquisa.
O jornal dissemina ideias, tem fácil acesso e constrói significados. Ao utilizar o jornal na
escola contribui-se para a formação leitora do aluno, colocando-os em um debate mais amplo sobre
ética, cidadania e valores.
A escola precisa inovar suas metodologias e os professores necessitam ter acesso a
experiências que foram exitosas através da prática registrada por outros docentes. A formação
docente precisa discutir os referenciais teóricos e também explorar práticas que foram aplicadas em
diferentes contextos para que se inovem através de novas metodologias e técnicas.
Dividimos este primeiro texto do Painel com uma apresentação dos referencias teóricos que
mostram a importância de novas metodologias para a formação do docente em Geografia para
depois seguirmos com a descrição das pesquisas de Bueno (2019) e Amieiro (2018).
Nosso objetivo inicial não é apresentar nenhuma metodologia inovadora. Pelo contrário.
Acreditamos que o diálogo que este painel promove entre os docentes da educação básica e a
Universidade poderá contribuir para que outros professores repensem e repliquem as metodologias
que selecionamos para contribuirmos neste evento.
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A IMPORTÂNCIA DE DIFERENTES LINGUAGENS NA AULA DE GEOGRAFIA
A Geografia faz parte do currículo escolar desde os anos iniciais do ensino fundamental até
o ensino médio. De acordo com as novos referenciais de aprendizagens essenciais disponibilizados
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) este componente leva ao desenvolvimento de
competências específicas que preparam o aluno para se localizar, compreender e atuar no mundo
atual com suas complexidades escalares; problematizar a realidade e buscar a resolução de
problemas; estabelecer conexões entre diferentes temas que envolvem o conhecimento geográfico,
formulando proposições e, promovendo uma compreensão entre distintas áreas do currículo;
reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico; desenvolver senso crítico para entender e
aplicar o raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo
os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem;
desenvolver o pensamento espacial por mapas temáticos, mapas mentais, croquis e a utilização de
geotecnologias para a resolução de problemas que envolvem informações geográficas; propor ações
sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos democráticos, sustentáveis e
solidários.
A partir dessas propostas o professor deve promover práticas na sala de aula e busca por
novas metodologias de ensino e aprendizagem que levem o aluno a refletir e buscar a compreensão
da realidade.
Sendo assim, para que o desenvolvimento das competências específicas seja alcançado o
ensino de Geografia deve se basear em um corpo teórico e metodológico que leve o aluno junto a
compreensão dos conceitos como natureza, paisagem, espaço, território, rede, região, lugar
relacionando-os a outras dimensões de análise como o tempo, a cultura, a sociedade, o poder, as
relações socioeconômicas. Todas estas dimensões devem conduzi-lo a referenciais que legitimam a
Geografia como ciência que estuda as formas, os processos, o desenvolvimento dos fenômenos que
se organizam por meio das relações entre a sociedade e a natureza formando o espaço geográfico. O
dinamismo destas dimensões transforma o espaço em suas diferentes escalas (local, regional,
nacional e mundial). O tempo é interpretado pela historicidade do espaço em seu processo de
construção social.
A ciência geográfica colabora para uma leitura de mundo que leva o aluno a interpretá-lo de
forma interdisciplinar. É justamente esta leitura de mundo ampliada, contrastante muitas vezes com
sua realidade que faz o professor repensar sua forma de aplicar diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem.
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Com o propósito de indicarmos autores que corroboram com nossas pesquisas utilizamos as
ideias de Cavalcanti (2016), Alves (2016) que contribuíram sobre a importância da formação de
professores e a aplicação de diferentes linguagens no ensino de Geografia. A autora Cavalcanti
(2016) nos orienta que as competências auxiliam o aluno a compreender a realidade que vive,
levando em conta a dimensão de sua espacialidade. Com isso, o aluno compreende a sua realidade e
as dinâmicas do espaço geográfico no qual está inserido. Na análise da autora Alves sobre a
formação docente argumenta-se que:
As diferentes linguagens proporcionam ao educador trabalhar os conteúdos articulados
a uma técnica que facilitará a compreensão do aluno, sendo indispensável à formação
do professor-educador para o uso desses recursos (linguagens de mapas, imagens e
músicas). A ciência geográfica disponibiliza através de seu objeto de estudo, o espaço,
à articulação com métodos didáticos que insira o aluno nesse processo de ensino –
aprendizagem (ALVES, 2016, p. 29)

Sendo assim, concordamos que a leitura de mundo por diferentes linguagens como as dos
jornais são procedimentos que desenvolvem habilidades necessárias para a prática das competências
específicas e elencadas pela BNCC.
O USO DO JORNAL COMO RECURSO DIDÁTICO
O uso do jornal, seja em formato digital ou impresso, promove discussões que favorecem a
aprendizagem dos conceitos geográficos e da distribuição dos fenômenos quando os alunos
respondem às questões tais como: “Onde se localiza?”; “Por que se localiza?”; “Como se
distribui?”; “Quais são as características socioespaciais?”; “Quais são as conexões”; “Tal fato tem
alguma ligação a outro já ocorrido?”.
Preparamos o estudante para questionar tudo o que se materializa no espaço, em uma
perspectiva na qual deve aprender de forma contextualizada ampliando sua percepção, de acordo
com suas próprias vivências. Estas transformações, neste mesmo espaço geográfico, também
ocorrem através dos arranjos com base nas relações homem/natureza, segundo os interesses da
sociedade.
Bueno (2019) elaborou uma proposta diferenciada na aula de Geografia para o sétimo ano
do ensino fundamental com o uso das manchetes de jornais digitais sobre alagamentos em duas
unidades municipais de ensino, localizadas em zonas urbanas com características socioeconômicas
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contrastantes: a Zona da Orla da Praia (bairro da Ponta da Praia) e Zona Noroeste, conforme
localização na Figura 1.
Os alagamentos, as enchentes e as inundações são os desastres naturais que mais acometem
a população do planeta, seja na cidade ou no meio rural. Boa parte das cidades brasileiras
apresentam esses problemas, sendo que as regiões metropolitanas são as que sofrem as situações de
risco mais graves. De acordo com material divulgado pela Defesa Civil de São Bernardo do Campo
(2011) entende-se por alagamento o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos por
problemas de drenagem. Foi este o conceito discutido nas aulas em um total de trinta e três alunos
dos sétimos anos para a abordagem dos assuntos sobre drenagem, índices pluviométricos na região
Metropolitana da Baixada Santista, desigualdade social em bairros com situação socioeconômica
diferenciada (bairro Chico de Paula na zona noroeste e Ponta da Praia próxima ao porto) e,
sobretudo, com relação aos conceitos de desigualdade social e políticas públicas municipais.
A sequência das matérias foi iniciada com o Jornal da Orla, datada de 30 de agosto de 2009,
informando que a Prefeitura de Santos planeja obras para conter os alagamentos na Zona Noroeste a
partir do ano seguinte. Desde o ano de 2009, a Prefeitura de Santos tem criado projetos para
minimizar os impactos das enchentes na Zona Noroeste, nos momentos de ressacas ou de marés
altas, que são uma das causadoras dos alagamentos nas ruas desta Macrozona da cidade. Porém,
nunca foram finalizados, conforme pode-se observar na manchete da Figura 2, na qual as
reportagens de alagamentos na Zona Noroeste são constantes. Extraída do Jornal online G1 Santos e
Região, comenta sobre uma ressaca forte que ocorreu no dia vinte e sete de fevereiro de 2013.
Observamos, portanto, que o projeto para sanar o problema ambiental da Zona Noroeste, iniciado
em 2009, não foi completado, uma vez que persiste até 2020.
A contar do ano de 2016, as ressacas e os alagamentos passaram a ser mais constantes na
cidade de Santos, não só na Zona Noroeste, mas também na Orla da Praia, principalmente no Bairro
da Ponta da Praia causando vários danos em muitos trechos da cidade como mostra a Figura 3.
As reportagens incluem as atitudes tomadas pelo Poder Público para conter tais problemas e
amenizar os transtornos aos munícipes. Durante as aulas de Geografia a linguagem jornalística e a
temporalidade das manchetes foram propositalmente discutidas para a compreensão dos impactos
sociais e ambientais que os alagamentos promovem.
Como forma de abordar as políticas públicas implementadas em dois bairros com
características socioambientais e culturais díspares Bueno (2019) levou para as escolas as obras
destacadas na matéria publicada em 2016, conforme a Figura 4. Enquanto os alagamentos são
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constantes há muitas décadas na zona noroeste, no outro bairro, o da Ponta da Praia, as políticas de
contenção de ressacas e o controle dos impactos provocados pelos alagamentos são motivos de altos
investimentos.
A proposta desta atividade foi chamar a atenção dos alunos através das manchetes
divulgadas pela mídia e a abordagem das competências geográficas para o desenvolvimento dos
sete princípios do raciocínio geográfico preconizados pela BNCC para o despertar do senso crítico
na escala local.
De acordo com Amieiro (2018) quando utilizamos o jornal de maneira crítica em sala de
aula, podemos fazê-lo trazendo questões polêmicas da nossa cidade, as quais podem ser discutidas e
politizadas na classe, independente da matéria publicada.
Usar o jornal na sala de aula é complementar a educação com uma nova metodologia de
aprendizagem e de conhecimento num país em que o letramento é tão fundamental quanto à
alfabetização. A autora trabalhou com quarenta e seis alunos do nono ano de uma unidade de ensino
santista.
A intenção do uso do jornal durante a aula de Geografia tem com o objetivo fazer o aluno
analisar, compreender, interpretar e principalmente desenvolver o senso crítico. Para desenvolver
essas habilidades e competências o aluno deverá, durante a atividade com o jornal:
a) Identificar as informações básicas da matéria do jornal;
b) Saber localizar no espaço geográfico o que está descrito no jornal, bem como o
lugar onde a reportagem se refere;
c) Entender que o jornal pode ser uma importante ferramenta de pesquisa, quando
utilizado de forma crítica. (AMIEIRO, 2018, 45)

Pretende-se que o aluno dialogue com as informações recebidas, via leitura crítica da
transformação do espaço geográfico da qual ele pertence e, que desenvolva a habilidade de perceber
o quanto é impactante a verticalização na cidade de Santos.
Os estudantes precisam desenvolver o hábito de identificar nos textos jornalísticos as marcas
de manipulação e dos interesses capitalistas por trás do surgimento de vários empreendimentos
imobiliários na cidade da qual fazem parte. O importante é que o aluno conheça as publicações
como leitor crítico.
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Após a realização deste trabalho os alunos elencaram os impactos positivos e os negativos
da verticalização em Santos compartilhando os pontos elencados de cada grupo aos demais colegas
da classe, conforme o Quadro 1.
A leitura crítica do jornal teve como objetivo fazer com que os alunos debatessem em grupo
as informações recebidas, como a observação da transformação do espaço geográfico ao qual ele
pertence, para desenvolver a capacidade de perceber o quanto é impactante a verticalização na
cidade em que vivem, analisando seus impactos positivos e negativos no ambiente urbano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autora Bueno (2019) destaca que os alunos de duas escolas que pertencem à mesma rede
de ensino, com uma distância entre si de aproximadamente dez quilômetros, possuem um
posicionamento muito diferente em relação à percepção dos alagamentos na cidade. Enquanto, os
alunos da UME da Ponta da Praia não possuem a percepção de que moram em uma cidade
segregada, pois os investimentos públicos para sanar os problemas de alagamentos são destinados à
localidade onde residem; alunos da UME da Zona Noroeste convivem com o temor constante de um
novo alagamento.
No momento em que discutimos a respeito das reportagens jornalísticas, sobre as
intervenções do Poder Público nos problemas de alagamentos na cidade, e sobre o fato de os
investimentos ocorrerem com maior eficácia no bairro da Ponta da Praia, percebeu-se maior
percepção por parte dos alunos das duas Unidades de Ensino, no que se refere à questão da
segregação espacial na cidade de Santos.
Ficou evidente que os alunos da UME da Ponta da Praia estão mais preocupados com o
espaço geográfico em que eles estão inseridos, não tomando conhecimento dos problemas que seus
colegas passam em dias de chuvas ou de subida da maré, por falta de um conhecimento geográfico
da cidade como um todo.
Sobre os resultados encontrados por Amieiro (2018) a autora comenta que os alunos
demonstraram maior criticidade sobre a produção do espaço urbano baseado nos moldes
capitalistas, onde a classe social mais favorecida economicamente é a proprietária dos imóveis mais
caros de Santos e as áreas mais afastadas são destinadas as famílias de baixa renda, demonstrando
claramente uma segregação espacial.
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A cada aula em que o uso do jornal foi trabalhado, houve um envolvimento e interesse dos
alunos para a realização e discussões. Notou-se que foi uma atividade que além de despertar uma
aprendizagem significativa, promoveu a participação de todos os envolvidos.
Pretendemos que novas pesquisas sejam desenvolvidas com o uso de jornais na sala de aula
e que outras propostas surjam através destas experiências.
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ANEXOS
Figura 1. Mapa da cidade de Santos, com destaque para os bairros onde as duas UMEs trabalhadas estão localizadas

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

2392

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Figura 2. Reportagem Jornal online G1 Santos e Região

Figura 3. Ressaca na Ponta da Praia

Figura 4. Ação da Prefeitura de Santos para conter os alagamentos no Bairro da Ponta da Praia, na Zona da Orla. Ação
inédita no Brasil

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

2393

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Quadro 1. Impactos positivos e negativos da verticalização
Impactos Positivos

Impactos Negativos

Concentração de investimentos

Privilégio a uma única faixa de renda

Geração de emprego e renda

Custo elevado dos imóveis

Desenvolvimento da construção civil

Crise no espaço público

Financiamento de imóveis

Concentração e especulação de capital

Aquecimento do mercado imobiliário

Formação de ilhas de calor

Aproveitamento do espaço físico

Colapso nos sistemas de abastecimento de
água, energia e rede de esgotos.

Maior segurança aos moradores
Fonte: Amieiro (2018)

Resumo
Este texto destaca a importância do uso do jornal nas aulas de Geografia dos anos finais do ensino
fundamental. Foram apresentados parte dos resultados das dissertações das autoras, Amieiro (2018) e
Bueno (2019), que tiveram entre outros objetivos, o propósito de discutir os conceitos da Geografia
através da linguagem jornalística. A cidade de Santos foi o cenário geográfico destas duas pesquisas e os
sujeitos foram alunos de três unidades de ensino municipais. A análise de Bueno diz respeito a um
problema ambiental recorrente na cidade de Santos: os alagamentos. A autora discutiu conceitos
relacionados ao meio ambiente, desigualdade social e políticas públicas municipais através das
manchetes de jornais digitais de circulação regional na Baixada Santista. A proposta de Amieiro
também utiliza o jornal como referência de análise para despertar nos alunos a intensa verticalização
que Santos vivencia desde 2008. Como referencial teórico utilizamos autores que defendem as
diferentes linguagens no ensino de Geografia como Cavalcanti (2017), Alves (2016), Breda (2018) além
da Base Nacional Comum Curricular. Os resultados encontrados pelas autoras mostram o quanto é
viável e enriquecedor do ponto de vista metodológico a utilização desta linguagem para discussão dos
conceitos geográficos. Os alunos das três unidades de ensino pesquisadas apresentaram resultados que
levaram as autoras a concluírem que ocorreu avanço na compreensão dos conceitos e das categorias
geográficas abordadas. O jornal, seja impresso ou digital, pode ser um grande aliado do professor para
alcançar bons resultados sobre conceitos dos vários componentes curriculares escolares. Pretendemos
que os resultados destacados neste painel chamem atenção de outros professores da educação básica
para utilizarem a linguagem jornalística para ensinar Geografia.
Palavras-chave: Jornal. Geografia Escolar. Ensino Fundamental. Alagamento. Verticalizaçao.
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O USO DO MAPA MENTAL NA FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES DE
GEOGRAFIA E A EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Clezio dos Santos –UFRRJ
Marilza Santos da Silva – UFRRJ

INTRODUÇÃO
A formação de professores pelo viés reflexivo vem sendo trabalhado na educação atual com
muita ênfase e podemos conceitualizar professor reflexivo de acordo com Menezes e Santos (2020,
p.1):
Conceito relacionado à formação de professores e que entende estes profissionais
como intelectuais em processo contínuo de formação. Foi na década de 80 que
começaram a ser difundidas as ideias de Donald Schön, que despertaram
considerações sobre a abordagem reflexiva na formação de professores. Schön
fundamentou suas pesquisas na teoria da indagação de John Dewey, filósofo,
psicólogo e pedagogo norte-americano que influenciou o pensamento pedagógico
contemporâneo e o movimento da Escola Nova. De acordo com Dewey, “a busca do
professor reflexivo é a busca do equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato e o
pensamento”. Dessa forma, a ação reflexiva envolveria intuição, emoção e não
somente um conjunto de técnicas que podem ser ensinadas aos professores. Os
formadores de professores deveriam, então, propor situações de experimentação que
permitem a reflexão, assim como os professores precisam refletir sobre o papel de
ensinar.

A conceitualização apontada por Menezes e Santos (2001), reforça o papel relevante do
papel formativo desse processo, onde a formação de professores perpassa por atividades e
experimentações que permite a reflexão.
Segundo a educadora brasileira Selma Garrido Pimenta, a ideia de professor reflexivo
opõe-se à racionalidade técnica que marcou o trabalho e a formação de professores
durante muito tempo. Neste sentido, pensar a formação do professor significa pensá-la
como um continuum de formação inicial e contínua. A ideia de professor reflexivo
entende, também, que a formação é, na verdade, autoformação, “uma vez que os
professores reelaboram saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas,
cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e num
processo coletivo de troca de experiências e práticas que os professores vão
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constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete
na e sobre a prática”. (MENEZES E SANTOS, 2001, p.1).

Uma preocupação atual na Educação é relacionada ao processo formativo e em especial de
professores reflexivos de sua prática. Isso a nosso ver envolveria um entendimento de como temos
realizado a formação dos professores na atualidade. O que de certa forma envolve a preocupação
com os formadores dos professores, mas quem são os formadores? Entendemos como uma questão
ampla e esta questão instiga a pesquisa atual.
POR UMA FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA
Essa preocupação com os formadores dos professores é um tema presente nos trabalhos
voltados para as áreas de geografia como Pontuschka (1999), Cavalcanti (2002) e Santos (2012).
Essa forma de ver e entender a abordagem do ensino de geografia pelos professores futuros regentes
de geografia nas escolas permite ver e entender a relevância da participação destes no ato
formativo, ou seja em experiência vivenciadas ainda no curso de formação inicial na universidade,
em especial nos cursos de licenciatura em geografia da Baixada Fluminense, locus dos formadores
de professores de geografia.
Segundo Zeichner (2002, p.32):
O conceito de formadores de professores como técnicos, se ajusta muito bem à ideia
de professores enquanto técnicos e nega àqueles que efetivamente fazem o trabalho
cotidiano de ensinar e de formar professores um papel significativo na formulação e
definição da direção de seu trabalho.

A ideia trabalhada por Zeichner ressalta a necessidade de pensar o papel dos formadores de
professores, questionando o sentido técnico da formação de professores. Os formadores de
professores no caso os docentes de didática de geografia (ou Ensino de Geografia) devem pensar
mais no aprendiz e ter uma clareza maior de sua função.
Os formadores de professores devem praticar o que eles pregam; caso contrário, o
currículo oculto da formação dos professores – que entra em conflito com a mensagem
enunciada – tenderá a ser o que mais influência na socialização dos professores em
formação (GINBURG e CLIFT, 1990 apud ZEICHNER, 2002, p.33).

Nos últimos 20 anos houve uma explosão na literatura educacional relacionada com a
preparação de professores cm profissionais reflexivos que empenham importantes papéis na
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determinação do que acontece em suas salas de aula e instituições de ensino, além da tomada de
responsabilidade por seu próprio desenvolvimento profissional.
Zeichner (1993) analisa essas mudanças na educação denominando de movimento da prática
reflexiva na formação de professores.
Para Zeichner (2002, p.33 e 34):
Nas duas últimas décadas, a despeito da continuada predominância de um modelo de
educação escolar baseado na transmissão ou no modelo bancário de educação, onde
ensinar é dizer, e aprender é absorver, os slogans de “ensino reflexivo”, “pesquisaação” e “qualificação dos professores”, foram adotados por professores, formadores de
professores e pesquisadores sociais em todo o mundo (CARSON, 1995; SWARTS,
1999; ZEICHNER e NOFFKE, 2001).

Esse movimento internacional é visto no ensino e na formação de professores sob o
estandarte da reflexão pode ser visto como uma reação dos professores que vão negar a percepção
do professor como técnico que apenas realiza o que os outros, querem que eles façam e contra as
mudanças educacionais feitas de cima para baixo.
O conceito de professor como um profissional reflexivo surge para reconhecer o que Schon
(1983) chamou de “conhecimento-em-ação”, ou seja, a partir da perspectiva do professor
individual, o processo de compreender o seu próprio ensino deve começar a partir da reflexão sobre
sua própria experiência, e que o tipo de conhecimento derivado exclusivamente da experiência dos
outros é empobrecido.
Segundo ZEICHNER, 2002, p.35:
Quando adotamos o conceito de ensino reflexivo, em geral, há um compromisso dos
formadores de professores em ajudar os futuros professores a internalizarem, durante
sua formação inicial, a disposição e habilidade para estudar seu modo de ensinar e
para se tornarem melhores nele ao longo de toda sua carreira.

Com essa preocupação, estruturamos um caminho que não descarta a documentação
existente, a delimitação da área, o questionamento junto ao profissional envolvido – o docente de
geografia e o estágio como um de seus momentos formadores.
O campo dos saberes da docência está longe de ser algo simples, fácil e não problemático.
Os saberes da docência também não são engessados dentro de uma teoria padronizada e que atender
diferentes realidades escolares, muito pelo contrário, essas teorias precisam ser compreendidas, para
o docente saber adaptá-la conforme a necessidade do ambiente escolar que o cerca.
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A GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA POR MEIO DE MAPAS MENTAIS
A Geografia proporciona ao aluno ler e compreender o mundo em diferentes escalas
(Cartográfica e Geográfica), acima de tudo, compreender-se como sujeito atuante no espaço, em
suma, o papel da Geografia é proporcionar ao aluno uma leitura de mundo, aguçar seu olhar para
sociedade e suas relações com o meio: natural, físico, econômico e social que estão em constante
interação.
Para isso, os educadores poderão utilizar-se dos mapas, como uma linguagem gráfica
importante, para se compreender vários conceitos geográficos no viés de uma aprendizagem
significativa. Como pode-se visualizar nos livros didáticos, esses recursos visuais são importantes
para compreensão dos conteúdos abordados no Ensino de Geografia, porém, esse recuso visual
ainda é pouco explorado pelo professor, consequentemente deixa de ser compreendido pelos alunos.
Dessa forma, considerando que o mapa é produzido através da percepção de cada indivíduo,
embreado de subjetividade, de valores sociais, culturais e econômicos, como corrobora Okada
(2008) o mapa cognitivo (mapa mental) é uma representação gráfica do mundo intelectual da mente
do homem, podendo ser utilizados para avaliar processos de aprendizagem.
Para Issmael e Menezes (2004, p. 6) “o mapa cognitivo é um modelo essencialmente
individual que representa o mundo que se vive”, ou seja, o processo de interação e simplificação do
homem com o meio, que resulta em mapeamento cognitivo. Para esses autores o mapeamento
cognitivo é parte do processo de percepção espacial e essa reflexão interna será a reconstrução do
pensamento e espaço, “as experiências ambientais do passado e do presente são organizadas e onde
é dado um significado localizacional à informação percebida, constitui o resultado do processo de
mapeamento cognitivo.” (ISSMAEL e MENEZES, 2004, p.3). Seria a materialização do
pensamento-linguagem em representação simbólica.
Para enriquecer o olhar transdisciplinar focado na realidade a qual educação está inserida, e
a importância da formação reflexiva de educadores em uma perspectiva de educação inclusiva, que
essa pesquisa conduziu para o diálogo com alunos do curso de licenciatura em geografia UFRRJ/IM
quanto ao uso dos mapas mentais como recurso norteador no ensino de geografia para alunos com
“Necessidades Educativas Especiais.”
Na concepção da educação inclusiva, a Declaração de Salamanca (1994) ressalta que as
diferenças humanas são normais e o ensino-aprendizagem deve se adaptar às necessidades do
indivíduo, não esse se adaptar aos moldes pré-concebidos estabelecidos nos currículos escolares,
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respeitando, desse modo, o ritmo e natureza específica de cada indivíduo, mas para que isso ocorra,
é necessário uma real modificação das práticas educacionais. Para Skliar (1999) falar de escola para
todos é uma ironia, uma metáfora ofensiva quando se atribui a muitos governos e governantes.
Pletsch (2011) confirma que o trabalho com pessoas com “Necessidades Educativas
Especiais” multiplica a informação de muitos e, consequentemente, o bem-estar de milhares de
outros, e, assim, com a difusão desse conhecimento, haverá várias outras pessoas em prol dos
direitos dos indivíduos com deficiência, tornando um diálogo enriquecedor para formação de
educadores.
Com isso, ensino precisa transpor a concepção fixa de conteúdos pré-estabelecidos, com um
discurso rígido, seguindo um ‘manual’, e sim, considerar os educandos como sujeitos com história,
cultura e identidade. Nessa perspectiva do uso de metodologia significativas, contribuindo na
formação do ser professor, que nessa pesquisa, o uso do mapa mental foi o tema gerador para o
diálogo com os alunos de licenciatura. Com isso, foi sugerido que o aluno realizasse um mapa
mental do seu trajeto Universidade -Casa.
De acordo com as imagens abaixo, compreende-se que na Figura 01, o aluno representou o
mapa mental em uma perspectiva vertical, fazendo uso de legenda, título, e a intencionalidade do
uso de símbolos pictóricos, assim como, de organização espacial.
Na figura 02 pode-se inferir uma representação em perspectiva vertical, com uso de título,
traços precisos e a intencionalidade de representação espacial objetiva e organizada.
O objetivo dessa atividade foi evidenciar as diferentes possibilidades de repensar as
propostas metodológicas para a prática docente, em particular, para o público alvo da educação
inclusiva no ensino de geografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Geografia escolar é uma importante fonte de ensino de leitura de mundo, de espaço e
compreensão das paisagens. Ela precisa ser utilizada para a leitura do contexto social da Baixada
Fluminense, para que dessa forma a formação de professores de geografia seja de fato reflexiva e
consiga atuar na educação inclusiva.
O mapa mental propicia uma linguagem única que os sujeitos podem se utilizar no ato
educacional cabendo ao docente utilizar e incentivar o uso dessa linguagem que pode ser lida como
expressão cultural e educacional relevante para o educando.
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O desafio formativo docente prossegue frente a políticas educacionais pouco inovadoras e
muitas vezes limitadoras, mas a resistência faz parte do campo formativo reflexivo e engajado,
rumo a uma Educação de fato Inclusiva.
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ANEXOS
Figura 1. Mapa Mental do aluno no curso de Geografia

Fonte: Santos, 2019

Figura 2. Mapa Mental do aluno no curso de Geografia

Fonte: Santos, 2019

Resumo
A relação presente entre a educação inclusiva e a formação de professores de geografia no ensino
fundamental, por meio do uso das diferentes linguagens, é uma preocupação que tem nos
acompanhados no campo formativo de professores na Baixada Fluminense. Especialmente no curso
de licenciatura em Geografia do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro – Campus Nova Iguaçu. O objetivo geral da pesquisa é analisar como a formação reflexiva de
professores de Geografia na Baixada Fluminense permite a efetivação da educação inclusiva na escola
básica. A metodologia é qualitativa, baseada na leitura do referencial teórico e análise de mapas mentais
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feito por alunos do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ. Duas
discussões são relevantes: a formação reflexiva deve ser uma das bases formativas dos professores de
Geografia, tendo como referencial Zeichner (1993, 2002) onde reforça que os formadores de
professores devem implementar o ensino reflexivo e ajudar os futuros professores a internalizarem esse
ensino durante sua formação inicial e desenvolver a habilidade para estudar seu modo de ensinar, para
se tornarem melhores. A segunda discussão envolve a relação da Geografia e Educação inclusiva por
meio de mapas mentais. O mapa mental propicia uma linguagem única que os alunos podem se utilizar
no ato educacional cabendo ao docente utilizar e incentivar o uso dessa linguagem que pode ser lida
como expressão cultural e educacional relevante para o educando no campo formativo. Essas duas
abordagens, a do professor reflexivo e a educação inclusiva, são estruturantes para uma formação sólida
do licenciando em Geografia ciente do lugar onde atua e na maioria das vezes vive.
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Educação Inclusiva; Formação Docente; Mapas metais; Baixada
Fluminese.
DIFERENTES LINGUAGENS: USO DE OBRAS DE ARTE E FOTOGRAFIAS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Ione Aparecida Oshida dos Santos – PMS

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de inquietações em sala de aula na questão da transposição dos
conceitos dos conteúdos curriculares, tantas vezes abstratos para os nossos alunos, diante disso a
busca por metodologias e práticas diferenciadas.
Outro aspecto observado nas séries iniciais do fundamental II é a lacuna que os estudantes
apresentam referente à disciplina de Geografia, para eles trata-se somente de pintura de mapas. A
relevância do estudo da disciplina tem que ficar mais explícito para
que os alunos sintam a necessidade de aprender para chegarem às séries finais com mais
propriedade, já que no ano seguinte estarão no Ensino Médio.
Nesse sentido, a Geografia como uma disciplina interdisciplinar, apresenta o objetivo deste
trabalho: estudar por meio das obras de Benedito Calixto e imagens aéreas de Sérgio Furtado como
recursos didáticos para a discussão das categorias de paisagem e lugar.
Como metodologias foram utilizados os procedimentos bibliográficos e documentais e
pesquisa-ação. Este último vai de encontro com a transposição didática utilizada que foi uma
sequência didática, por ter um roteiro, com vários momentos de aprendizagens partindo da
observação e percepção das paisagens e imagens apresentadas até a saída de campo.
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Dessa forma a problemática do trabalho desenvolvido foi: O uso da interpretação de obras
de arte para a discussão da geografia é um recurso metodológico que pode colaborar na construção
dos conceitos de paisagem e lugar? Sendo respondido a partir dos resultados encontrados.
Os sujeitos da pesquisa fazem parte do 8º "A" de uma escola pública Estadual localizada em
Santos. A aplicação da sequência foi realizada de 21 a 28 de novembro, totalizando seis aulas. Além
disso, realizamos uma saída de campo a Pinacoteca Benedicto Calixto ainda em novembro de 2018,
período de aula dos alunos.
O estudo por meio das obras de Calixto objetivou alicerçar o contexto histórico e a
intencionalidade dos registros da paisagem santista em suas obras no final do século XIX. Em
contraponto, as imagens aéreas da segunda década do presente século, fotografadas por Furtado,
foram utilizadas como comparativo de estudo na transformação do espaço geográfico.
Para a construção do conceito paisagem e lugar e a sua importância humanística
apresentamos as contribuições de Claval (2006) e Tuan (1974). Estes autores serviram de
embasamento teórico para construirmos os objetivos desta pesquisa que discute a
utilização de diferentes linguagens para o ensino das categorias de paisagem e lugar nas aulas de
Geografia.
Finalizamos com a proposta do produto para este Mestrado Profissional, que é idealizado
para os professores terem exemplos de construção de atividades: Revista Digital, recurso
tecnológico que inova e aproxima o objetivo proposto da realidade do aluno.
O DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR DA GEOGRAFIA
O uso de diferentes linguagens auxilia a construção do conhecimento de forma
interdisciplinar, devendo relacionar-se ao cotidiano do aluno. Muitas linguagens já estão
incorporadas no ensino de Geografia, porém cada uma transmite uma intencionalidade.
No tocante ao ensino-aprendizagem, a contribuição das linguagens artísticas e imagéticas de
ícones urbanos da cidade de Santos, promove significados aos conceitos de paisagem e lugar
presentes nas aulas de Geografia.
As linguagens podem ser caracterizadas como um recurso didático e, atualmente, seu papel
no ensino, atua como mediadora no processo de ensino-aprendizagem, refletindo o aproveitamento
e interação do aluno com o conhecimento.
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A construção do saber precisa ser estimulada, e por isso o uso de linguagens que retratem a
diversidade do mundo, gera um vínculo despertando o desejo do saber.
Esta construção do saber geográfico é uma tarefa que exige não somente conhecimento
teórico, o despertar, o querer saber é fundamental, pois os alunos não conseguem esquematizar os
conhecimentos com atividades de memorização e leituras de livros didáticos. É preciso relacionar o
mundo com a realidade do educando para fazer significado o ensino e aprendizagem.
Entretanto ainda representa um desafio para o professor de Geografia, conseguir incentivar
seus alunos a se interessar pelo componente para que possam compreender o espaço geográfico,
assim

como

outros conteúdos. O docente

poderá conseguir êxito no processo de

ensino/aprendizagem mediante a articulação entre o conhecimento prévio do aluno e a construção
de seus próprios conceitos, fomentando assim a formação dos conhecimentos científicos. Como
explicita Morais:
Ensinar a geografia de maneira que os alunos possam sentir-se interessados pela
disciplina é um desafio constante a todos os professores, é necessária uma busca e
reflexão constantes por meios que favoreçam o processo de ensino aprendizagem. Na
busca por uma maneira de ensinar que possibilite aos alunos um aprendizado
significativo da geografia, descobriu-se a importância do cotidiano de cada um para o
entendimento e significação dos conteúdos (MORAIS 2011, p.3)

Diante disso, a utilização dos recursos nas aulas de Geografia por meio da linguagem
artística, desenvolve no aluno a percepção de observar e analisar obras de arte e a fotografia
configurando como uma atividade subjetiva, em que as experiências de cada um possam conduzir a
uma compreensão ampliada de signos e símbolos.
Nesse mesmo viés, Silva (2009) defende ser a linguagem artística uma possibilidade de se
aliar marcas e símbolos de um contexto espaço/temporal de uma cultura ao ensino de diferentes
componentes curriculares na educação básica. Partindo destes pressupostos o aluno poderá
compreender o espaço geográfico em que está inserido, como afirmam Callai e Kaercher:
O conteúdo de Geografia, neste contexto, é o material necessário para que o aluno
construa o seu conhecimento, aprenda a pensar. Aprender a pensar significa elaborar,
a partir do senso comum, do conhecimento produzido pela humanidade e do confronto
com os outros saberes (do professor, de outros interlocutores), o seu conhecimento.
Este conhecimento, partindo dos conteúdos de geografia, significa uma consciência
espacial das coisas, dos fenômenos, das relações sociais que se travam no
mundo.(CALLAI e KAERCHER , 1998, p.93)
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Desse modo, para se compreender os fenômenos geográficos é preciso utilizar da escala de
análise, ou seja, a escala geográfica, como enfatiza Callai (2005, p.95), “é fundamental que se
considere sempre os vários níveis desta escala social de análise: o local, o regional, o nacional e o
mundial”. Assim, será capaz de explicar qualquer fenômeno em diferentes níveis desta escala,
fomentando análises mais profundas.
Partindo dessas premissas, devem ser trabalhados os conhecimentos geográficos, de um jeito
mais interativo e dinâmico, atraindo a atenção do estudante. Nesta conjuntura, o professor de
Geografia pode fazer uso de diferentes linguagens para alcançar os objetivos propostos, não se
prendendo ao livro didático, mas articulando-o a recursos variados como: a música, a poesia,
história em quadrinhos, tirinhas, internet, televisão, filmes, vídeos, slides, obras de arte e
fotografias.
Portanto, é notória a necessidade de o docente procurar renovar a cada dia sua prática,
utilizando diferentes recursos e metodologias de forma crítica. Deste modo, a utilização de
diferentes linguagens ajudará o aluno a refletir sobre informações apreendidas. Ademais o uso “de
outras linguagens e recursos didáticos metodológicos pode aumentar o interesse dos alunos pela
Geografia; com o interesse reavivado, torna-se produtivo investir e reinvestir no ensino” como
afirmaram Santos, Costa e Kinn (2010, p.46).
A utilização da fotografia como recurso para leitura e apreensão da paisagem, torna-se um
poderoso instrumento didático que poderá apresentar resultados significativos para a aprendizagem.
A fotografia eterniza uma paisagem com apenas um clique que poderá se transformar num objeto de
estudo, proporcionando ao aluno o mesmo visual do espaço fotografado. Porém, é necessário
superar alguns paradigmas quanto ao uso da fotografia em sala de aula. Sua utilização como mera
ilustração de textos em livros didáticos, juntamente com outros métodos tradicionais que dão ênfase
à memorização e a repetição pura e simples do que é ensinado vem se arrastando no tempo e
precisam dar lugar a novas metodologias com a utilização de diferentes linguagens, entre as quais a
visual.
Nas palavras de Asaki, Antoniello e Tsukamoto:
[...] a utilização da fotografia pode estimular a observação e descrição das paisagens
pelos alunos, preparando-os para tirarem suas próprias
conclusões e elaborarem soluções para problemas da sua realidade, e não apenas como
uma ilustração do conteúdo geográfico ministrado. (TSUKAMOTO 2004, p.183)
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Utilizada como recurso didático no ensino da Geografia, a fotografia desenvolve no aluno
sua percepção visual sobre o espaço retratado. Ela não substitui textos ou outras fontes de
informações geográficas, mas se agrega a estes recursos cabendo ao professor fazer uso de
diferentes linguagens, tendo a opção de incluir a fotografia como mais uma possibilidade para
tornar as aulas dinâmicas e prazerosas.
Por outro lado, a utilização da fotografia no contexto da aula não deve ser entendida como
uma mera ilustração de textos escritos, como frequentemente ocorre nos livros didáticos, nem como
a expressão da verdade absoluta de uma determinada época e lugar.
A observação de uma imagem fotográfica fornece pistas da realidade segundo o olhar de
quem a produziu, cabendo ao professor a tarefa de estimular os alunos para descobrir o significado
dos elementos presentes na imagem, que poderão ser revelados por meio de sua leitura.
Neste contexto a análise crítica da imagem torna-se um importante recurso que se bem
explorado pode trazer uma grande contribuição na construção dos conceitos geográficos.
Nas palavras de Asaki, Antoniello e Tsukamoto:
Por mais que a fotografia seja produzida com certa finalidade, a sua representação vai
conter um meio de informação e conhecimento, e o seu conteúdo irá ajudar o aluno a
se constituir como um leitor crítico da paisagem, levando-o à compreensão de
conceitos e acontecimentos, muitas vezes, abstratos e complexos. (ASAKI,
ANTONIELLO , TSUKAMOTO 2004, p.194)

Na proposta de Kossoy (1999 p.143), “é justamente nas possibilidades que a imagem
oferece à pesquisa, à descoberta e às múltiplas interpretações que reside o seu fascínio.” Como
mediador do conhecimento, o professor deve estimular o aluno a ter uma posição crítica
incentivando-o a questionar não só os elementos mostrados na imagem, mas também o contexto que
levou à sua produção, ou seja, a verdadeira intencionalidade.
HISTÓRIA DA ARTE E GEOGRAFIA NAS OBRAS DE CALIXTO E FOTOGRAFIAS DE
FURTADO
A interdisciplinaridade está presente nas obras de Calixto ao especializar-se em dois gêneros
distintos na lógica das hierarquias da época: a pintura de paisagem e a pintura histórica. A pintura
histórica possibilitava aos artistas o exercício de erudição ao produzir descrições de fatos históricos
específicos, da mesma forma estava preocupada com a transmissão de qualidades morais, por vezes,
pedagógicas, além de uma aproximação das autoridades e instituições relevantes na economia das
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encomendas e nas decisões dos concursos públicos. Já a paisagem, naquela passagem para o século
XX, surge como uma forma de demonstrar o virtuosismo do artista para com a compreensão da
natureza, de sua luz com seus contornos e dinâmica; além de cortejar uma classe social emergente,
ávida por uma pintura e com um gosto menos requintado.
O artista, desde o final do século XIX, preocupou-se em construir uma carreira voltada para
organizações ligadas à esfera pública e seus interesses. Nesse aspecto, ele mirou no crescente
mercado de arte voltado a enaltecer, de um lado, o passado local, daí sua inclinação para a história,
arqueologia e antropologia.
Calixto com a intencionalidade de registrar o progresso de Santos faz uso destas observações
para criar obras, o crescimento econômico e urbano da cidade, graças a exportação do café do Oeste
Paulista que passa a ser escoado para o Porto de Santos pela estrada Santos-Jundiaí propicia o
surgimento de novas empresas como a Companhia Docas de Santos, responsável pela modernização
do Porto de Santos, favorecendo a produção do artista com encomenda de novas telas. O pintor
expõe em Santos e São Paulo, onde passou a residir na tentativa de ampliar a comercialização de
seus trabalhos e sua inserção no meio artístico.
Dentro deste contexto quando estudamos as obras de Calixto explicitamos para os alunos
que toda obra realizada teve uma intencionalidade. No caso de Calixto, era deixar registrado o
progresso que Santos estava passando na virada do século XIX para o século XX, já que sua ligação
com a elite era estreita.
Com isso não basta somente conceituarmos por meio de suas obras as categorias de
“paisagem” e “lugar”, mas indicar que estudando de forma interdisciplinar o aluno constrói os
conceitos geográficos justificando-os com base nos estudos históricos.
O fotógrafo santista, Sérgio Furtado, especialista em fotos aéreas possui mais de quarenta
anos de experiência com fotografia e em seu livro Olhares: da tela a fotografia, um porto visto do
alto relacionou sua técnica com as telas de Calixto.
Na Figura 1 Furtado apresenta a comparação entre a obra de Calixto no século XIX e a
fotografia de Furtado no século XXI, conforme figura1. O ângulo utilizado foi o mesmo em dois
momentos distintos da história urbana de Santos.
Segundo o fotografo a câmera é um complemento dos seus olhos; é sua forma de escrever.
Escrever com luz, que é o significado de fotografia.
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As imagens, captadas sobre a cidade de Santos nos últimos dez anos (2004 a 2014),
principalmente no Porto, tão poeticamente retratado por Benedito Calixto, são comparadas no livro
de Furtado, Olhares: da tela a fotografia, um porto visto do alto.
Tal comparação é muito importante, pois por meio dos registros fotográficos sobre o porto
podemos constatar a transformação da paisagem e do lugar utilizando os registros pictóricos de
Calixto.
Além disso, esta comparação que promoveu discussões sobre a temporalidade também
serviu como recurso para a reflexão sobre a transformação da paisagem e do lugar nas aulas de
Geografia.
PRODUTO DA PESQUISA E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE
A proposta de pesquisar sobre as pinturas de Benedito Calixto tem como objetivo aprender e
ensinar sobre a cidade de Santos, especificamente na virada do século XIX, onde temos como
testemunha os registros pictóricos com muitos detalhes, de um passado recente que está ausente do
contexto escolar.
Como professora de várias classes numerosas, sempre procuro entender as dificuldades de
aprendizagem dos meus alunos. Considero a geografia uma disciplina interdisciplinar. Nos livros
didáticos trabalhamos música, poesia, obras de arte, mas raramente relacionamos o conteúdo com o
local vivenciado dos educandos, até mesmo porque seguimos um currículo municipal e estadual,
onde fala-se muito pouco da geografia local.
A carência de alfabetização geográfica está cada vez mais presente, mesmo quando falamos
do sexto ano Ensino do Fundamental II ao terceiro ano do Ensino Médio e o interessante é que uma
grande parcela dos alunos principalmente das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, já perceberam que em provas de grande escala como, por exemplo, Saresp, a geografia está
muito presente.
Diante de tantas observações vivenciadas e após estudar as obras de Calixto, percebi que
uma sequência didática para estudar as categorias paisagem e lugar enriqueceria o ensinoaprendizagem dos alunos. Em contrapartida nas formações de professores de Geografia muitos
utilizam somente atividades mecânicas, não realizam planejamento de aulas, não buscam saber os
conhecimentos prévios dos alunos, não inovam as aulas, muitos utilizam as mesmas há anos, como
se os alunos não mudassem.
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Dentro deste contexto como produto da minha pesquisa apresento dois recursos tecnológicos
para os professores confeccionarem materiais didáticos oportunizando trabalharem com outras
linguagens.
Acredito que dentro de um pensamento geográfico humanístico compartilhar saberes é
muito importante, então o produto será um material didático multimídia pensando na
sustentabilidade e nas linguagens que estão mais presentes na vida de nossos alunos. Assim
trabalharemos com os recursos tecnológicos, possibilitando aos alunos o uso de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC´s).
REVISTA DIGITAL
Este material tem o objetivo de colaborar com as aulas de geografia, oportunizando métodos
diferenciados para a transposição dos conteúdos.
O

recurso

tecnológico

sugerido

é

uma

revista

eletrônica

elaborada

no

site

https://www.flipsnack.com/. O ambiente virtual é gratuito o professor deve primeiro se cadastrar
para ter acesso, são disponibilizadas outras opções que são pagas. A revista apresentada foi
confeccionada na versão gratuita, pois ela possui recursos que deixam o material desenvolvido com
qualidade. O professor poderá ter até três aulas na plataforma utilizando a conta gratuita,
ressaltando que é de suma importância que o professor leia sempre os Termos e Condições de uso
disponibilizados na plataforma antes de iniciar o uso de sites e aplicativos que armazenam dados.
A elaboração da Revista também ajudará o docente a verificar as prioridades dos conteúdos,
como também a linguagem, poucos textos e mais imagens, gráficos, infográficos, mapas, obras de
arte entre outros. Sabendo que ao utilizar a linguagem não verbal os alunos sempre apresentam mais
dificuldades, é importante trabalhar a construção de imagens em contrapartida para o encadeamento
do raciocínio.
Este recurso proporciona uma apresentação do conteúdo de forma mais dinâmica indo de
encontro com os materiais que os alunos vivenciam diariamente. Outro ponto importante é que os
alunos também poderão utilizar o site para fazer seus trabalhos,
com isso aprender a desenvolver melhor o uso da internet, organizando seus conhecimentos,
a percepção da escrita e da espacialidade.
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Como sugestão, o professor poderá solicitar aos alunos que escolham um lugar do bairro
onde residem e pesquisem, por exemplo, como era esse lugar no século XIX, e qual foi a
intencionalidade de haver as mudanças observadas nos dias atuais.
Após, todos devem socializar suas pesquisas em formato de seminário, objetivando trabalhar
a oralidade e autonomia do educando.
Outra opção é realizar a construção de uma revista digital da classe, o objetivo é que o aluno
desenvolva várias habilidades: trabalhar em grupo, argumentar, ouvir opiniões e críticas, realizar
reescrita, ter autocrítica. O professor deverá organizar a sala para a construção de uma ou mais
revistas, prestando as orientações necessárias para que o trabalho desenvolva-se. Os grupos deverão
fazer as triagens das imagens, fazer a revisão textual, criar o desenho da revista.
Caso a escola não tenha laboratório de informática, o professor poderá fazer manualmente a
revista e depois digitalizar. Importante que na etapa da avaliação todos tenham acesso ao que foi
realizado, pois o aluno neste momento é o protagonista construindo o conhecimento.
Em ambas as opções professor e aluno estão ensinando, aprendendo e utilizando recursos
tecnológicos e incentivando a escrita e a leitura de forma interdisciplinar.
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ANEXOS
Figura 1. Obra de Benedito Calixto feita em 1898 - base para foto de 2014.

Fonte: http://olhares.imagensaereas.com.br/[LG1]

Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo por meio das obras de Benedito Calixto e
imagens aéreas de Sérgio Furtado como recursos didáticos para a discussão das categorias de paisagem
e lugar. A metodologia é bibliográfica, documental e de pesquisa ação a partir da aplicação de
sequências didáticas e saídas de campo. As categorias de paisagem e lugar foram discutidas com suporte
da Base Nacional Comum Curricular. A etapa prática da pesquisa foi aplicada numa escola santista,
onde os sujeitos são alunos do oitavo ano do ensino fundamental II. Para complementar a sequência
didática foi realizada saída de campo à Pinacoteca Benedito Calixto para que os alunos conheçam as
obras originais do autor abordado. As obras de Calixto retratam vários momentos da cidade de Santos.
Este artista viveu até os anos vinte do século passado. As fotografias de Sergio Furtado, datadas de
2014, retratam um outro período da história santista e, no livro que produziu, este artista compara as
obras de Calixto com a Santos moderna. Esta proposta, embora sem cunho pedagógico, nos auxiliou a
trabalhar com alunos dos anos finais do ensino fundamental. Os resultados da pesquisa mostraram que
os alunos interpretam a paisagem de diferentes momentos da história santista de modo satisfatório
embora grande parte dos participantes desconheça a presença das obras do autor Calixto e a presença
de uma Pinacoteca a poucas quadras da escola onde estudam. Com a sequência didática fica
evidenciada a necessidade de reforçar entre os sujeitos discussões e reflexões sobre os conceitos de
lugar e paisagem.
Palavras-chave: Geografia Escolar. Paisagem. Lugar. Linguagens. Benedito Calixto.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Formação Inicial de professores: concepções progressistas e concepções aplicacionistas e o caso
da Licenciatura em Geografia do Campus da cidade de Xinguara/PA da UNIFESSPA
A formação inicial de professores tornou-se uma área de muitos investimentos teóricos, com
grupos de pesquisas em universidades de referência, assim como objeto de investimentos em
políticas públicas por parte do Estado brasileiro. Existem propostas tidas como progressistas, que
entendem os professores como ativos intelectuais frente ao seu objeto de estudo e formação e
propostas mais conservadoras, com ênfase na racionalidade técnica de reduzida amplitude,
chamadas de modelos aplicacionistas, que concebem os professores como meros burocratas,
aplicadores de propostas e currículos impostos de cima para baixo. Dentre as discussões mais
progressistas, faz-se necessário compreender quais são os limites e as possibilidades dos currículos
de formação inicial docente em todo o país, de poderem abarcar toda a conjuntura referente à
formação inicial de professores. O avanço das legislações referente à formação de professores não
pode ser considerado como suficiente para que possamos construir um processo de formação inicial
docente que considere os diferentes saberes e práticas pedagógicas desenvolvidas no interior da
escola pública. Estas concepções progressistas propõem que voltemos os nossos olhares e estudos
para as experiências de ensino desenvolvidas em sala de aula, bem como, nos diferentes cursos de
formação docente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao contrário das propostas progressistas, o que vem ocorrendo nos cursos de formação
docente é a oferta de cursos aligeirados, desconsiderando todos os estudos e pesquisas apresentados
até aqui. De acordo com Chauí (2003, p. 07):
A docência é pensada como habilitação rápida para graduados que precisam entrar
rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois se
tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis, ou como correia de
transmissão entre pesquisadores e treino para novos pesquisadores. Transmissão e
adestramento. Desapareceu, portanto, a marca essencial da docência e formação.

Formação demanda investimentos, desenvolvimento de programas e tempo para amadurecer
ideias e projetos, além do necessário estudo da realidade educacional a partir do chão da escola.
Não se trata simplesmente de dominar conteúdos específicos, há uma complexa gama de
conhecimentos num determinado contexto sociocultural, sejam eles os saberes da experiência, os
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curriculares, os pedagógicos, os saberes acadêmicos em diálogo constante com a dinâmica de vida
dos sujeitos, por isso:
[...] Não se trata de pensar um curso de formação docente no qual cada disciplina
apresente “receitas” de como ensinar determinado conteúdo. O ensino-aprendizagem
não é exercício de lógica formal, abstrata, mas se dá na relação cotidiana e concreta
entre alunos, professores e a realidade. Trata-se, portanto, de pensar em um curso de
formação docente que possibilite o contato cotidiano com este contexto e daí
reafirmamos a importância de pensar a condição espacial como princípio nos cursos
de formação de professores, seja de Geografia ou qualquer outra área (GIRROTO;
MORMUL, 2016, p. 40).

As pesquisas desenvolvidas por Tardif (2010) propõem romper com uma concepção de
formação docente que limita a prática do professor a uma atividade meramente técnica, como se
fosse externa ao sujeito que a executa. Na direção contrária a esta concepção, Tardif (2010) aponta
que o saber docente se constitui e nele se reconstrói em diversos momentos de formação inicial e
prática profissional, constituindo-se a partir de reflexões sobre e na prática, contextualizada e
situada (GIRROTO; MORMUL, 2016, p. 45). Ela é geradora de saberes, sendo que a profissão
docente é uma ação essencialmente humana, constituída de interações humanas.
Nóvoa (2009) conceitua como relação entre profissionalidade e pessoalidade docente:
Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa, e que a
pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais.
Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo
que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem para um
trabalho sobre si próprios, para um trabalho de autorreflexão e de autoanálise.
(NÓVOA, 2009, p. 38).

O que Tardif (2010) aponta e que vai na mesma direção das considerações feitas por Larrosa
(2002) é o sentido formativo destes saberes, que mudam profundamente os sujeitos que produzem.
Por isso, a reflexão sobre e na prática pedagógica, devidamente contextualizada sobre aquilo que
nos acontece, em todas as experiências formativas no chão da sala de aula, nos estágios
supervisionados, nas organizações políticas ou nas discussões e debates na universidade, precisa ser
amplamente investigada na formação docente. Há que se entender e compreender o potencial
formativo destes saberes, sendo que a escola poderia mediar este processo formativo. Esta
concepção vai ao encontro das pesquisas de Azanha (2004, p. 373). no que refere às políticas de
formação de professores. Assim, segundo o autor:
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No entanto, em suas pesquisas sobre currículos de formação de professores, Tardif (2010)
constatou que tal amplitude ainda não tem sido levada em consideração, visto a recorrência de um
modelo de formação ao qual denominou de aplicacionista (GIRROTO; MORMUL, 2016, p. 48).
Os professores não estão sendo simplesmente proletarizados, as mudanças nas relações
trabalhistas e o que se espera do desempenho profissional sofrem modificações diante de um quadro
denominado pelos estudiosos críticos da precarização do trabalho. Assim, torna-se bem claro que:
A mudança da natureza de seu papel e função significa o desaparecimento de uma
forma de trabalho intelectual de importância central para a própria pedagogia crítica.
Além disso, a tendência de reduzir o professor ao nível de um escriturário, que
executa ordem de outros dentro da burocracia escolar, ao nível de um técnico
especializado, é parte de um problema maior dentro das sociedades ocidentais; um
problema marcado pela divisão continuada do trabalho social e intelectual pela
crescente tendência opressiva para o gerenciamento e a administração da vida diária
(GIROUX, 1997, p. 09-10).

Segundo Contreras (2002, p. 90) a ideia básica do modelo de racionalidade técnica é que a
prática profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um
conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede de pesquisa científica. É
instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam por sua
capacidade de conseguir os efeitos ou resultados desejados. E, assim, compromete-se a autonomia
do professor, impossibilitando-o de construir uma autonomia intelectual sobre a sua prática, sendo
que o mesmo, pela própria natureza da sua função, constitui-se como autor e ator do seu trabalho
cotidiano.
Excluído do poder de decisão sobre o seu objeto de trabalho, sobre como participar das
políticas públicas de currículo, das políticas de avaliações locais, nacionais e internacionais, dos
conteúdos e das políticas de gestão das unidades escolares. Assim, torna-se incapaz de ser sujeito de
sua vida, de se comportar enquanto construtor de sua própria identidade e de propor um projeto
social (GIRROTO; MORMUL, 2016, p. 52).
No modelo aplicacionista, despreza-se o contexto da produção dos conhecimentos, priorizase a dimensão teórica do conhecimento e a capacidade do futuro professor em transmiti-los. E por
isso reforça-se a posição do professor universitário e do seu saber como principais sujeitos na
formação docente entre escola e universidade neste processo formativo (GIRROTO; MORMUL,
2016, p. 59).

Esta restrição explicitará novamente uma concepção de que a formação de
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professores é monopólio da universidade e dos especialistas competentes e que, portanto, só é
legítimo o conhecimento por eles desenvolvido.
Legitima-se a divisão social e intelectual do trabalho, a ideia de que a universidade é o lugar
da construção de teoria, enquanto a escola da realização da prática. Esta concepção traz sérias
implicações para se pensar a educação e a formação docente, bem como um projeto de sociedade
pautado na alienação social, política e espacial, no qual apenas alguns se colocam no lugar de
produtores de conhecimento, frente ao restante dos sujeitos sociais (GIRROTO; MORMUL, 2016,
p. 64).
Constata-se que o modelo aplicacionista de formação de professores predomina num
contexto sociopolítico em que prevalece apenas uma lógica, que é a de mercado, e um único
pensamento, que é o neoliberal.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste projeto de pesquisa optamos por uma metodologia qualitativa em educação e a
proposta de estudo de caso para realização da pesquisa de campo. Temos como problema de
pesquisa: Qual é a compreensão que os estudantes de graduação do curso de Licenciatura em
Geografia têm do conceito “lugar”, presente na formação inicial deste curso, no que se refere à
formação nesta ciência para o ensino dos anos finais do ensino fundamental? Este estudo deverá
ser realizado com estudantes de graduação do curso de licenciatura em Geografia da UNIFESSPA.
O nosso objeto de estudo concentra-se na formação inicial de professores para o exercício da
docência no ensino fundamental, séries finais na área de licenciatura em Geografia.
A nossa hipótese está definida do seguinte modo: para a formação inicial dos estudantes da
licenciatura em Geografia da UNIFESSPA, campus de Xinguara/PA o conceito de “lugar” da
Geografia contribui no processo de formação inicial em Geografia ao proporcionar conhecimentos e
habilidades de um campo disciplinar crucial para o entendimento do mundo, tal como se apresenta
na atualidade num contexto de globalização e fragmentação dos territórios, oferecendo assim um
instrumental analítico para compreendermos os desafios de desenvolvimento regional, de formação
de professores, também em escala local, considerando os sentidos e os significados do lugar na
contemporaneidade e sua dimensão social e política nos projetos de poder dos países num mundo
em franco processo de globalização. Afinal, sabe-se que o conteúdo curricular da Geografia escolar
está o conceito de “lugar”, que faz parte das categorias de estudo científico da disciplina em
questão, com vistas à compreensão da linguagem e raciocínio geográfico.
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Como objetivo geral, pretende-se analisar a compreensão que os alunos de licenciatura em
Geografia da UNIFESSPA/Campus Xinguara/PA, têm da categoria lugar, dentro de uma formação
para o exercício docente em Geografia nas séries finais do ensino fundamental. E como objetivos
específicos a) pretende-se entender como os estudantes compreendem o ensino de Geografia e o
conceito de lugar nas séries finais do ensino fundamental; b) investigar qual é a compreensão das
concepções teóricas acerca da formação inicial da licenciatura em Geografia, bem como as suas
concepções sobre a profissão docente, com vistas ao entendimento sobre o que esperam do
exercício profissional docente nas séries finais do ensino fundamental e c) diagnosticar quais são as
expectativas profissionais dos alunos a respeito do exercício da docência.
É fato que os cursos de licenciatura, de modo geral, estão imersos em uma grave crise. A
formação se apresenta num momento de grave crise, o que nos leva a questões, sobre quais são as
melhores estratégias para formar professores, Quais mudanças curriculares são necessárias
teoricamente e como assegurar que a proposta de formar professores para o exercício crítico da
profissão, dentro de uma perspectiva de atuação como um intelectual transformador.
Conforme os estudos teóricos de Lüdke e André (1986, p. 13), a abordagem qualitativa
constitui-se de dois modos de se fazer pesquisa nessa área, a saber, a pesquisa etnográfica e o
estudo de caso. Dentre estes dois tipos de pesquisa qualitativa, optamos por desenvolver neste
trabalho o estudo de caso, do tipo interpretativo. Para Moreira (2002), a pesquisa qualitativa
caracteriza-se por priorizar a interpretação como foco. A perspectiva dos informantes constitui-se
como fonte de verdade. Caracteriza-se por apresentar a flexibilidade na conduta do estudo. Há
necessidade de contato no contexto natural em que o fenômeno científico ocorre, uma vez que não
há como separar os fatos do contexto em que os gera. Assim, o contexto é tido como visceralmente
ligado ao comportamento das pessoas na formação e as influências recíprocas entre sujeitos da
pesquisa e pesquisadores.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os dados da pesquisa ainda estão sendo coletados. A pesquisa apresenta diversos momentos
de realização da mesma, compreendendo os momentos de revisão bibliográfica, produção de
instrumentos de pesquisa, como os questionários, aplicação dos questionários com os estudantes de
licenciatura em Geografia, do Campus de Xinguara/PA, no Instituto de Estudos do Trópico Úmido
(IETU) e no final redação do texto final da pesquisa de campo. Estamos no momento, realizando a
pesquisa bibliográfica, sendo assim, ainda realizamos as atividades de campo.
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CONCLUSÕES
Consideramos a pesquisa sobre formação inicial de professores de licenciatura em
Geografia, a partir do conceito de lugar como fundamental para entendermos o processo de
formação num momento de intensa globalização e fragmentação do território, onde os processos de
desenvolvimento regional tomam curso e ganham fôlego em profundos projetos de poder.
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Resumo
Dentre as concepções mais progressistas de formação docente, faz-se necessário compreender quais
são os limites e as possibilidades dos currículos de formação inicial docente em todo o país,
concebendo - o como um intelectual transformador formar professores. Neste projeto de pesquisa
optamos por uma metodologia qualitativa em educação e de estudo de caso. Temos como a questão da
pesquisa: Qual é a compreensão que os estudantes de graduação do curso de Licenciatura em Geografia têm do conceito
de “lugar”, presente na formação inicial deste curso para o ensino desta ciência nos anos finais do ensino fundamental?
Este estudo deverá ser realizado com estudantes de graduação dos cursos de licenciatura em Geografia
da UNIFESSPA, no Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU), na cidade de Xinguara/PA. A
nossa hipótese está definida do seguinte modo: para a formação inicial dos estudantes da licenciatura em
Geografia da UNIFESSPA, campus de Xinguara/PA o conceito de “lugar” da Geografia contribui no processo de
formação inicial em Geografia ao proporcionar conhecimentos e habilidades de um campo disciplinar crucial para o
entendimento do mundo, tal como se apresenta na atualidade num contexto de globalização e fragmentação dos territórios,
oferecendo assim um instrumental analítico para compreendermos os desafios de desenvolvimento regional, de formação
inicial de professores, também em escala local, considerando os sentidos e os significados do lugar na contemporaneidade e
sua dimensão social e política nos projetos de poder dos países num mundo em franco processo de globalização. A
formação inicial também se apresenta em crise, e esta crise nos leva a pensar sobre quais serão as
melhores estratégias de formação e como assegurar que a proposta de formar professores, dentro de
uma perspectiva de formação do intelectual transformador.
Palavra-chave: Formação inicial de Professores; Lugar: Ensino: Globalização.
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O SABER-SER PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA
ESCOLA BÁSICA
Paula Ramos Mendonça – UFF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A separação entre Universidades e Escolas fomenta um dos principais problemas da
formação de professores, já que o diálogo entre esses dois mundos distintos raramente é promovido.
De acordo com Nóvoa (2017), é necessário construir uma “casa comum” que possibilite a
articulação entre Escolas, Universidades e políticas públicas, a fim de assegurar uma ligação de
caráter híbrido que vincule as diferentes realidades desses campos. Ainda nessa lógica, diante dessa
ligação orgânica entre essas três esferas, a possibilidade de estabelecer um terreno fértil para a
formação inicial e continuada de professores será possível. Um projeto de estágio em docência
pressupõe a articulação com esses três campos, uma vez que durante a experiência, as bolsistas e a
orientadora fertilizaram o diálogo entre Escola e Universidade com o projeto de estágio em
docência, quer seja, sentindo, agindo, pensando e vendo como um professor.
Diante da necessidade de consolidação das licenciaturas em História, Geografia e Ciências
Sociais da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, foi criado um projeto de
iniciação à docência que tinha como objetivos 1) iniciar os licenciandos na cultura organizacional
(Nóvoa, 1992) da escola, entendendo as propostas curriculares e planos de curso, além do projeto
político pedagógico; 2) analisar o cotidiano da escola básica, as ações docentes (Tardif, 2004) e o
ofício do aluno (Sacristan, 2005); 3) conhecer as teorias pedagógicas referentes à profissão docente
na atualidade; e 4) elaborar propostas inovadoras que atendessem a projetos alternativos de
educação no Ensino Fundamental e Médio. A metodologia proposta foram estudos de caso de
professores da rede pública estadual de Campos dos Goytacazes (RJ), duas professoras de Geografia,
uma de Sociologia e outro de História.
Esse texto é um dos frutos da minha experiência como estagiária de duas Professoras de
Geografia, que doravante serão denominadas (A e B).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir da proposta de iniciação à docência e a imersão na cultura organizacional da escola,
o projeto construiu-se de forma interdisciplinar (Fazenda, 1994), tendo como base a experiência dos
estágios em docência de três bolsistas e o aporte teórico sugerido pela orientadora. O estágio em
docência compreende oferecer aos professores em formação o contato orgânico com a dinâmica
escolar, com a estrutura organizacional da escola (administrativa, social e física), em circunstâncias
reais de ensino e aprendizagem. A proposta era possibilitar que jovens professores em formação
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vivessem a “indução profissional”, nos termos de António Nóvoa (2017), quer seja, a inserção dos
jovens professores na profissão. O autor faz uma analogia à formação médica a fim de explicar
como a formação dos professores deve ser (re) construída. Em outros termos, assim como a
formação dos médicos se faz dentro dos hospitais e das faculdades, também a formação dos
professores deve-se fazer dentro das universidades e das escolas (Nóvoa e Vieira, 2017). Trata-se,
assim, de “vestir o jaleco”, da mesma maneira que fazem os residentes médicos.
Nessa perspectiva, para entender o sentido da escola para as professoras, era necessário
compreender a identidade profissional de ambas. Em outros termos, é com base nas práticas pessoal
e profissional das professoras, quer seja, o arcabouço da sua história de vida e posição no campo,
que o sentido da escola foi emergindo. A interação entre professores e aluno foi uma peça-chave na
minha “indução profissional”. Em outras palavras, o modo como as professoras interagiam com os
seus alunos, para mim, foi revelador de outros processos profissionais de uma docente, como a
avaliação e os saberes docentes usados.
Tendo como referência Tardif (2004) para compreender a interação e os saberes que as
professoras dispõem, consegui observar que, na prática de cada uma, existiam semelhanças e
diferenças. A proposta de compreender o modo que avaliam surgiu de uma demanda coletiva e do
campo de estágio e, assim pensamos que era necessário estudar a teoria referente à avaliação, o que
foi feito com Zabala (1998).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A partir da proposta inicial interdisciplinar de imersão profissional, no qual a parceria entre
as licenciandas e a orientadora era crucial, criamos um projeto coletivo, na medida em que
começamos a “vestir o jaleco”. Portanto, com nossa entrada no campo de estágio, foram sendo
estabelecidas algumas bibliografias básicas referentes a autores das ciências da educação, que
fomentaram o debate prático-teórico sobre a profissão docente, como os seguintes: António Nóvoa;
Antoni Zabala; Maurice Tardif; Ivanir Fazenda. Ao longo das reuniões de orientação semanais e
debates acerca da experimentação docente, começamos a delimitar perguntas que gostaríamos de
responder em relação à cultura organizacional e à profissão docente, a saber: quais os sentidos da
escola e de seus estudantes para o/as professore/as? Como acontece a interação com os estudantes?;
Quais eram os saberes usados no exercício da docência? Assim como as outras estagiárias, “vesti o
jaleco” para responder às perguntas delimitadas, nesse caso, referentes à prática profissional das
Professoras (A e B) de Geografia.
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Além de observar a prática das duas professoras para responder as perguntas, tive a
oportunidade de cultivar a minha “indução profissional”. Em outras palavras, ao longo da minha
experiência com as duas professoras, acompanhei múltiplas turmas, apliquei uma aula sobre a
importância da tecnologia como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, ajudei na
execução de provas e trabalhos, revisei o conteúdo das aulas com os alunos e organizei um debate
durante o qual alguns temas do currículo do 3º Bimestre de Geografia foram discutidos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Acompanhei a Professora A por apenas um mês devido a uma licença por problemas de
saúde. Nesse mês, participei intensamente das aulas em três turmas de 1º do Ensino Médio, e,
durante o meu curto tempo com a professora, notei que a docência para ela causava “mal-estar”
(Esteve, 1995), quer seja, o sentido da escola para a Professora A era negativo. Este me pareceu um
acúmulo de situações: reflexo da sua resignação em dar aulas; não procurar crescimento pessoal e
enfrentar desafios ao lidar com turmas heterogêneas; seu problema de saúde. Entretanto, mesmo
com os problemas motores oriundos da saúde e a consequente desmotivação de estar na escola, ela
queria continuar a dar aulas, resistindo, até o último minuto, a ceder e concordar com o
afastamento, fato que causou algum constrangimento.
Percebi que a professora estabeleceu uma interação coercitiva com os alunos (Tardif, 2004).
Notei que a professora tentou estabelecer parcerias com os seus alunos ao longo das aulas, uma vez
que se mostrou interessada no bem-estar dos alunos fora dos muros da escola. Entretanto, devido a
sua desmotivação e problemas pessoais, ela refletiu o desencantamento da docência em seus alunos.
A manutenção da ordem em suas aulas era assegurada por comportamentos punitivos, uma vez que
“Estes dispositivos de manutenção da ordem são eficazes no sentido em que, de um ou de outro
modo, asseguram a submissão à autoridade” (Hutmacher, 1995, p. 51). A interação se baseava em
olhar ameaçador, ironia, isolamento e ameaças. Acredito que a interação com os alunos e o sentido
da escola, ambos negativos, sejam motivos para que a Professora A utilizasse exclusivamente os
saberes curriculares em sala “Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais (...)”
(Tardif 2004, p. 38). Nesse caso, o saber da sua prática se resumia ao uso do livro didático. Tal
procedimento didático gerava mais comportamentos coercitivos, uma vez que nem todos os
estudantes levavam o material.
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O sentido da escola para a Professora B era diferente; logo, ao longo da minha experiência
com uma turma de 1º ano e em cinco turmas de 2º ano do Ensino Médio, compreendi que a
docência para a professora a instigava a estudar mais. Em outros termos, ela ultrapassou o muro das
salas de aula, buscou se aperfeiçoar e adquirir mais bagagem profissional para melhorar suas aulas.
Uma das inovadoras propostas da professora, acredito eu, decorrente do recente mestrado, era o uso
de tecnologia em sala. O uso da web era estabelecido em estudos dirigidos no qual a parceria entre
os alunos e a pesquisa sobre temas do currículo de Geografia eram combinados.
Por outro lado, ainda que tentasse estabelecer parcerias, ao longo dos cinco meses que
experimentei a docência com a professora, percebi que apesar de dedicar-se à docência e de (re)
construir sua prática através de especializações, sua interação com os alunos não condizia com a sua
prática, uma vez que utilizava de ferramentas antiquadas para conseguir a adesão, como a coerção.
Com o tempo, pude perceber que, quando ela não conseguia a adesão dos alunos, ameaçava chamar
a direção para conseguir motivá-los a prestar atenção. Entretanto, a professora fazia uso de uma das
tecnologias interações sugeridas por Tardif (2004), quer seja, a autoridade carismática. Ela é uma
professora que se mostra preocupada com os seus alunos, prioriza a parceria entre eles e que usa do
seu carisma para motivar os alunos a colaborarem com ela. Isso me fez entender que ela conquista
sua autoridade. O carisma se estabeleceu em relação aos saberes que ela utiliza em sua prática.
Notei que a professora fazia uso dos saberes curriculares, tal qual a Professora A. Entretanto, ao
contrário da primeira professora, a

Professora B não utilizava da coerção quando o aluno não

trazia o livro didático, pois ela entende que “[...] eles não trazem o livro porque é muito pesado”
(Professora B).
Mediante ao pouco tempo de estágio em docência com a Professora A, não pude
compreender como ela avaliava os seus alunos. Todavia, por acompanhar a Professora B por cerca
de dois bimestres, “vesti o jaleco” e observei suas ferramentas avaliativas. A professora B usava os
conceitos atitudinais, conceituais e procedimentais (Zabala, 1998). Notei que a professora buscava
avaliar os alunos durante todo o processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração
participação, interação, atividades, presença e prazos.
CONCLUSÕES
Durante a minha “indução profissional” com as Professoras (A e B) de Geografia,
compreendi que o sentido da escola pode ser múltiplo. Pude observar que cada professora sente, vê,
pensa e age diferentemente ao lidar com grupos heterogêneos, com as mudanças dentro das escolas
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e as burocracias da cultura organizacional (administrativa, social e física). Isso pressupõe que o
sentido da Escola é diferente para cada uma, uma vez que, de acordo com Dubar (2005), o
arcabouço da sua história de vida, somada com a posição no campo, formam a identidade
profissional. É no encontro dessas duas esferas, pessoal e profissional, que a identidade do professor
se constrói, sendo a identidade relativa, uma vez que as experiências vividas pelas professoras são
únicas e intransferíveis.
Desta maneira, o sentido da escola, os saberes usados e a interação com os alunos são
intrínsecos à identidade pessoal de cada uma. Notei que as professoras estabeleceram concepções
diferentes acerca da Escola, uma vez que é uma profissão rigorosa na questão da relação humana e
do empenho. O eu pessoal e o eu profissional é repleto de crenças e ideais (Nóvoa, 1992, apud
Neves, 2019). Em suma, não é possível separar as esferas pessoal e profissional. Ao longo do
trabalho narrei sobre concepções negativas e positivas em busca de respostas para as perguntas que,
coletivamente, surgiram. Portanto, as identidades são voláteis já que o arcabouço da história de vida
delas é diferente. Isso pressupõe dicotomias na percepção da Escola e seus múltiplos papéis entre as
duas.
A imersão com ambas as profissionais me instigou a pensar na urgência de políticas públicas
que visem a valorização da profissão docente, uma vez que
(...) a cultura dominante e a organização do trabalho nas escolas não favorecem nem a
circulação das ideias, nem a aquisição e a produção de saberes em relação às práticas
de ensino e de aprendizagem, que constituem o cerne da atividade escolar.
(Hutmacher, 1995, p. 68).

O modelo de escola como conhecemos atualmente não está em crise, e sim passando por um
processo de radicalização, pois as Escolas não conseguem responder aos recorrentes desafios da
contemporaneidade (Nóvoa, 2019). O autor, com quem estabeleci um diálogo fértil, sustenta que as
Escolas têm uma configuração que se mantém até os dias de hoje, e que os professores compõem o
centro dessa organização. Portanto, diante desse cenário de transformações no ambiente escolar, me
pergunto se os professores de hoje, e os jovens professores de amanhã, possuem formação
necessária para enfrentar as múltiplas mudanças na Escola em tempos em que a democracia “está
em vertigem”. Assim me pergunto qual é o papel de nós, jovens professores nessa discussão, e
como podemos fertilizar o diálogo entre Universidades e Escolas, a fim de estabelecer uma parceria
orgânica e que contribua positivamente para ambos os campos.
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Resumo
A formação de jovens professores deve ultrapassar os muros das Universidades e se fertilizar dentro
das salas de aula da Escola. Na licenciatura da UFF/Campos, foi criado um projeto cujo objetivo era
promover a “indução profissional” de licenciandos de Geografia, História e Ciências Sociais de forma
interdisciplinar e autônoma. Esse texto relata uma experiência de estágio com duas professoras de
Geografia do Ensino Médio de uma escola pública do centro de Campos dos Goytacazes, além de
discutir como se deu, de forma coletiva e pessoal, o desenvolvimento prático-teórico, quer seja, a
experimentação da docência. A proposta inicial era possibilitar a iniciação na cultura organizacional,
analisar o cotidiano da escola básica, conhecer as teorias pedagógicas, para, então, elaborarem-se
propostas inovadoras de docência em Geografia, História e Ciências Sociais. Seguindo com António
Nóvoa, entendeu-se que um estágio em docência deve assegurar a imersão na experiência profissional
do professor, possibilitando, assim, entender, sentir, ver e pensar como um docente trabalha. Nesse
sentido, a metodologia proposta foi o uso de estudo de casos. Diante da proposta de experimentar a
docência, observei o familiar, como aprendi com Gilberto Velho, a fim de entender o sentido da escola
para as professoras e os saberes que possuem e usam no exercício da docência. Quis também
compreender como acontece a interação das professoras com os seus estudantes, porque Maurice
Tardif me fez entender que a docência é uma profissão de interação. Ao longo da experiência, percebi
que o sentido da escola pode ser múltiplo, dependendo das esferas pessoal e profissional, como
compreendi com Claude Dubar. A partir do sentido que a Escola tem para o docente, o tipo de saber
que o professor vai usar na sua prática vai sendo construído, assim como as tecnologias da interação
que usa com seus estudantes.
Palavras-chave: Indução Profissional; Formação Docente; Estágio Docente; Estudo de Caso.
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OBRAS DIDÁTICAS DE GEOGRAFIA DA EDUCAÇÃO
BÁSICA: REPRESENTAÇÕES E ABORDAGENS DOS
CONCEITOS DE CAMPO-CIDADE E URBANO-RURAL
José Marcos Silva Ribeiro – UNEB
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve seu início no âmbito da formação inicial da Licenciatura em Geografia,
da Universidade do Estado do Bahia, Campus XI, Serrinha, no sertão baiano, vinculada ao grupo de
pesquisa GEO(BIO)GRAFAR – Geografia, diversas linguagens e narrativas de professores – cujo
seu principal objetivo foi analisar os modos como os espaços e conceitos de campo-cidade e
urbano-rural emergem através das abordagens textuais e imagéticas em obras didáticas utilizadas
numa unidade de ensino pública, municipal, localizada no núcleo urbano central de uma cidade
pequena no Território de Identidade do Sisal e, que atende alunos oriundos de comunidades rurais e
urbanas. Atualmente, a referida pesquisa encontra-se em desenvolvimento no Programa de PósGraduação em Estudos Territoriais, da Universidade do Estado do Bahia, Campus I, Salvador.

A coleção Expedições Geográficas, de autoria dos professores Melhem Adas e Sérgio,
publicada pela Editora Moderna, foi a principal fonte da pesquisa e comporta quatro volumes de
obras didáticas de Geografia destinadas aos estudantes do 6º ao 9º ano, foi adotada pelos
professores de Geografia da escola. Melhem é geógrafo, professor e há muitos anos vem se
dedicando a produção de obras didáticas de Geografia para os Anos Finais do Ensino Fundamental,
enquanto Sergio é filósofo, doutor em Geografia Humana, parceiro em muitos projetos editoriais.
No Brasil, a política responsável pela avaliação e distribuição de obras didáticas que
adentram as salas de aula de educação pública em nível municipal, estadual e federal do país é a do
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Este programa, conforme preconizado no sítio
eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, constitui-se como:
[...] o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos
estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação,
em 1937. Ao longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes
nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica
brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação infantil.

Desse modo, observa-se que a existência do PNLD não é recente, entretanto, foi se
aperfeiçoando ao longo do tempo a fim de provocar mudanças significativas no que se constitui
como “[...] um dos recursos mais presentes na cultura escolar” (RAUBER; TONINI, 2014, s/p).
Importante destacar que, nossa intenção não é de construir aqui um panorama histórico das
mudanças ocorridas no que concerne a estrutura do programa ao longo de sua existência, mas uma
apresentação do modelo ao qual encontra-se assentado e os marcos legais que possibilitaram a
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consolidação dessa importante política de educação. Nesse contexto, o programa foi instituído no
ano de 1985, visando:
[...] universalizar o atendimento aos alunos de escolas públicas e estabelecer a análise,
seleção e indicação do livro didático. No cerne deste programa tem sido tentada a
descentralização administrativa, com indicação do livro didático a ser adquirido pelo
Estado pelos professores. (SCHÄFFER, 2010, p. 140)

O edital de convocação que mediou todo processo de análise, seleção e indicação de obras
didáticas para os profissionais da educação de distintas áreas do conhecimento referentes ao triênio
2017-2019, foi o 02/2015, o qual possibilitava as instituições de ensino superior o envio de
propostas avaliativas para seleção das obras didáticas e, mediante aos critérios instituídos no edital,
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS participou dessa chamada pública e foi a
que melhor contemplou as qualidades avaliativas preconizadas no documento para avalição das
obras da Geografia, ficando, assim, responsável pelo processo. Outra singularidade do PNLD 2017
foi a “pluralidade dos avaliadores” (KAERCHER, 2017, p. 13), visto que a equipe avaliativa era
composta por membros/professores de distintas regiões do país, fato que, contribuiu:
[...] para que o livro tenha uma pluralidade maior de mirandas. Sabemos que os livros
tendem a ser muito padronizados, pois não só as temáticas, como é compreensível, são
muito similares, mas o olhar dos autores, no geral oriundos da região Sudeste, o que
pode levar a visões repetitivas ou simplificadoras das demais realidades brasileiras.
Com avaliadores vindos de outras partes do país podemos afinar a análise, ampliar os
pontos de vistas. (KAERCHER,2017, p.13)

Intencionando manter a qualidade daquelas que são “material essencial na vida escolar”
(Bittencourt, 2007) as coleções de obras didáticas inscritas no processo de avaliação pedagógica
foram avaliadas em primeiro momento pela ótica dos seguintes critérios eliminatórios:
1 – Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino
fundamental; 2 – Observância de princípios éticos necessários à construção da
cidadania e ao convívio social republicano; 3 – Coerência e adequação de abordagem
teórico metodológica assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didáticopedagógica explicitada e aos objetivos visados; 4 – Correção e atualização de
conceitos, informações e procedimentos; 5 – Observância das características e
finalidades específicas do Manual do Professor e adequação da coleção a linha
pedagógica apresentada; 6 – Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos
objetivos didático-pedagógicos da coleção. (BRASIL, 2016, p. 23)
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Estes seis primeiros critérios eliminatórios foram comuns a todas as áreas do conhecimento,
e vale destacar que, caso um dos volumes que compusesse determinada coleção fosse reprovado,
toda coleção deveria ser reprovada, ainda que os demais volumes atendessem aos critérios de
avaliação pedagógica, isso constitui-se como outra singularidade do PNLD 2017 já que era um feito
inédito. Dos critérios específicos e eliminatórios direcionados a Geografia o documento apresenta
dezoito indicadores de avaliação, dos quais, destacamos aqui apenas dois, pois os mesmos são os
que direcionam nossos olhares para a análise dos conceitos que compõem o objetivo da pesquisa em
questão.
6 – Conceitos vinculados às dimensões de análise que abordam tempo, cultura,
sociedade, poder e relações econômicas e sociais sem omitir qualquer um dos
conceitos estruturantes do espaço geográfico: natureza, paisagem, espaço, território,
região e lugar; 14 – Ilustrações que dialogam com o texto e com exemplos da
diversidade étnica da população brasileira e da pluralidade social e cultural do país,
não devendo reforçar preconceitos e estereótipos em relação a gênero e a povos de
outras nações do mundo; (BRASIL, 2016, p. 24-25)

Assim, o Edital 02/2015 que estabeleceu os critérios (indicadores) de avaliação das obras
didáticas de Geografia para os Anos Finais do Ensino Fundamental ressalta que o objetivo geral da
ciência enquanto componente curricular é: “[...] formar cidadãos capazes de analisar a realidade
com as suas semelhanças, diferenças e desigualdades sociais, apresentando, no decorrer do processo
de ensino aprendizagem, propostas para sua transformação.” (MEC, 2015, p. 55) e, buscando
verificar se o objetivo se efetiva nas obras didáticas aprovadas mediante os critérios de avaliação
pedagógica do PNLD, esta pesquisa busca analisar como que os espaços e conceitos de campo e
cidade e, de urbano e rural, emergem através das abordagens textuais e imagéticas.
ABORDAGEM DOS CONCEITOS CAMPO-CIDADE; URBANO-RURAL
As análises que aqui serão feitas, intentam compreender as abordagens conceituais nos
textos e nos recursos imagéticos das relações campo-cidade e urbano-rural nas obras didáticas de
Geografia. Trata-se, portanto, de analisar se as obras reconhecem a existência das cidades pequenas,
do urbano que nelas se apresentam e das relações campo-cidade em suas totalidades.
Nesse sentindo, é importante considerar que:
[...] Geograficamente, as cidades pequenas diferem entre si, pois existem realidades
particulares em cada centro, havendo distinções na inserção da rede urbana, no caráter
demográfico, na economia, na estruturação urbana, entre outros, embora existem
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processos que possam ser considerados como mais gerais, como é o caso de se citar a
precarização do trabalho. (SPOSITO; SILVA, 2013, p. 37)

Desse modo, as observações feitas nas obras estão articuladas a realidade da cidade pequena
em que elas estão em uso, no caso em questão, Biritinga, no sertão baiano. É importante pensar
nisso, porque “[...] o país se urbanizou, porém isto não ocorreu de forma uniforme, tampouco
atingiu todos os espaços da mesma maneira. Tratou-se de um processo heterogêneo e diferenciado”
(MOREIRA JUNIOR, 2016, p. 23). Então, considerando as distintas realidades no que concerne as
formas e conteúdos das cidades no país, torna-se necessário conceber:
[...] as cidades pequenas como elemento relevante para o ensino de Geografia nas
escolas. Isto, ganha sentido e tem maior significado para os alunos residentes nestas
realidades, que convivem com um urbano que possui interações e características
particulares, o que nem sempre é respeitado pelo currículo e materiais curriculares, e
nem pelos professores, nas aulas de Geografia. (MOREIRA JUNIOR, 2016, p. 23)

Conhecemos os volumes da coleção intentando verificar em quais concepções de campocidade e urbano-rural eles estavam assentados. Marques (2002) afirma que há duas abordagens
conceituais que emergem com maior proeminência nos estudos sobre as relações campo e cidade,
sendo elas: a dicotômica e a de continuum. Para a autora, na visão dicotômica, “[...]o campo é
pensado como meio social distinto que se opõe à cidade. Ou seja, a ênfase recai sobre as diferenças
existentes entre estes espaços” enquanto que na de continuum “[...] defende-se que o avanço do
processo de urbanização é responsável por mudanças significativas na sociedade em geral,
atingindo também o espaço rural e aproximando-o da realidade urbana” (MARQUES, 2002, p.
100). Na coleção analisada, evidencia-se a adoção do conceito de continuum, isso foi constatado
nas discussões que emergem sobre a categoria de análise geográfica de lugar, na obra do 6º ano.
Inicialmente, os autores fazem a conceituação da categoria:
Para a Geografia, lugar significa, além da porção ou parte do espaço, o nosso espaço
de vivência e das relações com outras pessoas no dia a dia, cuja paisagem conhecemos
e com a qual interagimos. Geralmente, lugar é conhecido como um nome: a rua em
que moramos, nosso bairro, a praça, os lugares de compras e de passeios e etc.
Portanto, em Geografia, lugar é o espaço vivido por nós. (ADAS; ADAS, 2015, p. 20)

Essa perspectiva do continuum possibilita “[...] identificar a proximidade e a continuidade
espacial entre o meio rural e o urbano” (WANDERLEY, 2000, p. 107) ou seja, tal concepção não
visa uma superação do rural, mas uma troca de conteúdos urbano-rural sem desconsiderar as
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particularidades de campo-cidade. Isso vai sendo identificado nas concepções dos autores quando
sinalizam que:
Um fato conhecido num lugar distante é conhecido instantaneamente no lugar em que
vivemos, podendo alterar as nossas ideias e os nossos hábitos e costumes. Reflita, por
exemplo, sobre a moda divulgada não só pelos desfiles, mas também por jornais,
revistas, telefonemas e filmes, em que muitos espectadores, ao se identificarem com as
personagens, passam a imitá-las em seu modo de vestir, em seus gestos e expressões.
(ADAS; ADAS, 2015, p. 20)

Então, embora atualmente pareça estar “[...] cada vez mais difícil separar o que é rural do
que é urbano” (CANDIOTTO; CORRÊA, 2008 p.215) o que fica preconizado nos volumes que
compõem a coleção analisada é que todos os lugares sofrem de algum modo um tipo de influência
da sociedade globalizada, porém, isso não garante a homogeneização dos espaços, das culturas e
dos modos de vida dos sujeitos.
Considerando que, “[...] cidade e campo são espaços onde a divisão territorial do trabalho
pode ser observada de modo evidente” (LIMA, 2012, p. 31), os volumes apresentam também como
as atividades que mobilizam as economias dos municípios e do país se articulam e se organizam
nesses espaços: cidade e campo – nas cidades, percebe-se um predomínio das atividades da
indústria e do comércio, entretanto, as imagens vinculadas nas obras sobre esses setores, referem-se
às grandes e médias cidades e regiões metropolitanas, justamente porque a cidade pequena “[...]
oferece uma gama mais restrita de serviços” (SPOSITO; SILVA, 2013, p. 41) e, quanto ao campo,
as atividades e imagens quem compõem a abordagem dos conteúdos nos volumes estão ligadas
eminentemente a agropecuária.
CONCLUSÕES
As análises das obras didáticas oportunizaram reafirmar que as compreensões de campo e
cidade alicerçadas nas dicotomias escamoteiam as relações complementares existentes entre esses
espaços. A análise dos conceitos na coleção didática, fonte da pesquisa, evidenciou que a
perspectiva do Continnum foi adotada pelos autores para realizar abordagens geográficas que
colocavam em cena as formas e conteúdos de campo-cidade e urbano-rural.
Entretanto, percebe-se que, as abordagens de campo e cidade emergem em todos os volumes
seguindo uma lógica de representação: campo – sempre associado aos elementos agrícolas, e cidade
– aos urbano-industriais. No que tange a realidade das pequenas cidades percebe-se que pouco se
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apresenta, porém, os itens indicativos nos percursos deixam possibilidades de as colocarem em
cena. Então, fica a critério da prática e concepções de ensino do professor, ao inseri-las ou não no
devir do trabalho docente em sala de aula.
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Resumo
Esta pesquisa, teve seu início no âmbito da formação inicial da Licenciatura em Geografia na
Universidade do Estado do Bahia, Campus XI, Serrinha, no sertão baiano, vinculada ao grupo de
pesquisa GEO(BIO)GRAFAR – Geografia, diversas linguagens e narrativas de professores – cujo
principal objetivo foi analisar como os espaços e conceitos de campo-cidade e urbano-rural emergem
através das abordagens textuais e imagéticas em obras didáticas utilizadas numa unidade de ensino
pública, municipal, localizada no núcleo urbano central de uma cidade pequena e, que atende alunos
rurais e urbanos. Atualmente, a referida pesquisa encontra-se em desenvolvimento no Programa de
Pós-Graduação em Estudos Territoriais (Mestrado Acadêmico), da Universidade do Estado do Bahia,
Campus I, Salvador, e busca tecer reflexões sobre os processos avaliativos, estrutura e concepções
teórico-epistêmicas do dispositivo que continua na centralidade da prática pedagógica do professor.
Tais questões são analisadas mediante a observação da prática pedagógica de professores de Geografia
na abordagem de conceitos e temas geográficos que envolvam o campo e a cidade. Nesse recorte,
intencionamos, também, apresentar os processos avaliativos pelos quais as obras didáticas são
submetidas até adentrarem às salas de aulas do país e, além disso, analisar se os conceitos campo-cidade
e urbano-rural, concebem os modos de existência de quem experiencia a cidade pequena. Desse modo,
a coleção “Expedições Geográficas” de autoria dos professores Melhem Adas e Sérgio Adas, publicada
pela Editora Moderna, comporta quatro volumes de obras didáticas de Geografia destinadas aos
estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental foi a principal fonte utilizada para contemplar o
objeto da pesquisa.
Palavras-chave: Campo. Cidade. Urbano. Rural. Livro Didático.

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

2433

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

TESSITURAS DAS (GEO)GRAFIAS DOCENTES
Denise Wildner Theves – UFRGS
Élida Pasini Tonetto – UFRGS
Débora Schardosin Ferreira – SMED-POA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O trabalho visa refletir sobre a importância da produção de conhecimentos na docência com
a Geografia na Educação Básica, inserindo-se no âmbito da formação de professores. O relato das
experiências docentes com a Geografia é apresentado em duas partes denominadas “grafias”
levando em consideração o contexto em que foram desenvolvidas.
As duas grafias apresentam trechos de trabalhos que foram desenvolvidos por professorasestagiárias durante a realização do Estágio Supervisionado de Docência em uma turma dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e em uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Curso
de Pedagogia do Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter/POA-RS). Os estágios foram
desenvolvidos durante uma semana, em escolas da rede pública estadual, em Porto Alegre (RS).
Os relatos feitos buscam valorizar, divulgar e refletir com as propostas de trabalho
desenvolvidas por professoras no sentido de criar possibilidades de ler e compreender o mundo com
a Geografia, estabelecendo diálogo com o mundo das crianças, dos jovens e dos adultos. Com essas
reflexões, busca-se destacar a forma pela qual os temas da Geografia se apresentam como meios de
construção de um trabalho que cria oportunidades de aprendizagens significativas na Educação
Básica.
SITUANDO O TEMA
As primeiras grafias apresentam trechos de dois trabalhos em que, através da Geografia,
inserida nos temas de estudo de um projeto de trabalho, pôde-se ampliar as aprendizagens na leitura
e compreensão do mundo. Por outro lado, apresentam-se como uma proposta de articulação entre o
ensino superior e a escola, na busca da construção de saberes com a Geografia escolar, no intuito de
oportunizar mais qualidade aos saberes docentes.
O envolvimento das estudantes do curso de Pedagogia nesses estágios iniciou através do
contato com as escolas e foi desencadeado a partir das seguintes etapas: pesquisa do contexto
escolar através do estudo da sala de aula e diagnóstico da realidade; período de observação das
crianças e adultos na prática educativa desenvolvida pela professora titular na classe de estágio;
problematização e delimitação da temática do projeto de trabalho com a turma de alunos;
planejamento da prática docente; pesquisa em diferentes fontes de informação, seleção e produção
de recursos didáticos para o desenvolvimento da semana de aulas; assessoria junto às professoras do
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curso de Pedagogia; prática docente na escola; seminário de apresentação das práticas
desenvolvidas, elaboração escrita do relatório de estágio.
Os estágios foram desenvolvidos na perspectiva do enfoque globalizador que propõe
“organizar os conteúdos a partir de uma concepção de ensino na qual o objeto fundamental de
estudo para os alunos seja o conhecimento e a intervenção da realidade” (ZABALA, 2002, p. 35).
Nesse contexto, partindo das vivências e conhecimentos prévios dos alunos, os projetos
desencadeados tiveram os seguintes títulos: “Preconceito, não!” e “Leitura do mundo”.
GRAFIA: “PRECONCEITO, NÃO!”, DIZEM ÀS CRIANÇAS
O projeto de trabalho foi desenvolvido em uma turma de 5º ano, com 20 alunos que tinham
idades entre 10 e 13 anos, em uma escola da rede pública estadual, no município de Porto Alegre.
O tema do projeto foi escolhido junto a turma, relacionando os interesses dos alunos ao dia
da Consciência Negra, que coincidiu com a semana de estágio. O nome “Preconceito não!” foi
escolhido a partir da ideia de que no Brasil ainda há muito preconceito, e também, pela falta de
conhecimento de muitos alunos relacionado aos direitos e deveres de cada cidadão.
A professora-estagiária registrou em seu relatório:
A problematização foi pensada de acordo com os interesses observados. [...]
Montamos uma caixa com perguntas relacionadas ao atual momento do Brasil,
preconceito, respeito, e sobre os seus direitos e deveres. Foi um momento de muitas
surpresas e satisfação. Os alunos mostraram um vocabulário surpreendente. As
perguntas estavam numeradas e cada aluno recebeu uma pergunta. Todas foram lidas
em voz alta. As perguntas e respostas foram problematizadas e respondidas em
conjunto. [...] Da problematização surgiram questionamento sobre o racismo e como
combatê-lo. Todos os alunos demonstraram um grande entusiasmo e responderam
que sim, se interessam em estudar o tema. Consequentemente, foi elaborado o contrato
didático em conjunto com os alunos. (ZINELLI, 2018, p. 21-22)

A partir dos interesses demonstrados, foi montada a rede temática que orientou o desenvolvimento
do projeto durante uma semana de aulas com a turma.
Levando em consideração as questões étnicas, a escola, e a Geografia tem um papel
fundamental na construção de novas memórias que estejam livres das amarras do etnocentrismo e
do eurocentrismo que durante muito tempo moldaram, e ainda o fazem, nossos modos de ver, sentir
e apreender o mundo e o Outro. Se considerarmos que a identidade é construída historicamente, o
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currículo escolar, também constrói identidades e assim, “produz memória, modos de ser e de
conviver”. (PEREIRA, 2012, p.7).
Assim, a diferença pode ser uma riqueza para o trabalho pedagógico se houver
possibilidades de criar e implementar propostas pedagógicas que busquem dar espaço para as
diferenças e não a busca pela homogeneidade. Ao mesmo tempo, a busca por desmistificar
estereótipos e desconstruir preconceitos passa pelo processo de falar sobre as coisas, de tensionar as
vivências e o cotidiano para que se possam construir novos saberes sobre as identidades e as
diferenças. Eis o que o projeto “Preconceito, não!” propôs.
Através da utilização de músicas, vídeos, imagens, brincadeiras, pesquisas, palestra, leitura
de mapas, encenações, contação de histórias, construção de paineis, elaboração de diários e
diferentes formas de registro a turma de alunos envolveu-se de forma intensa no projeto e atingiu os
objetivos propostos pela professora-estagiária.
GRAFIA: A LEITURA DO MUNDO E DAS PALAVRAS
O estágio foi realizado em uma turma de EJA (Educação de Jovens e Adultos), T2. Na
turma havia 15 alunos matriculados, mas que comparecem nas aulas com regularidade são apenas 9
alunos, sendo 5 homens e quatro mulheres, com idades que variam entre 15 e 60 anos.
As propostas das aulas foram desenvolvidas durante uma semana, no período da noite, em
uma escola da rede pública estadual, no município de Porto Alegre (RS), após ter sido realizado o
período de observação de aulas e problematização junto a turma, surgiu um projeto de trabalho
com o título: Leitura de Mundo, que partiu da resposta dos alunos ao questionamento: O que
queremos saber?
As professoras-estagiárias, registraram em seu relatório de estágio:
Nosso maior objetivo com esse projeto é fazer com que se sintam pertencentes a este
mundo, a este país, a esta cidade. Que se reconheçam como sujeitos de direitos, que
percebam que a leitura de mundo é tão importante quanto a escrita, que eles são
dotados de saberes, cada um à sua maneira, mas não menos inteligentes que os
demais. (TRAPP; TAVARES, 2018, p.17).

Impossível não lembrar do legado de Freire (1988) destacando que a leitura do mundo
precede a leitura da palavra. Alicerçadas nesta perspectiva, os propósitos das professoras-estagiárias
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foram evidenciados nas aulas e em seu relatório em que deixaram o registro de uma das aulas
desenvolvidas:
Dando continuidade ao nosso planejamento, entregamos a eles uma planta baixa da
escola, onde primeiramente, perguntamos se os mesmos reconheciam o lugar que
estava representado na folha que fornecemos. A resposta foi imediata de um dos
alunos: “É a nossa escola!”. Colocamos uma planta sobre as classes agrupadas e
fomos problematizando: “Qual espaço da escola está representado aqui?”, e assim por
diante. Após explicamos o que queríamos que os mesmos fizessem com o desenho
que haviam recebido. A ideia inicial era de que os mesmos criassem uma legenda dos
espaços, nomeando os mesmos e definindo em uma palavra o sentimento que
relacionavam em cada espaço. (TRAPP; TAVARES, 2018, p.29).

As professoras-estagiárias relataram que atividade mobilizou a turma e a partir da leitura do
espaço representado no mapa e as palavras elencadas provocaram os alunos a ler e escrever,
destacando as possibilidades de trabalho com a Geografia e a alfabetização.
Em outra aula mais uma vez a turma foi provocada para que a partir da leitura do espaço
ampliasse a escrita e cartografassem seus lugares, através do desenho da planta baixa da moradia de
cada um e a escrita de uma lista do que havia neste espaço.
Na reflexão da atividade as professoras destacaram:
Explicamos que a intenção de estarmos explorando os espaços em que vivemos, é para
que eles entendam que ocupam um lugar no mundo, ocupam e se movimentam
geograficamente em sociedade, e para que entendam desses espaços com propriedade,
sabendo de onde estão vindo ou para onde pretendem ir. (TRAPP; TAVARES, 2018,
p. 39)

A partir desta atividade, os mapas do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
e o Planisfério político foram colocados sobre as classes e com eles os alunos puderam se localizar
e mais um momento de leitura das palavras através do espaço foi possível.
CONCLUSÕES
As propostas de trabalho desenvolvidas com a Geografia em diferentes etapas da Educação
Básica podem constituir-se em possibilidades para o desenvolvimento de uma prática social
cotidiana, para a formação de uma consciência espacial, para uma relação ética e estética com o
espaço, ampliando suas visões de mundo e a compreensão do que acontece aos alunos e o que
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vivem. Afinal, com a Geografia e com os alunos podemos ler o mundo de forma plural,
contraditória e dinâmica para que possamos compreender melhor a nós mesmos e aos outros. E,
quem sabe, contribuir para ações na construção de um mundo digno para todos.
Nesse sentido, a interação que se estabelece entre o/a professor/a e os estudantes, a definição
de como e com quais objetivos as atividades são propostas e como os momentos das aulas
acontecem são os elementos que fazem a diferença nos processos de aprendizagem tanto dos
docentes como dos discentes.
Assim, o que se enseja é uma busca pela aproximação aos modos de pensar dos alunos a
partir de sua espacialidade, percepções e representações espaciais. Aspectos esses que são
fundamentais para a construção de outros olhares sobre o espaço vivido no intuito de propor a
leitura do mundo da vida com a Geografia.
Nesse processo, conhecer o cotidiano dos alunos, levar em conta suas vivências e buscar
diferentes abordagens para os temas e proposições que compõe o currículo são condições
fundamentais para estimular a aprendizagem. Além disso, é fundamental destacar a importância do
papel do professor enquanto pessoa que estimula, organiza e propõe atividades a fim de buscar
aprendizagens. Trazemos para a escola e levamos dela conhecimentos, valores, emoções, posturas e
convicções, sentimentos de nós, dos outros e do mundo. Se a escola forma, a docência também o
faz. Assim, a ação pedagógica pode fazer a diferença, do que decorre, a necessidade de uma
formação consistente de saberes da Geografia e da Pedagogia.
No nosso entendimento, o objetivo da escola é formar valores como: respeito ao outro,
discussão das diferenças, combate às desigualdades e injustiças sociais. Fazer a diferença junto aos
alunos e sermos bons professores é a nossa busca. As surpresas que os professores-estagiários e os
alunos provocam em nós, o envolvimento, o que observamos e escutamos deles durante o
acompanhamento de sua atuação pedagógica nos desafia e alimenta a nossa curiosidade para
continuar a busca por um fazer docente de reflexão e ação.
Este texto é o registro de uma caminhada construída na interação de nosso ofício enquanto
professoras, no conhecimento, nos sonhos. É também um rastro indicando a necessidade de novas
leituras da escola e do mundo. É uma marca de que o diálogo entre Escola e Universidade pode ser
enriquecedor para ambas.
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Resumo
Este trabalho trata-se de um relato das experiências docentes com a Geografia, seu intuito é refletir
sobre a importância da produção de conhecimentos na docência com a Geografia na Educação Básica.
Os trabalhos foram desenvolvidos por professoras-estagiárias durante a realização do Estágio
Supervisionado de Docência em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e em uma turma
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Ritter dos
Reis (Uniritter/POA-RS) em escolas da Rede Pública Estadual em Porto Alegre/RS. Os estágios foram
amparados no enfoque globalizador de Zabala (2002), por este aporte entende-se que os conteúdos
devem ser organizados para o conhecimento e intervenção na realidade. Respeitando as concepções de
todo o processo do estágio e seus sujeitos o relato das experiências docentes é apresentado em duas
partes, chamadas de “grafias”, que levam em consideração o contexto em que foram vivenciadas as
experiências, respeitando-as e valorizando-as como propostas de trabalho desenvolvidas por
professoras, em diálogo com o mundo das crianças, dos jovens e dos adultos. Neste sentido, busca-se
destacar a forma pela qual os temas da Geografia se apresentam como meios de construção de um
trabalho que cria possibilidades de aprendizagens significativas na Educação Básica. Como principais
considerações finais reafirmamos, como condições fundamentais para estimular a aprendizagem, a
necessidade de reconhecer o cotidiano dos alunos, levar em conta suas vivências e buscar diferentes
abordagens para os temas e proposições que compõe o currículo, pois, entendemos que se a escola
forma, a docência também o faz, sendo a ação pedagógica de fundamental importância, por isso, a
necessidade de uma formação consistente de saberes da Geografia e da Pedagogia.
Palavras-chave: Geografia Escolar; Docência; Estágios; Escola; Universidade.
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INTRODUÇÃO
No presente trabalho discutimos aspectos de um projeto em andamento que tem como foco a
formação continuada em Ciências da Natureza de professoras(es) dos anos iniciais no contexto da
implantação de uma proposta curricular que alinha-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e tem como aspectos centrais o Ensino de Ciências por Investigação e a Alfabetização Científica.
Ao voltarem-se para a formação de professores de ciências, vários autores têm ilustrado o
desafio com o qual nos deparamos. Esse é um campo consolidado, mas em constante processo de
(re)construção (MONTEIRO, 2005; MUMBY; RUSSEL, 1998; SCHWARTZ, 1996; SHULMAN,
1986, TARDIF, 2003), povoado por tensões e especificidades (AYRES, 2005, FREITAS, 2002), no
campo acadêmico, mas, principalmente, na prática em cursos de formação, convivem diferentes
perspectivas ou “modelos” (DINIZ-PEREIRA, 2008; SANTOS, 2008).
Exceto pela perspectiva tecnicista, contudo, há um reconhecimento do “conhecimento do
professor” ou “saberes docentes” como um construto central para pensar a formação de professores
(GAUTHIER, 1998; TARDIF, 2003). Nesse sentido, a formação dos(as) professores(as) poderia ser
entendida como um processo de construção de saberes/conhecimentos que ocorre em diferentes
espaços – inclusive na sala de aula. Assim, alguns autores optam por falar em aprendizagem
docente (na educação em ciências, por exemplo, OLSON, 2017), demarcando-se que os processos
de formação devem ser estruturados e investigados tendo em mente uma concepção de
aprendizagem. Putnam e Borko (2000), por exemplo, irão considerar que, sob uma perspectiva
sócio histórica, a estruturação de ações e a investigação da aprendizagem docente deve ter como
central a natureza e as oportunidades para interações discursivas entre aprendizes com a mediação
de um membro mais experiente.
Pesquisas envolvendo a formação continuada de professores de ciências confirmam a
importância desses elementos (ALTET, et al., 2003). Assim, parece haver um descompasso entre
esses novos rumos da pesquisa no campo da educação (e da educação em ciências) e as práticas de
formação de professores. Uma das consequências deste descompasso está um conhecimento
limitado acerca das práticas discursivas que dominam os espaços de formação. Além disso, há a
necessidade de desenvolver estratégias para transformar tais práticas em cursos de formação (na
universidade ou outros espaços), de modo a promover a aprendizagem acerca da educação em
ciência, e, a longo prazo, um maior diálogo entre as práticas pedagógicas dos futuros professores e
as teorias pedagógicas. Outro desdobramento da noção de conhecimento do professor é que ela se
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contrapõe à visão de docente como deficitário e alinha-se a uma visão desse indivíduo como
produtor de conhecimento ativo e autônomo (IBERON, 2010). No contexto de reformas
curriculares em Ciências da Natureza, em particular, frequentemente os(as) docentes são percebidos
como dificultadores da mudança e se espera que aceitem tais reformas passivamente, sem que
oportunidades para articular aspectos da proposta a seus saberes e experiências anteriores e ao seu
contexto de sala de aula (na educação em ciências, por exemplo, EIKS; HOFSTEIN, 2017;
WALLACE, 2012).
A formação de professoras(es) em Ciências da Natureza dos anos iniciais do Ensino
Fundamental é particularmente desafiante, possivelmente porque está sujeita a uma perspectiva de
déficit (PEREIRA, 2001). Apontam-se limitações na estrutura de cursos de formação inicial (por
exemplo, GATTI, 2015) e também em seu conhecimento conceitual, identificado como o principal
obstáculo para o desenvolvimento de sua prática pedagógica. Além disso, ainda prevalece a ideia de
que crianças pequenas não são capazes de aprender ciências ou apenas se apropriam de práticas
mais elementares. Porém, essa visão tem sido amplamente problematizada (COLINVAUX, 2004) e
inúmeros estudos evidenciam a excelência do trabalho de pedagogas no ensino de ciências (por
exemplo, OLIVEIRA; CARVALHO, 2005; FLEER; PRAMLING, 2014; AUTOR; 2017). Em
relação à formação continuada de professores dos anos iniciais, alguns estudos têm apontado a
importância de aspectos da instituição escolar, assim como da colaboração com colegas com
especialidade na área (MEIER, 2011).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As perspectivas sobre educação em ciências têm passado por mudanças significativas
(DUSCHL, 2008) A abordagem de Ensino de Ciências por Investigação (CARVALHO, 2018;
AUTOR, 2007; CAPECCHI, 2002) e a Alfabetização/Letramento Científica/o (CHASSOT, 2003;
LINDER, ÖSTMAN, ROBERTS, WICKMAN,; ERICKSON, MACKINNON, 2011, SANTOS,
2007; SASSERON, 2018; SASSERON, CARVALHO, 2011), tem recebido particular destaque no
cenário nacional e internacional.
O ensino de ciências por investigação tem representado uma abordagem importante para
orientar a prática na educação em ciências, representando uma alternativa para o ensino
“tradicional” (CHINN; MALHOTRA, 2002). Há um forte debate em torno do que poderia ser
considerado uma investigação científica mais autêntica em sala de aula (CHINN E MALHOTRA,
2002; ROTH, 1995). Contudo, a visão que prevalece na comunidade de educação em ciências é que
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o ensino por investigação envolve complexos processos cognitivos e epistemológicos (CHINN;
MALHOTRA, 2002,). Além disso, aprender ciências na escola é a condição de se introduzir os
sujeitos em práticas sociais que são estabelecidas em comunidades epistêmicas no campo das
ciências da natureza (DRIVER et al. 1994, KELLY, 2007). Todavia, o engajamento em práticas
investigativas nas escolas deve possibilitar que os estudantes tragam sua cultura local e suas
curiosidades, assim como suas assunções, crenças e identidades (BROWN et al., 2005). Nesse
sentido, reconhecemos que há diferentes abordagens no ensino de ciências por investigação.
Cardoso e Scarpa (2018) (apoiadas em PEDASTE et al., 2015), afirmam que sequências
didáticas pautadas em etapas do processo investigativo estruturam e promovem o raciocínio
científico por meio da “resolução de problemas e questões; geração de hipóteses; coleta, análise e
interpretação de dados; construção de conclusões; comunicação e reflexão acerca do processo
investigativo; e continuidade do processo investigativo” (p. 1027). Um dos desdobramentos do
ensino por investigação como abordagem didática na prática pedagógica é que o(a) professor(a)
daquele que orienta e fomenta discussões, propõe, engaja e valoriza o papel ativo dos alunos frente
à sequências didáticas organizadas e planejadas de forma investigativa, orientada por problemas,
que garantam atividades experimentais e acesso à textos (SASSERON, 2015, P. 58). Ele(a) por sua
autoridade social e autoridade epistêmica, promove a relação dialética entre os conteúdos e
conhecimentos conceituais e epistêmicos (SASSERON, 2015, p. 63).
O termo “alfabetização científica” no Brasil, segundo Cunha (2017, p. 176), popularizou-se
graças a publicações de Chassot (2003) que propõem que o ensino de ciências supere a definição e
memorização de conceitos e de classificações, bem como a visão positivista de ciência como
verdade definitiva. Tornar-se alfabetizado cientificamente é tornar-se capaz de ler a linguagem da
natureza ou, em contraposição, “é um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do
universo” (p.91).
Para Sasseron (2008) há três os eixos que caracterizam uma pessoa alfabetizada
cientificamente, centrados respectivamente na compreensão: i) de termos, conhecimentos e
conceitos fundamentais para compreensão de conceitos-chave, inclusive de informações e situações
do dia-a-dia; ii) da natureza da ciência, investigações científicas, práticas que permeiam tanto os
problemas do dia-a-dia como os fatores éticos e políticos; iii) as relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e meio-ambiente, de modo que a influência destes está diretamente ligado à vida e ao
modo de vida das pessoas (p. 335).
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Paralelamente, outros autores buscam apropriar-se da noção de “letramento” que tem origem
no campo da Linguagem (SOARES, 2007), ao usarem o termo “letramento científico” (SANTOS,
2007). Nesse caso, dá-se destaque ao uso do conhecimento científico para participação em práticas
sociais, e se considera que não há pessoas “letradas cientificamente”, mas que esse é um processo
em constante construção. Santos (2007) apresenta como eixos principais do letramento, para além
da apropriação de conceitos e teorias, seriam: i) a Natureza da Ciência, Relações Ciência, ii)
Tecnologia e Sociedade; iii) Linguagem Científica. Paralelamente, outros autores utilizam o termo
letramento científico, sem esse aporte teórico (por exemplo, SERRAO, CATELLI, CONRADO,
CURY, LIMA, 2016). Portanto, também em relação à noção de alfabetização/letramento
científica/a tem vários matizes.
Assim, é importante compreender como tais construtos e teorias são apropriados no contexto
de um curso de formação de professores em que é apresentada uma proposta curricular que busca
delimitar tais conceitos e teorias, mas a construção de sentidos para tal proposta passa por um em
diálogo com experiências e conhecimentos gerados na sala de aula.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este projeto de mestrado em andamento envolve dados coletados em aulas de um curso de
formação continuada para introdução à proposta curricular em implementação em uma grande
metrópole brasileira, envolvendo 31 professores(as) do Ensino Fundamental, tendo sido a
participação dos(as) professores(as) no curso de forma voluntária. O grupo de professores
participantes tinham perfil heterogêneo em sua composição, com especialistas da área das Ciências
e professoras pedagogas. O formador atuava na Diretoria de Ensino, tinha larga experiência naquela
rede, formação em Química e em Pedagogia, e atuara nos anos finais do EF, assim como no Ensino
Médio. O curso foi composto por seis encontros com duração de três horas e meia cada. Foram
desenvolvidas atividades como: i) apresentações dialogadas abordando aspectos do ensino de
ciências e da alfabetização científica, conforme apresentados na proposta curricular; ii) discussões
com a turma toda e em pequenos grupos; iii) atividades práticas investigativas; iv) atividades
escritas e questionários em sala e via e-mail.
As fontes de dados foram observação participante com registro em caderno de campo, em
áudio e em vídeo, e artefatos produzidos ao longo do curso e/ou relacionados à implementação
(GREEN et al, 2007). As análises ocorreram inicialmente em uma dimensão macroscópica e
posteriormente em uma dimensão microscópica (Castanheira, 2002). A partir da leitura das
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anotações de campo foram construídas linhas do tempo e quadros, para mapear a história da turma.
Posteriormente, foram identificadas situações em que: havia maior interação entre os participantes
(seja entre os/as professores/as em formação, seja entre eles e o formador) e em que os(as) cursistas
falavam de sua prática ou do contexto escolar. No momento estamos assistindo esses trechos das
gravações de vídeo para construir mapas, selecionando eventos considerados mais significativos
(MITCHELL, 1983) que serão transcritos palavra-a-palavra (dimensão microscópica). As
transcrições serão analisadas considerando-se suas relações com visões sobre alfabetização
científica e ensino de ciências por investigação presentes na literatura; como relações entre essas
noções e aspectos do contexto escolar são apresentados, e características das interações e formas de
participação dos(as) cursistas e do formador em diferentes momentos (CAZDEN, 2009).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Por meio de análises preliminares, o presente trabalho aborda uma atividade em pequenos
grupos relacionada ao ensino de seleção natural e adaptação (Forrageio de Pássaros). Os bicos dos
pássaros eram representados por pregadores de roupa e de macarrão e cada participante recebeu um
formato de diferente, de forma que, a partir da orientação do formador, cada participante buscava
coletar sementes diferentes. A atividade contou com várias fases, sendo que havia marcação de
tempo para coleta, a orientação pelo formador de qual semente coletar e a necessidade em anotar os
dados em uma tabela, como o nome da semente e a quantidade coletada. Após algumas rodadas, o
formador orientava que quem pegou um número menor, saísse da atividade, representando o fato de
que ele não sobrevivera.
Nos dois momentos de discussão coletiva e na discussão em pequenos grupos alguns(as)
professores(as) em formação trouxeram exemplos de sua prática docente para dar sentido a suas
análises. Nos trabalhos em grupo, alguns dos participantes, tinham como foco principal responder
por escrito e de forma apropriada as questões colocadas. Quando um(a) professor(a) fala de suas
experiências, gera-se um debate e há uma mudança no teor e estrutura das discussões. Por exemplo,
uma professora de 6º ano havia realizado uma atividade bastante parecida com o exemplo do livro
didático em que os estudantes “confeccionavam” um fóssil. Seu relato, apontava semelhanças e
diferenças em relação ao exemplo fornecido pelo formador, bem como identificava limitações sob
uma perspectiva investigativa. Outros membros do grupo colocaram questões para a professora e
fizeram novas considerações e problematizações sobre a atividade do livro, trazendo também suas
próprias experiências. O mesmo tipo de dinâmica aconteceu nos momentos de discussão na turma

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

2446

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

toda, mas com uma participação mais limitada. Esses resultados, evidenciam como a experiência e
as intervenções de colegas, mesmo atuando em outros anos, pode ser um recurso importante para a
construção de sentidos sobre ensino por investigação.
CONCLUSÕES
Nossas análises preliminares apontam aspectos importantes do processo de apropriação das
ideias e teorias que estruturam a proposta curricular. Análises mais detalhadas irão evidenciar
outras facetas desse complexo processo que ocorre no contexto “da sala de aula” de formação
docente continuada.
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Resumo
Os desafios da formação inicial e continuada de professores para o ensino de ciências da natureza têm
sido amplamente reconhecidos, assim como a importância de promover a aprendizagem docente que
promova a autonomia docente. O presente trabalho descreve aspectos de um projeto de pesquisa de
mestrado em andamento que tem como objetivo compreender como professores(as) dos anos iniciais
do ensino fundamental apropriam-se das noções de Ensino de Ciências por Investigação e de
Alfabetização Científica no contexto de um curso de formação de professores em que é apresentada
uma proposta curricular alinhada à Base Nacional Comum Curricular e que busca delimitar tais
conceitos e teorias para orientar a prática docente, caracterizando como a construção de sentidos para
tal proposta envolve um diálogo com experiências e conhecimentos gerados na sala de aula. O curso foi
oferecido pela rede pública que implementava a proposta, teve duração de vinte e cinco horas e
envolveu a introdução de elementos centrais da proposta curricular com atividades diversas. As fontes
de dados foram observação participante com registro em caderno de campo, em áudio e em vídeo e
artefatos produzidos ao longo do curso e/ou relacionados à implementação. As análises preliminares
indicam que há uma diversidade de perspectivas sobre o que seria uma atividade de teor investigativo e
que a interação entre participantes durante o curso possibilita reflexões sobre tais concepções,
principalmente, a partir da mediação do formador. Esse processo é potencializado pelas diferentes
formas de relacionar as noções trabalhadas com as experiências vivenciadas na docência. Os resultados
do projeto têm potencial de contribuir para pesquisas sobre formação continuada e inicial de
professores(as), assim como para reflexões sobre a prática pedagógica de formadores.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação em Ciências; Reforma Curricular; Aprendizagem
Docente.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Apesar dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental saírem habilitados pelo
curso de formação para lecionarem os conhecimentos básicos das diferentes áreas do conhecimento
que compõem o currículo, muitos professores apresentam bastante insegurança para lecionar as
Ciências da Natureza, acreditando ser necessária uma formação específica para dominar os
conhecimentos da área. Sabemos que as lacunas da formação inicial interferem e dificultam a
prática docente, no entanto, a formação docente é permeada por outros saberes que são construídos
não só nos cursos de formação, mas também na vivência do cotidiano escolar, na troca de
experiências entre os professores, compartilhando saberes e discutindo os conhecimentos científicos
e a prática docente. A troca de experiências entre os professores, o intercâmbio de saberes
(disciplinares, experienciais, pessoais, curriculares), o trabalho em conjunto e a formação
continuada podem proporcionar o desenvolvimento profissional do professor, podem favorecer a
autonomia docente e a produção de conhecimentos, pois quando o saber é compartilhado, ele se
multiplica e se transforma. (TARDIF, 2002)
A experiência de desenvolver o ensino unindo saberes e experiências de dois docentes na
mesma sala de aula, já acontece em algumas escolas, na maioria das vezes em turmas onde há
crianças com necessidades especiais, mas pode ser utilizada também em outros contextos escolares,
como o ensino de Ciências.
OBJETIVOS
Investigar a experiência da bidocência como estratégia metodológica para o ensino de
Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, identificando possíveis vantagens, limitações,
dificuldades e contribuições ao processo ensino-aprendizagem e à formação docente.
METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semiestruturadas com docentes do Colégio Pedro II. As aulas de Ciências no CPII
acontecem no laboratório de Ciências em regime de bidocência, ou seja, com a presença de dois
professores: o professor regente da turma e o professor de laboratório de Ciências. Os dados
coletados entre os docentes estão sendo analisados e agrupados por temas, seguindo a proposta de
tematização de Fontoura (2011).
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DISCUSSÃO
O prefixo bi na palavra bidocência, já indica que se trata de dois docentes trabalhando juntos
e compartilhando a docência numa mesma sala de aula, trabalhando em parceria em prol de um
ensino mais dinâmico, participativo e colaborativo. Há também quem utilize o termo docência
compartilhada para esse mesmo conceito, como Caussi (2013).
A revisão de literatura realizada para fundamentar este trabalho constatou que o termo
bidocência aparece frequentemente relacionado à Educação Especial na perspectiva da inclusão. O
conceito de bidocência surgiu na década de 1970, na escola Flämming, na Alemanha e chegou ao
Brasil através do professor Hugo Otto Beyer, que acompanhou a experiência inovadora da
bidocência nesta escola. A escola Flämming não separava as crianças com e sem deficiência, nem
as classificavam segundo sua deficiência. Estava aberta às crianças com qualquer tipo e grau de
deficiência, preocupando-se em propiciar as condições pedagógicas apropriadas para atender cada
criança em seu ritmo de aprendizagem. Uma das estratégias utilizadas para atender às demandas dos
alunos era a bidocência, ou seja, a regência de dois professores trabalhando juntos, na mesma sala
de aula de forma colaborativa e inclusiva, compartilhando com outro colega as experiências do
cotidiano escolar.
Beyer (2005) sugere que dois professores possuindo habilidades de trabalho distintas,
juntem-se de forma a desempenhar um trabalho colaborativo e sistematizado, com funções
previamente definidas para ensinar um grupo heterogêneo, procurando estabelecer uma combinação
de recursos para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, aprendendo um com o outro,
garantindo com esta relação positiva a satisfação das necessidades de todos os alunos. No entanto,
ter dois professores compartilhando a regência de uma mesma turma é um grande desafio. É preciso
que os dois docentes estejam abertos para a experiência e dispostos a desenvolver um trabalho
colaborativo.
Argüelles, Hughes e Schumm (2000) afirmam, para que a trabalho docente colaborativo seja
bem sucedido é necessário que entre outras coisas, haja:
a) Planejamento em conjunto: todas as atividades devem ser planejadas em conjunto,
trocando ideias sobre os objetivos desejados, a melhor forma de atingi-los, os métodos de ensino, as
estratégias de avaliação, dando oportunidades ao colega de sugerir adaptações e modificações
necessárias de acordo com as necessidades e interesses dos alunos.
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b) Flexibilidade: os professores que trabalham no sistema de bidocência precisam ser
bastante flexíveis. Precisam entrar em acordo sobre a linguagem, os métodos de ensino e o manejo
de classe para que haja uma unidade e coerência de trabalho entre os dois, respeitando o estilo do
outro, cedendo vez ou outra, para que a relação seja amigável e para que um professor não
desautorize o outro, o que pode confundir os alunos.
c) Divisão de tarefas e responsabilidades: é indispensável uma divisão clara dos papéis e
responsabilidades e ambos os professores precisam ser igualmente responsáveis pelas conquistas
acadêmicas e pela disciplina de todos os alunos, para que não haja conflitos nem disputas por
espaço. A turma é nossa!
d) Boa comunicação: a bidocência também requer uma boa comunicação. É importante ter
um ambiente onde erros e mudanças sejam aceitos como normal e parte do processo, sendo assim,
deve haver tempo para que os professores se comuniquem, planejem juntos e se avaliem.
Desta forma, cada profissional envolvido pode beneficiar-se dos saberes e habilidades do
outro e, com isso, o beneficiário maior será sempre o aluno.
Dentre as escolas brasileiras que adotam o sistema de bidocência, destacamos o Colégio
Pedro II, uma das instituições de ensino mais antigas do país, com mais de 180 anos de existência.
Escola pública, reconhecida como uma referência nacional em educação básica, atualmente tem
mais de 12 mil alunos e 2500 servidores, distribuídos em 14 campi e adota o sistema de bidocência
em quatro situações distintas: a) No atendimento aos alunos que possuem necessidades
educacionais específicas; b) Na educação infantil; c) Nos laboratórios de Informática Educativa dos
anos iniciais do ensino fundamental; d) Nos laboratórios de Ciências dos anos iniciais do ensino
fundamental. O sistema de bidocência no ensino de Ciências, foco deste estudo, consiste na
parceria entre o professor regente da turma e o professor do laboratório de Ciências durante o
planejamento e a realização das aulas práticas que despertam grande interesse nos alunos dos anos
iniciais. O professor do laboratório de Ciências costuma ser o dinamizador, contando com a
participação e a parceria do professor regente da turma na condução da aula, não só observando e
ajudando a manter a disciplina. Juntos, eles devem planejar e executar as atividades, estimulando o
processo de construção do conhecimento científico de forma dinâmica, a partir de atividades
práticas, experimentações, observações, visitas pedagógicas, estudo de meio e discussões,
compartilhando a docência.
De acordo com Andrade e Costa (2015), apesar dos docentes acreditarem nas atividades
práticas e experimentais como facilitadoras do ensino e da aprendizagem, nem todos os professores
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conseguem desenvolver as aulas práticas de Ciências por diversas razões, como formação inicial
deficiente, falta de preparo didático para realizar certas práticas, falta de materiais adequados ou em
boas condições de uso, turmas com grande número de estudantes dentro de um espaço limitado
como o laboratório, o que gera indisciplina, falta de tempo disponível para preparação das aulas
práticas e falta de um profissional preparado para o acompanhamento e apoio sistemático das
práticas educativas.
Infelizmente, a presença de um laboratório de Ciências ainda é uma realidade distante na
maioria das escolas brasileiras. Além disso, quando existem, não são usados com frequência e o seu
uso fica a cargo do professor. Dessa forma, não há uma regularidade no uso do laboratório de
Ciências como espaço de produção de conhecimento e de troca de experiências entre alunos e
professores e raramente há a presença de um professor que atue regularmente no laboratório em
parceria com os professores de Ciências. Sabemos, entretanto, que as aulas práticas e dinâmicas não
estão condicionadas ao espaço físico do laboratório de Ciências. Elas podem acontecer no pátio, no
jardim, no lago, na horta, na cozinha da escola.
Borges (2002), afirma que é um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a
necessidade de um ambiente especial, com equipamentos especiais para a realização de
experimentos. As aulas práticas de Ciências podem ser desenvolvidas em diversos espaços, dentro e
fora da escola, tendo ou não o espaço físico do laboratório de Ciências. Um espaço físico adequado,
bem equipado pode contribuir para que as aulas de Ciências tenham mais qualidade, mas não são
garantia disso. Para Borges (2002) mais importante que ter aulas de Ciências no Laboratório é como
essas aulas de Ciências serão ministradas.
Há uma infinidade de ações e procedimentos que podem ser desenvolvidos em um
laboratório, não apenas a observação e a experimentação. Quando é feito um trabalho pedagógico
colaborativo, as aulas práticas de Ciências tornam-se momentos ricos de troca de conhecimentos e
saberes. Os professores podem levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre determinado
fenômeno, favorecendo a reflexão, a argumentação, a experimentação e a construção de
conhecimentos. Trabalhando de forma colaborativa, em bidocência, os professores podem propôr,
mediar e acompanhar trabalhos em grupos, investigações, experimentos e conclusões, trocando
ideias, observações, compartilhando conhecimentos e saberes entre si e com os estudantes.
Podemos afirmar que bidocência no ensino de Ciências é um processo de construção e reconstrução
de saberes, que envolve o conhecimento dos professores e dos alunos, na sua interação no cotidiano
da sala de aula.
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RESULTADOS PARCIAIS
Apesar dos resultados serem parciais, uma vez que a pesquisa ainda está em curso, nas 15
entrevistas já realizadas com docentes do CPII, algumas palavras destacaram-se nos relatos, sendo
consideradas palavras-chave associadas à bidocência. São elas:
a) PRÁTICAS: Os docentes entrevistados referem-se ao trabalho desenvolvido no
laboratório de Ciências que privilegia as atividades práticas, tornando as aprendizagens mais
significativas.
b) PARCERIA: Os docentes compreendem a bidocência como uma parceria entre o
professor regente da turma e o professor do Laboratório de Ciências, onde a colaboração é
fundamental para o trabalho.
c) INTEGRAÇÃO: Os docentes entendem que a bidocência favorece a integração dos
conteúdos de Ciências da Natureza com outras áreas de conhecimento.
d) ESPECTADOR: Os docentes usam a palavra para caracterizar uma postura não
colaborativa, que não se deseja na bidocência.
e) PLANEJAMENTO: Os docentes apontam como uma dificuldade/limitação do trabalho de
bidocência no CPII, devido à falta de tempo para realizar um planejamento coletivo, integrado e
eficiente.
f) TROCAS: Os docentes ratificam que a bidocência promove a troca de saberes entre
alunos favorecendo a construção do conhecimento e a troca de saberes entre os professores que
contribui para a formação docente.
g) FORMAÇÃO aparece com sentidos diferentes. Ora refere-se à formação acadêmica dos
docentes que atuam no laboratório de Ciências, ora refere-se à formação docente que se dá no
cotidiano escolar.
As palavras-chave estão sendo categorizadas em 3 núcleos temáticos, a saber: a)
Contribuições da bidocência; b) Limitações da bidocência; c) Sugestões à bidocência. Os núcleos
temáticos vêm sendo construídos à luz de referenciais teóricos como Beyer, Tardif, Nóvoa, Paulo
Freire, entre outros.

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

2454

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

CONCLUSÕES
A grande maioria dos docentes entrevistados até o momento considera que a bidocência no
ensino de Ciências, com é desenvolvida nos anos iniciais do CPII é uma estratégia pedagógica
válida, que agrega qualidade ao ensino de Ciências, favorece a integração entre as áreas de
conhecimento e através da troca de saberes, contribui para a formação docente continuada, por isso,
apesar das dificuldades, deve ser mantida e divulgada como estratégia de ensino. No entanto,
sabemos que toda ação docente é ação humana, e como tal está sujeita às questões relacionais entre
os sujeitos envolvidos. Durante as entrevistas, alguns docentes relataram entraves nessa relação de
parceria. A pesquisa vem constatando que apesar de toda a riqueza que o trabalho de Ciências com
bidocência pode proporcionar, há também limitações, dificuldades e entraves na sua implantação e
manutenção. A bidocência requer flexibilidade e disponibilidade dos docentes envolvidos, requer
um quantitativo de docentes que nem sempre está disponível na instituição, requer tempo para que
os professores se encontrem a fim de planejar coletivamente o trabalho e nem sempre há esse
tempo. No entanto, apesar das dificuldades e limitações, o estudo vem apontando para a direção de
que o sistema de bidocência e as práticas docentes colaborativas são capazes de transformar
qualitativamente o ensino de Ciências, pois podem proporcionar aprendizagens significativas tanto
para professores, como para alunos, através da troca de experiências e saberes, construindo
coletivamente o conhecimento científico. A bidocência permite que docentes com diferentes
formações e experiências, enriqueçam suas práticas pedagógicas na troca com seus pares,
promovendo a formação docente em pleno exercício da função, o que pode agregar valor e
qualidade ao ensino de Ciências.
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Resumo
Este pôster apresenta alguns resultados de uma pesquisa realizada em nível de doutorado, que tem por
objetivo apresentar a bidocência como estratégia de ensino colaborativo para o ensino de Ciências nos
anos iniciais do ensino fundamental. O estudo define os conceitos de ensino colaborativo e bidocência,
à luz de referenciais teóricos como Beyer (2005), Caussi (2013), Tardif (2002) entre outros,
esclarecendo sua origem e como ambos vêm acontecendo no contexto escolar. Discute a natureza do
trabalho docente e as relações de trabalho na bidocência, levantando algumas reflexões sobre os seus
efeitos na relação pedagógica, no processo de ensino-aprendizagem e na formação docente continuada.
A pesquisa descritiva, de cunho qualitativo foi realizada no Colégio Pedro II (CPII), escola pública
federal do Rio de Janeiro que utiliza a estratégia de bidocência nas aulas de Ciências nos anos iniciais do
ensino fundamental, por isso apresentou-se como um rico campo de pesquisa. A coleta dos dados deuse por meio de entrevistas semiestruturadas com docentes do CPII e a análise dos dados segue a
proposta de tematização de Fontoura (2011). Os resultados obtidos até o momento demonstram que
embora a experiência da bidocência no ensino de Ciências apresente limitações e dificuldades de
realização no cotidiano escolar, pode ser uma estratégia de ensino válida não só para o enriquecimento
do processo ensino-aprendizagem, mas também para o enriquecimento da formação docente que é
permeada por muitos saberes, alguns deles adquiridos na troca de experiências entre os professores, ao
longo da prática docente, na vivência do cotidiano escolar.
Palavras-chave: Bidocência; ensino colaborativo; ensino de Ciências; formação docente.
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INTRODUÇÃO
Quando pensamos na palavra “ciência” dificilmente a associamos com artes ou movimentos
artísticos. Deccache-Maia, Nunes e Santos (2017) defendem a melhoria do ensino de ciências
usando a arte de forma interdisciplinar, a fim de expandir, exercitar pensamentos criativos e
contribuir para uma melhora significativa dos processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos
científicos nas escolas.
Silva (2011) cita uma possibilidade prática do uso de poesias na sensibilização ou
introdução de temas científicos em aulas de Química. A própria autora salienta que esse trabalho já
é utilizado nos meios educacionais, mas instiga a reflexão sobre a subestimação de tal recurso e o
preconceito em usá-lo.
Lançando luz sobre ciência e arte em um contexto mais histórico, Cachapuz (2014)
argumenta a favor da arte usando o exemplo de Leonardo da Vinci. O polímata já fazia uso de
expressões artísticas para enriquecer seus estudos e investigações sobre temas como anatomia,
astronomia e física, numa clara alusão de como o viés artístico pode auxiliar nos processos
cognitivos e de aprendizagem. Outras pesquisas juntam-se no esforço de defender que a arte pode
enriquecer os processos educacionais e formativos, tais como os trabalhos de Rangel e Rojas
(2014), Piassi (2015) e Silva e Silva (2017). Tais pesquisas compreendem a arte com um olhar
diferente umas das outras, seguindo teóricos e conceitos diversos, mas explicitando como a ciência
e arte são promissoras conjuntamente.
Neste sentido, a pergunta de pesquisa que norteia este trabalho é a seguinte: considerando as
produções acadêmicas das últimas décadas em alguns periódicos da área de Educação, e em alguns
periódicos e eventos da área de Ensino de Ciências, como se caracteriza o que se vem produzindo
na interface entre Ciência e Arte? Quais os sentidos educacionais com os quais a referida interface é
apresentada em tais produções? Instigados por tais questionamentos o objetivo deste trabalho é
caracterizar o que vem sendo produzido sobre a interface Ciência e Arte na área de Educação e no
Ensino de Ciências, analisando os sentidos educacionais com os quais a referida interface é
discutida, situando algumas reflexões iniciais de suas implicações para a formação de professores.
Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, como parte de um projeto de iniciação
científica vinculado a um projeto maior coordenado pelo último autor desta pesquisa.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Historicamente, ciência e arte já trilharam caminhos mútuos. O ensino universitário na Idade
Média era composto por disciplinas que agregavam arte e os conteúdos tradicionais (Trivium e
Quadrivium). Nesse período, ciência e arte eram indissociáveis. Ferreira (2010, p. 263) afirma que
“nesse período, o horizonte científico e o horizonte artístico se confundiam”. Posteriormente, com a
modernidade, os dois campos se separaram e assumiram características, linguagens, métodos,
processos cognitivos que seguiam perspectivas diferentes, em alguns momentos as diferenças se
tornavam oposição, tal como explicitado pelo referido autor.
Outros elementos reforçaram para que a ciência e a arte continuassem apartadas. Cachapuz
(2014) fala da utopia do positivismo que inaugurou a rigidez de seu modelo de disciplinarização dos
saberes, ainda predominante na contemporaneidade. Por outro lado, ele também destaca um
exemplo bem-sucedido do diálogo da ciência com a arte, pelas mãos de Leonardo da Vinci, que
reforça os encontros promissores entre esses dois campos.
Na tentativa de realinhar a ciência e a arte para a educação, Piassi (2015) argumenta que o
conhecimento escolar deve ser entendido como uma rede de elementos culturais, e não caminhos
isolados e desconectados do contexto social do estudante. Oliveira, De La Roque e Meireles (2009)
utilizam as críticas de Paulo Freire ao ensino bancário, que entende a educação como memorização
de conteúdo, vendo os alunos apenas como meros transmissores do conteúdo pronto. Nessa
perspectiva a arte é posta no sentido de incentivo e estímulo a criatividade desses alunos na
disciplina de ciências, mas não somente restrito a ela.
Todo esse potencial da interface entre Ciência e Arte parecem fecundos para suscitar
experiências. Bondía (2002) fala sobre a experiência de uma maneira poética, e faz reflexão sobre a
experiência anulada pelo excesso de informação e ausência de sentidos. Para ele é incapaz de
experimentar aquele: “a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a
quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre” (p.
25). A experiência é algo singular e único que permite que o indivíduo se aproprie de sua própria
existência e perceba pela experiência verdadeira o subjetivo, o particular, o finito (BONDÍA, 2002).
Sendo então a experiência algo que marca e que toca o indivíduo pela sua subjetividade, a arte é um
rico meio de experiência que exprime a individualidade dos sujeitos, de suas sensações e
compreensões.
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Portanto, acreditamos que a ciência e a arte são atividades que trabalham com sentidos
humanos, percepções, integrando razão, imaginação e intuição (FERREIRA, 2010), podendo
suscitar experiências formativas nos sentidos anunciados por Bondía (2002). É nessa referida linha
de pensamento que defendemos o diálogo entre ciência e arte na formação de professores, isto é,
como possibilidade de cultivo de experiências.
METODOLOGIA
A abordagem qualitativa é utilizada nessa pesquisa buscando interpretar diferentes
significados possíveis dos fenômenos sociais (GIL, 2002). De forma mais específica é uma pesquisa
bibliográfica, desenvolvida a partir de materiais já compartilhados no meio acadêmico, como livros
e artigos científicos (GIL, 2002).
Na análise da interface ciência e arte, esta pesquisa se debruça sobre alguns artigos de
periódicos e eventos, a fim de avaliar o que tem se divulgado sobre esse diálogo na educação.
Selecionamos os artigos e os resumos de revistas brasileiras online da área de educação, inseridas
na área de ensino dentro da Plataforma Sucupira, classificadas no Qualis de revistas da CAPES
como A1, A2 e B1. Consideramos também as publicações dos anais do ENPEC (Encontro Nacional
de Pesquisa em Educação em Ciências), a partir da edição VII (2009) até a edição XI (2017).
Usamos os descritores arte, ciência e arte, arte e ciência, para a seleção e escolha dos
artigos que teriam potencial para a análise subsequente. Posteriormente analisamos os resumos a luz
de uma ficha analítica, a partir dos pressupostos sobre a leitura analítica e interpretativa indicados
por Gil (2002), matizados por nossos objetivos. Foram encontrados um total de 717 artigos (em 37
revistas e 5 edições do evento) que correspondiam aos descritores. Pela leitura dos títulos, resumos
e palavras-chaves, escolhemos um total de 59 artigos que situavam a interface de modo mais
explícito, nos quais se basearam os resultados iniciais dessa pesquisa. Em tais fichas indicamos
algumas categorias prévias que ajudaram a identificar diferentes conteúdos iniciais para uma
caracterização de nosso objeto de investigação A análise que se segue é inicial, incluindo apenas os
resumos. Pretendemos prosseguir com a análise de conteúdo (BARDIN, 1979) dos artigos
completos, para o estabelecimento de categorias emergentes, nas próximas etapas de
desenvolvimento desta pesquisa em andamento.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir de categorias prévias indicadas na ficha analítica, mapeamos nos resumos os
seguintes aspectos: objetos de pesquisa, aspectos metodológicos e as modalidades de ensino. Os
objetos da pesquisa tematizam as possibilidades do uso da ciência e arte através das perspectivas da
educação, que foram quantificados da seguinte forma: formação de professores (14%), recursos
didáticos e/ou estratégias de ensino (53%), currículo (3%), avaliação (2%), espaços não formais /
divulgação cientifica (8%) e outros (20%).
Quanto ao uso da arte como possibilidade de recurso didático ou como estratégia de ensino,
esse resultado demonstra um avanço em recorrer a ligação ciência e arte para propiciar um ensino
com maior riqueza de elementos. Em mais da metade das pesquisas a arte assume então um
potencial de enriquecer, sensibilizar, dialogando com a ciência trabalhada em sala de aula. Nessa
primeira análise, não foi possível deduzir se o grande número de pesquisas que envolvem o ensino
de ciências com a arte é fruto de uma formação e cursos de graduação que tenham esse preceito
formativo.
Outro resultado é o que se refere às modalidades e níveis de ensino presentes nas pesquisas.
A maioria não deixou claro nos resumos a que modalidade de ensino poderiam se associar. Isso
representou um percentual de 32,2% dos resumos. As modalidades de EJA, Educação do Campo e
Quilombola foram agrupadas num item único e representaram 5,08% das modalidades descritas nas
pesquisas. Quanto aos níveis de ensino, o ensino fundamental (anos iniciais e finais) e o ensino
superior representaram 18,61% cada. As pesquisas que trabalhavam com o público do ensino médio
chegaram num total de 11,9%, a educação infantil 3,4%, e a educação como uma discussão geral
10,2%.
Também se analisou alguns aspectos metodológicos dos trabalhos. 74,57% são pesquisas de
caráter prático, que tratam de ações envolvendo intervenções, implementação de propostas ou
práticas que fazem uso de diferentes referências artísticas (obras de arte, peças teatrais, clássicos
literários, cinema e outros) associadas aos conteúdos curriculares de ciências. Apenas 25,43% são
pesquisas teóricas, em um tom mais ensaístico, problematizando diferentes questões relativas à
interface.
Também ficou evidente em alguns resumos a associação da arte com discussões baseadas
em alguns pressupostos dentro de linhas de investigação do ensino de ciências, tais como: educação
ambiental, abordagem em Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), saúde e sexualidade, bioética.
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Esses trabalhos apresentaram uma melhor definição sobre quais os sentidos em que a interface
ciência e arte foi trabalhada em detrimento dos demais, sinalizando sentidos éticos, políticos,
culturais e estéticos, que pretendemos aprofundar com o avançar dessa pesquisa.
Muitos resumos foram vagos para informações importantes nessa primeira análise. Quase
não se explicitou os referenciais teóricos que norteiam a concepção de arte dos autores. Muitos
deixam claro e assumem uma postura de defender a implementação prática da arte, mas não
expõem a teoria que rege seus pressupostos teóricos no tocante a interface. E a ausência desses
referenciais, dificulta na apreensão dos significados que a arte possa ter para esses autores.
Pensando no sentido da interface, os autores Rangel e Rojas (2014) percebem a arte não como um
recurso ou um apoio, mas sim como um elemento intrínseco do homem e que amplia o leque de
seus conhecimentos e horizontes. É uma interpretação mais holística sobre a ciência e arte. Ter esse
parâmetro de referências teóricas nos resumos ajudariam no mapeamento conceitual dos sentidos
educativos com os quais a interface é trabalhada, embora acreditamos que, com a análise dos artigos
completos, poderemos construir dados nessa direção.
Pensando então na formação docente, Rangel e Rojas (2014) apontam um despertar da
discussão sobre a interface Ciência e Arte nos anos 2000, sinalizando a relevância de uma formação
estética como parte da docência. A sensibilidade e a ampliação de olhares atribuídos a interface
revelam as possibilidades de uma prática educacional e formação inovadoras, constituindo-se em
um desafio para a formação de professores que seja interdisciplinar.
Bondía (2002) traz em sua escrita a reflexão sobre os aparatos educacionais contribuírem
para o desserviço do saber da experiência docente. Os sujeitos da educação estão cada vez mais
sobrecarregados por inúmeras “atualizações dos conhecimentos”, precisam estar sempre informados
e atualizados e, no entanto, acabam perdendo a experiência que o conhecimento lhes proporciona. O
autor ainda pontua que o sujeito da experiência é aquele que em sua passividade, receptividade,
disponibilidade e abertura percebe e vive a experiência genuína. A experiência por sua vez, é um
conhecimento finito, individual e ligado a humanidade vivida por esse sujeito receptivo.
Acreditamos que a interface aqui defendida, poderia proporcionar a ampliação da percepção, da
sensibilidade e da criatividade do olhar dos sujeitos, a fim de garantir nos processos formativos e de
ensino e aprendizagem, as condições de possibilidade do saber de experiência nestes termos, e que
carece de cultivo, elaboração e apropriação por parte dos envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos resultados iniciais dessa pesquisa em andamento, conseguimos apontar o
quanto as pesquisas com a interface Ciência e Arte reconhecem seu papel como uma ferramenta
didática formativa. Mas pensamos que a mesma transcende essa dimensão pragmática como recurso
e/ou estratégia de ensino para um conteúdo ou uma aula especifica de Ciências. A arte, associada
com a ciência, promove uma infinidade de possibilidades individuais e coletivas, que ampliam a
percepção, criatividade, curiosidade, a compreensão mais crítica de si e do mundo; é passível de
diferentes interpretações, enriquece o meio escolar por sua sutileza e grandiosidade, sendo
intrínseca ao homem. Neste sentido, defendemos que ela seja pensada como possibilidade de
cultivo de experiências nos processos de ensino-aprendizagem, avaliação, de produção curricular,
na divulgação em espaços não formais e, sobretudo, na formação de professores.
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Resumo
Esta é uma pesquisa em andamento, que tem como objetivo caracterizar produções acadêmicas que
trabalham com a interface Ciência e Arte na área da educação e no ensino de Ciências, indicando quais
são suas potencialidades, os referenciais teóricos, objetos de pesquisa, e níveis de ensino presentes em
tais produções. Fundamentando a pesquisa, os referenciais utilizados compreendem a interface no
sentido de contribuir para uma formação mais humanística, que amplie os olhares, articulando
cognição, criatividade, imaginação, memória e sensibilidade, as múltiplas dimensões do humano,
integrando-os nos processos educativos. É uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, que se
desenvolveu a partir da análise dos resumos de trabalhos científicos dentro de alguns periódicos e
eventos nas referidas áreas. Com o uso de alguns filtros, como palavras descritoras e leitura completa
dos resumos, chegamos à segunda etapa da pesquisa, onde uma ficha analítica foi construída e utilizada.
A partir dela indicamos algumas categorias prévias que ajudaram a identificar diferentes conteúdos para
uma caracterização inicial de nosso objeto de investigação. A pesquisa indica o potencial da interface
Ciência e Arte para um ensino mais amplo, didático e formativo. Contudo, ainda há uma prevalência de
trabalhos que a enfatizam em um sentido mais instrumental, como um recurso ou estratégia
motivacional e de aprendizagem dos conceitos científicos, explorando pouco os aspectos ligados a
formação docente, da produção curricular numa perspectiva interdisciplinar, de avaliação, dentre
outros. Acreditamos que a referida interface pode proporcionar a ampliação da percepção, sensibilidade
e da criatividade do olhar dos sujeitos, a fim de garantir nos processos formativos e de ensino e
aprendizagem, as condições e possibilidades de experiência, num sentido mais estético e ético, que
carece de cultivo, elaboração e apropriação por parte dos envolvidos nas diferentes propostas de
formação docente.
Palavras-chave: Ciência e Arte; Formação de Professores; Educação; Ensino de Ciências.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, as pesquisas da área de ensino de química se debruçam sobre formas
de trabalho com os conteúdos que são apresentados em sala de aula, e nesse contexto, dá-se
destaque ao papel do livro didático (LD) na construção do conhecimento científico, uma vez os
variados elementos que o compõem devem facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. No
campo da química, ressalta-se que a comunicação sempre utilizou para além da comunicação
escrita, ou seja, os modelos explicativos expressos por gráficos, símbolos, imagens entre outros são
realidades históricas, alicerçando de forma interativa o arcabouço do conhecimento químico
construído ao longo dos tempos (PICCINI; MARTINS, 2004; KILL; 2009).
Kiill (2009) defende que um dos principais objetivos do aprender química é compreender os
fenômenos numa perspectiva de arranjo e movimento de moléculas e átomos. À vista disso, é
significativo dizer que o estudo da química deve proporcionar ao aluno a capacidade de interpretar
fenômenos e fatos do seu cotidiano à luz das teorias científicas (SILVA; BRAIBANTE;
PAZINATO; 2013).
Desse modo, as imagens na comunicação das ciências representam a investida de explicação
ou de representação da realidade, assim o uso dessas imagens pode ser um recurso didático
extremamente útil e importante, pois possuem o caráter intuitivo da linguagem visual, facilitando a
aprendizagem com quem se comunica. Segundo Costa (2005) a forma intelectualmente natural do
ser humano assimilar as imagens facilita a construção de representações internas, ou seja, através do
que é observado ele é capaz de elaborar modelos que representem a realidade, em vista disso, o uso
das imagens é tido como uma possibilidade relevante para a prática pedagógica (FERREIRA;
GIBIN, 2013).
Logo, propõe-se que através de imagens em materiais de ensino, em especial o livro didático
de química (LDQ), os alunos possam vivenciar experiências pedagógicas significantes, variadas e
condizentes com as características da sociedade atual, e assim, as ilustrações devem ter a finalidade
de contribuir para enriquecimento da leitura do texto, facilitar o entendimento do conceitos
científicos podendo introduzir o aluno na cultura cientifica apropriando da sua linguagem
(SCHNETZLER, 2002; BRASIL; 2005; KIILL;2009).
Segundo Johnstone (1982) e Kiill (2009) as imagens que explicam certos conceitos
científicos, incluindo os químicos, podem se situar em níveis ancorados em três esferas de
representação do processo de compreensão do conhecimento, que são: (i) Macroscópico XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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representação de um fenômeno químico observável; (ii) Microscópico - que traz a representação de
átomos, moléculas ou íons, por meio de desenhos (iii) Simbólica - que se refere a representação por
meio de símbolos, equações e fórmulas químicas.
No que tange a explicação sobre o conteúdo de modelos atômicos, muitos professores
costumam fazer uso de analogias, expressões e imagens que se encontram em materiais didáticos.
Pontua-se que muitos deles deixam lacunas ou incertezas em definições por parte dos alunos,
distanciando-os de uma linguagem científica, por isso é fundamental uma abordagem que trate o
tema de forma mais realista, possível para uma aprendizagem clara e significativa. Nesse caso, é de
grande valia realizar uma varredura de como os LDQ apresentam esse tema, considerando também
como estão as imagens que acompanham os textos, já que os livros didáticos são a principal fonte
de referência para os professores (LOPES; 1992; MOURA; GUERRA, 2013).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, onde se realizou pela perspectiva de análise
do conteúdo, estudo do comportamento das imagens que estão contidas nos capítulos de livros
didáticos de química que abordam sobre o tema “Modelos Atômicos (MA)” (LUDKE; ANDRÉ,
2012; BARDIN, 2009). A intenção pontual da investigação foi verificar como essas ilustrações são
tratadas no contexto a partir da Representações do Conhecimento Químico (JOHNSTONE, 1993;
KILL; 2009.
Este artigo é recorte de estudo de mestrado onde concentrar-se-á na discussão sobre as
imagens pertinentes a representação Simbólica ou imagens que retratam os subníveis relacionados a
este, tais como: Macrosimbólica, que representa um fenômeno químico atendendo os aspectos
macroscópicos e simbólicos; Submicrosimbólica que leva em conta os aspectos submicroscópicos e
simbólicos; Macrosubmicrosimbólica que tem em vista aspectos em relação ao macroscópico,
microscópico e simbólico (JOHNSTONE; 1993; KIILL; 2009; WARTHA; REZENDE; 2011;
CASSIO et al, 2012).
Assim, o objeto de estudo se configurou de livros didáticos de química utilizados em um
conjunto de escolas (polo VII) do município de São Luís no Estado do Maranhão, pertencentes à
rede pública estadual do Ensino Médio, que envolvem 12 instituições distribuídas em bairros
adjacentes. Pontua-se que o contato com as escolas foi efetuado após a autorização da SEDUC-MA,
onde por visita in locus foi possível obter a liberação de acesso ao acervo bibliotecário das escolas,
onde montou-se um catálogo dos livros de amostragem para a pesquisa.
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Ressalta-se que a justificativa para escolas selecionadas se dá pelo fato dessas serem
rotineiramente empregadas como âmbito de estágio e programas de iniciação cientifica para os
alunos da própria Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os LDQ’s selecionados para amostra têm em comum justamente a sua presença na maioria
das escolas visitadas, seja como coleção didática adotada pelo(a) professor(a) ou presente no acervo
bibliotecário, onde o aluno tem acesso para pesquisa das atividades propostas nas aulas de química.
Por conseguinte, os livros escolhidos como objeto de estudo foram: Livro didático A
(LDA): NOVAIS, V. L. D; TISSONI, M. A. Química - Coleção VIVÁ. 1ª ano do Ensino Médio.
Ed. Positivo. 1ªed. Curitiba, 2016; Livro didático B (LDB): SANTOS; MÓL. Química Cidadã.
1ªano do Ensino Médio. Ed. AJS. 2ª ed. São Paulo, 2013; Livro didático C (LDC): PERRUZZO;
CANTO. Química na abordagem do cotidiano. 1ª ano do Ensino Médio. Ed. Moderna. 4ªed. São
Paulo, 2010.
Assim, foram catalogadas 225 imagens presentes nos três LD’s que se direcionam ao
conteúdo em questão, onde desse número, 79 imagens retratam o nível Simbólico ou algum outro
subnível correlacionado a essa representação do conhecimento químico. Essa quantidade de
imagens representa 35,11% do total de imagens nos livros.
No LDA tem-se 58 imagens, no LDB perfez um total de 65 imagens e LDC possui 102
imagens. Portanto, observamos que o LDA é o livro didático que possui a menor quantidade de
imagens, 25% em relação ao total de ilustrações, o que vem representar um percentual muito
menor, 6,66%, em comparação aos outros livros que retratam a representação do conhecimento no
nível Simbólico em seus capítulos.
Em relação aos subníveis concernentes a representação Simbólica, detectou-se a seguinte
distribuição:

Macrosimbólica

-

4

imagens,

Submicrosimbólica

-

14

imagens

e

Macrosubmicrosimbólica - 3 imagens. Destaca-se o aspecto de que apenas um LDC apresentou
imagens nos três subníveis. Pontua-se que é consenso nas pesquisas da área que uma das maiores
dificuldades em torno da aprendizagem em química se deve ao fato que o processo de ensino,
muitas das vezes, transita em apenas um ou dois níveis, deixando à parte os aspectos mais
estruturais, o que na verdade persiste uma disposição dos alunos explicarem os fenômenos químicos
em um plano macroscópico, uma vez que dificilmente desenvolvem competências ou recursos
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simbólicos para compreensão das transformações químicas num nível que pleiteia maior propensão
de abstração (JHONSTONE; 1993; KIILL; 2009; WARTHA; REZENDE; 2011).

Portanto,

ressalta-se que que é fundamental a inserção de imagens que trabalhem a transição do
conhecimento entre esses níveis (TOMIO et al, 2013; WARTHA; REZENDE, 2011).
CONCLUSÕES
Os resultados apontam que a representação do conhecimento químico no nível Simbólico
nas imagens retratadas somam 25% do total de imagens que estão distribuídas ao longo das
capítulos no conteúdo de Modelos Atômicos, o que é um resultado bastante inferior quando
comparado a outros níveis de representações do conhecimento químico. Esse percentual permite
entender que as representações utilizadas nas imagens tendem a ficar no nível macroscópico do
conhecimento o que diz respeito a representação dos fenômenos na esfera sensorial, ou seja, as
imagens retratam fenômenos que são observáveis, o que não é suficiente a compreensão do
universo da Química que aborda conceitos abstratos e requer do aluno a capacidade de
compreensão além do que é observado.
Os resultados evidenciam uma visão de que muitas das vezes a linguagem imagética do livro
didático não considera os aspectos abstratos do conteúdo químico proposto (principalmente o
atômico-molecular) que poderiam facilitar a compreensão desses conceitos por parte dos
aprendizes. Aponta-se também que as imagens fazem parte dos critérios de avaliação dos livros
didáticos, portanto, as ilustrações de caráter científico deveriam atender as dimensões requisitadas
na construção do conhecimento químico e dialogar mais claramente com texto apresentado pelo
conteúdo (BRASIL, 2015).
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Resumo
O presente trabalho traz um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, que a partir das
representações visuais no livro didático de Química (LDQ) realiza uma discussão sobre a representação
do conhecimento químico na linguagem imagética presentes nos capítulos que tratam do tema de
Modelos Atômicos. Silva, Braibante e Pazinato (2013) afirmam que LD’s apresentam um papel
fundamental no processo de ensino e aprendizagem sendo referência para o professor e para o aluno. A
metodologia utilizada foi de cunho qualitativo, adotando-se categorias adaptadas das discussões de Kiill
(2009) e Johnstone (1993) que discorrem sobre as dimensões do conhecimento químico com o uso de
imagens. Foram analisadas um total de 225 imagens, sendo que 79 fazem alusão ao nível simbólico. Os
resultados apontam que as imagens estão distribuídas em subníveis e o que é mais retratado se
enquadra no campo Submicrosimbólico. Os resultados evidenciam uma visão de que muitas das vezes a
linguagem imagética do livro didático não considera os aspectos abstratos do conteúdo químico
proposto (principalmente o atômico-molecular), que poderiam facilitar a compreensão desses conceitos
por parte dos aprendizes.
Palavras-chave: Livro Didático. Modelos Atômico. Representação. Simbólica.
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INTRODUÇÃO
A importância do ensino de ciências no Ensino Fundamental (EF), sobretudo nos anos
iniciais, vem sendo afirmada em diversos trabalhos ao longo dos anos (Fracalanza et al., 1986;
Frizzo e Marin, 1989; Lorenzetti e Delizoicov, 2001; Brandi e Gurgel, 2010; Delizoicov e Slongo,
2013). No passado, acreditava-se que somente se interessariam pela ciência aqueles que tivessem a
intenção de tornar-se cientistas, entretanto com os avanços tecnológicos e a velocidade da
divulgação dos conhecimentos, fez-se necessário que o ensino de ciências buscasse promover a
alfabetização científica ao cidadão comum, como um novo desafio imposto a essa disciplina escolar
(Bizzo, 1998).
Ao iniciar este estudo, precisamos pontuar alguns marcos regulatórios da disciplina de
ciências no currículo escolar brasileiro, que só passou a ser obrigatória – somente para os anos
finais do EF – a partir da promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
Lei n. 4061/61. A obrigatoriedade para os anos iniciais do EF só foi normatizada a partir da Lei
5692/71, que também direcionou a formação dos docentes atuantes nesta etapa para o curso de
Magistério (profissionalizante do 2º grau). A obrigatoriedade de formação em nível superior a esses
docentes só foi normatizada com a Lei n. 9394, a LDB de 1996 (Delizoicov e Slongo, 2011).
Nos dias atuais, a disciplina de ciências normalmente é lecionada por professores com
formação em biologia, no segundo segmento (anos finais); enquanto no primeiro segmento (anos
iniciais) ela costuma ser lecionada por professores com formação generalista, frequentemente
pedagogos ou aqueles formados em curso Normal. É esperado que este docente, com formação
generalista, seja capaz de ministrar aulas de diferentes disciplinas e, em alguns momentos, é
possível que ele se depare com a necessidade de discorrer sobre temas que desconhece.
Diante deste cenário, o presente trabalho busca entender a relação entre os perfis dos
docentes, vivências, complexidades e concepções sobre o ensino de ciências nos anos iniciais do
ensino fundamental, a partir da análise de entrevistas realizadas com 08 professores que atuam
numa escola pública municipal localizada em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro.
Cabe ressaltar que este estudo traz dados relacionados à fase inicial de uma tese de
doutoramento, tendo a pesquisa sido aprovada previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) responsável.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Sasseron e Carvalho (2011) explicam em seu trabalho que optam pela utilização do termo
“alfabetização científica”, ao invés de “letramento científico” (Mamede e Zimmermann, 2007;
Santos e Mortimer, 2001), alicerçadas pela concepção de “alfabetização” proposta por Paulo Freire
e apontam, dentre outros objetivos, a ideia comum de fomentar a formação cidadã dos alunos para
que possam atuar de forma crítica na sociedade. Nesse sentido, Lorenzetti e Delizoicov (2001)
propõem um ensino para os primeiros anos do EF que seja capaz de expandir a capacidade de
compreensão dos significados e de discussão dos assuntos científicos das crianças, ampliando seu
universo de conhecimento.
Sabe-se que vários motivos podem levar um aluno à baixa aprendizagem ou perda de
interesse

pelos

estudos,

perpassando

por

questões

fisiológicas,

familiares,

de

cunho

socioeconômico, dentre outras. Considerando questões relativas a processos de ensinoaprendizagem e práticas docentes, e direcionando ao ensino de ciências, foco deste trabalho,
apoiamo-nos em Krasilchik (2004), que aponta a ausência ou pouca utilização da experimentação
como recurso pedagógico nos primeiros anos da educação básica como um fator que pode dificultar
o despertar do pensamento científico em uma fase tão oportuna para as crianças.
Além de tantas adversidades apontadas pelos docentes como justificativa para a ausência de
atividades experimentais em suas aulas, como a falta de laboratório e de recursos, excessivo número
de alunos em sala de aula e pouco tempo no cronograma pedagógico e para planejamento (Carvalho
e Gil-Pérez, 1995), a falta de intimidade com determinados conteúdos pode fazer com que o
docente não se aprofunde e não se sinta confortável para realizar atividades experimentais ou
utilizar demais estratégias de ensino. Essa dificuldade pode ocorrer entre os docentes que não
possuem a formação específica em ciências biológicas, ou até mesmo entre aqueles que a possuem,
mas que não adquiriram esta prática devido à ausência ou escassez das mesmas em sua formação
inicial e/ou continuada.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa teve início em 2018 e, em sua primeira etapa, foi selecionada uma escola
pública municipal localizada em Itaboraí/RJ. Todos os professores que atuavam no 4º e 5º ano do
Ensino Fundamental (anos iniciais), desta unidade escolar assinaram o TCLE (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido), concordando em participar deste estudo, que incluiu a
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realização de entrevistas individuais com os 08 docentes participantes, além de etapas posteriores –
intervenção pedagógica e discussão em grupo focal.
Optamos por entrevistas semiestruturadas (ou por pautas), onde questões chaves são
utilizadas para encaminhar o tema em estudo, permitindo ao entrevistador uma maior flexibilidade
para explorar as pautas de interesse e ao entrevistado, que assuma suas opiniões com maior
liberdade (Gil, 2008). As interações ocorreram durante o horário de aulas dos professores, em
momentos acordados com a direção escolar e os áudios foram gravados, para que posteriormente
fossem transcritos e analisados.
O presente trabalho tem como objetivo entender o perfil dos docentes entrevistados e
algumas concepções prévias que eles possuíam sobre os temas abordados. Para isso, tratamos os
dados, que foram submetidos à análise de conteúdo temática (Bardin, 2016), pois mediante à análise
temática tem-se a oportunidade da “descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo
além das aparências do que está sendo comunicado” (Gomes, 1994, p.74).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após reflexões sobre as falas docentes e de muitas consultas aos manuscritos, reunimos seis
categorias em dois grandes temas, constituídos a partir do material transcrito, que foram
denominadas conexões com o ensinar e conexões com o aprender, respectivamente.
Neste trabalho iremos nos fixar ao tema conexões com o ensinar, que surgiu com base nos
fragmentos analisados e compreendidos como visões dos professores sobre seu próprio trabalho,
agrupando-as em categorias como “formação”, “experiências profissionais”, “planejamento” e
“afinidade com o ensino de ciências”.
No início de cada entrevista, ao comentar sobre a sua formação profissional, tempo de
experiência no magistério e tipo de vínculo empregatício, observamos que somente metade dos
professores (04) possuíam formação de nível superior em pedagogia e 03 em curso Normal (nível
Médio), além de 01 professora licenciada em Letras.
Carvalho e Gil-Pérez (1995) defendem que os professores que lecionam ciências costumam
ser orientados pedagogicamente por experiências que vivenciaram ainda na condição de alunos.
Essa afirmação é fortalecida na fala de um professor entrevistado, que disse “[...] Foi um bom
ensino para mim (ensino de ciências, na educação básica) e eu estou tentando propagar isso, de
alguma forma” (E01).
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Não podemos deixar de discutir também, a partir destes primeiros números, sobre a situação
da formação de professores no nosso país. Mesmo com a obrigatoriedade de nível superior para os
docentes atuantes em todas as modalidades de ensino, normatizada desde a LDB de 1996, o fato é
que o Conselho Nacional de Educação aprovou somente após uma década a Resolução CNE/CP Nº
1, DE 15/05/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação
em Pedagogia, atribuindo a estes a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais
do ensino fundamental, bem como para o ensino médio na modalidade Normal (Gatti, 2010). Vale
ressaltar ainda o Plano Nacional da Educação (PNE) vigente – 2014 a 2024 – Lei n. 13.005, de
25/06/2014, que apresenta como 15ª meta assegurar “que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014).
Na categoria “experiências profissionais”, consideramos as experiências anteriores e atuais e
verificamos que somente 02 dos professores entrevistados afirmaram possuir vínculo efetivo com a
rede de ensino, enquanto os outros 06 estavam em regime de contrato temporário com a prefeitura.
Em seu trabalho, Seki et al. (2017) discutem sobre a fragilização do trabalho docente no Brasil,
onde em 2015, cerca de 41% dos professores atuantes no setor público eram contratados de forma
temporária, sob condições precárias, impactando negativamente a qualidade de vida do profissional,
o seu trabalho docente e, consequentemente, a construção de uma mentalidade crítica das novas
gerações.
Ainda sobre a mesma categoria, buscamos evidenciar narrativas referentes às condições
atuais de trabalho, no âmbito da unidade escolar atual e encontramos um quadro preocupante,
mesmo que não fosse totalmente surpreendente. Separamos três trechos a seguir: “[...] Mas na
verdade não tem esse ensino de ciências aqui, na (nome da escola) não tem nenhum, o livro, o
conteúdo deles é fraquíssimo” (E01); “[...] Tem conteúdo que a gente dá e a coordenadora: “não
se aprofunda nisso não, passa batido e vai para outra coisa” (E03); “[...] Então quando a gente
tem uma turma, é o caso da minha, que tem muita dificuldade em português e matemática, ciências,
história e geografia ficam um pouco de lado. A gente às vezes trabalha só para eles poderem ter
algum conteúdo para a prova [...](E03)”. Selles e Ayres (2009) evidenciaram em sua pesquisa a
desvalorização das disciplinas Ciências, História e Geografia quando comparadas a Português e
Matemática, associando essa constatação ao menor espaço no currículo e menor reconhecimento
das três primeiras, ou ainda a uma frágil base conceitual dos docentes, que não tiveram uma
formação especializada nessas áreas.
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No que se refere à categoria “planejamento”, verificamos que a maior parte dos professores
mencionou a utilização da internet e de livros didáticos, como explicitam os trechos a seguir: “[...]
Não adoto livro, eu pego de internet e eu tento puxar para a atualidade, da questão ambiental,
erosão [...] (E02)”; “[...] Eu planejo sim as aulas; internet, livro, faço pesquisas no geral, na
internet e livro (E04)”. O que podemos perceber é que nenhum professor citou o nome de algum
site ou revista eletrônica, por exemplo, o que nos levantou dúvidas sobre a qualidade da
informação/conteúdo a que eles têm acesso. Faz-se necessário somar essa informação ao fato de que
somente 01 professora afirmou ter participado de uma formação continuada relacionada ao ensino
de ciências, sobre educação ambiental. Os demais, negaram ter participado de qualquer curso
referente a esta disciplina, seja pelo órgão empregador atual ou por qualquer outro.
É importante pontuar que todos os participantes afirmaram que não utilizam o livro didático
ofertado pela rede municipal de ensino. As razões que eles mencionaram são muito parecidas, tais
como: “[...] Não uso, porque são disciplinas integradas, de ciências por exemplo, é matemática,
português e ciências juntos, então eu professora não consigo compreender o livro, eles não vão
conseguir mesmo (E03)”. Dessa forma, cada docente opta pelo livro didático que julga ser mais
adequado, como salientado em: “[...] O livro daqui da escola eu não gosto muito não, eu peguei
outro que acho mais interessante pelos assuntos (E08)”.
Na última categoria analisada, encontramos discursos de professores que demonstram ter
afinidade com o ensino de ciências e o interesse por estudar e buscar informações por conta própria,
como é o caso em “[...] Eu faço isso, mas tem gente que deixa para lá, dá mesmo só aquilo ali e às
vezes nem toca no assunto, de repente por não gostar, de repente por medo e a pessoa acaba não
dando o estudo necessário para a ciência, que ela requer. (E01)” e outros que sinalizam dúvidas,
em que o docente demonstra que não se sente confortável para abordar todos os conteúdos
necessários, como em “[...] tem que pesquisar muito para não falar besteira (E02)”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda temos um longo caminho a percorrer nesta pesquisa, o que não nos impede de
percebermos a lacuna existente nos processos de formação de professores e que, em geral, eles
possuem interesse em aprofundar seus conhecimentos.
Entendemos que o trabalho do docente que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental
não seja uma tarefa simples e que é impraticável especializar-se em todas as áreas do conhecimento,
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por isso faz-se necessário o reforço de políticas públicas que visam a formação (inicial e
continuada) em contextos colaborativos e a valorização dos profissionais da educação.
Precisamos pontuar também a importância do apoio da equipe pedagógica, através de
incentivos e realização de momentos formativos e de planejamento, para que os docentes estejam
em aprendizagem contínua e sintam-se mais confiantes ao lecionar.
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Resumo
Esse trabalho busca entender a relação entre os perfis dos docentes, vivências, complexidades e
concepções sobre o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. No primeiro segmento
(anos iniciais) as disciplinas costumam ser lecionadas por professores com formação generalista,
frequentemente pedagogos ou aqueles formados em curso Normal. É esperado que este docente seja
capaz de ministrar aulas de diferentes disciplinas e, em alguns momentos, é possível que ele se depare
com a necessidade de discorrer sobre temas que desconhece ou sobre os quais não sinta-se confortável.
Nesta pesquisa, de cunho qualitativo, entrevistamos oito professores que atuam no 4º e no 5º ano em
uma escola pública municipal localizada em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas, que foram posteriormente transcritas e então o material foi
submetido à análise de conteúdo temático-categorial. Após reflexões sobre as falas docentes, reunimos
seis categorias em dois grandes temas, constituídos a partir do material transcrito, que foram
denominadas conexões com o ensinar e conexões com o aprender, respectivamente. Neste trabalho iremos nos
restringir ao tema que surgiu com base nos fragmentos analisados e compreendidos como visões dos
professores sobre seu próprio trabalho, o conexões com o ensinar. As análises ressaltam a complexidade da
ação docente e o quanto a organização escolar pode influenciar a motivação e as escolhas diárias desses
profissionais. Os resultados evidenciam a necessidade desafiadora de construção de processos
formativos permanentes no ambiente escolar.
Palavras-chave: Ensino de ciências; Formação de professores; Anos iniciais; Ensino Fundamental.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS POR LICENCIANDOS
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE AULA
Julio Cesar Bresolin Marinho – UNIPAMPA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O planejamento é um meio para se programar as ações docentes (LIBÂNEO, 1994). Martins
(2002) defende a importância do planejamento para evitar a rotina e a improvisação, bem como
contribuir para a concretização dos objetivos visados e garantir maior segurança e eficiência na
direção do ensino, assegurando economia de tempo e energia. Ao analisarmos essas percepções,
verificamos que o planejamento é importante para programar as atividades didáticas, evitando a
improvisação e possibilitando um trabalho intencional e comprometido dos professores.
Quando pensamos na formação inicial de professores, abordar a importância da construção
do planejamento torna-se fundamental, pois os licenciandos devem compreender a importância do
ato de planejar, a qual reside na “organização da ação pedagógica intencional, de forma responsável
e comprometida com a formação dos alunos” (LOPES, 2004, p. 56-57). Além de compreenderem a
importância, devem aprender a construir planejamentos, com todos os elementos que os integram.
Nesse contexto, este trabalho surge da experiência profissional do autor, bem como de
algumas indagações desse durante sua atuação na formação de professores de Ciências e Biologia.
A questão a ser respondida reside em: Quais as dificuldades que os licenciandos em Ciências
Biológicas encontram no momento da elaboração de planos de aula? Já o objetivo do trabalho
consistiu em: Compreender as dificuldades de licenciandos em Ciências Biológicas, em níveis
diferentes do curso, no momento da elaboração de planos de aula.
REVISITANDO TRABALHOS
Antes de iniciar a investigação, optou-se por revisitar trabalhos que foram desenvolvidos
sobre a questão do planejamento na formação inicial de professores. Dessa forma, mapeamos os
estudos sobre tal temática na base Scientific Eletronic Library Online – SciELO, a qual permitem
acesso livre e gratuito ao texto completo dos artigos. A busca foi realizada durante o mês de
outubro de 2019, a partir do link “pesquisa de artigos”, utilizando a consulta por formulário livre.
Para efetuar a pesquisa, realizamos o cruzamento entre os descritores, em língua portuguesa,
“planejamento” e “formação de professores”, utilizando o operador booleano and, não restringindo
nenhum período.
Foram recuperados 26 artigos, os quais foram submetidos a uma seleção inicial realizada a
partir da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave. Os que faziam menção a aspectos
relacionados com o planejamento e a formação inicial de professores foram preservados. Dos 26
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artigos recuperados, foram descartados 12, resultando num total de 14 trabalhos. Na tentativa de ter
um corpus mais refinado, realizamos uma segunda triagem a partir da leitura na íntegra dos artigos.
Dos 14 artigos analisados, 5 foram excluídos, visto que não contemplavam aspectos relacionados a
questão do planejamento e da formação inicial de professores. Assim, analisamos um total de 9
artigos, os quais foram publicados de 1997 a 2019.
Dos trabalhos analisados, podemos ver que desde 1997 evidencia-se que “é indispensável
oferecer ao futuro professor a possibilidade de experimentar, mesmo que em pequena escala, a
elaboração e execução de um planejamento didático” (VILLANI e PACCA, 1997, p. 206). Já em
2018, Carvalho e Sasseron, compreendem que a atividade docente é complexa, fazendo assim com
que os professores em formação inicial possam perceber que seu trabalho deve ser planejado, não
devendo ser natural ou espontâneo. Lobato e Quadros (2018) também evidenciam que o
planejamento e desenvolvimento de aulas são importantes, mas acreditam que a reelaboração de
saberes sobre o papel do professor ocorre por meio da reflexão sobre a própria prática do futuro
professor.
Boa parte dos trabalhos (quatro deles, 44,44%) procuraram alternativas para potencializar o
planejamento dos futuros professores. Marcon, Graça e Nascimento (2013, p. 636-637)
evidenciaram que:
Quanto maior for a proximidade e o conhecimento sobre o contexto de vida dos
alunos e de suas comunidades, e sobre o ambiente escolar e de realização das aulas, de
mais elementos os futuros professores disporão tanto para planejar, implementar e
gerir suas práticas pedagógicas.

O estudo de Moretti (2014) investigou a aprendizagem de elementos da docência da
Matemática com estudantes de Pedagogia que participaram de um Clube de Matemática. A análise
dos dados revelou que com a proposta do clube, as estudantes “atribuíram novos sentidos �
reorganização de ações na atividade de ensino e sua relação com o planejamento da atividade”
(MORETTI, 2014, p. 516). Já Rodrigues e Cyrino (2017, p. 586), evidenciaram que um grupo de
professores que ensinam Matemática destacaram, no planejamento, que: “após definir os objetivos
da aula e a tarefa a ser trabalhada, o professor pode fazer uma previsão de possíveis resoluções dos
alunos, constituindo um inventário de prováveis resoluções. Esse inventário permite ao professor
antecipar e potencializar suas possíveis ações em sala de aula”.
O estudo de Vanegas e Giménez (2018) verificou que os futuros professores acabam por
valorizar, na elaboração das sequências didáticas (SD), o uso de contextos reais, como motivadores
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e geradores de conhecimento matemático. Bego, Alves e Giordan (2019) avaliando a influência do
processo de Elaboração, Aplicação e Reelaboração (EAR) no desenvolvimento da capacidade de
planejamento de SD, observaram que houve expressiva melhora na capacidade de planejamento dos
participantes do estudo no que tange �proposição de SD de Química com uma abordagem
contextualizada e problematizada dos conteúdos.
Por fim, o último artigo apresenta algo relacionado a dificuldades e planejamento, foco do
trabalho. Souza e Passos (2015) buscaram identificar a receptividade de licenciandos em Pedagogia
e professores dos anos iniciais a um software, bem como analisar o modo como propuseram o uso
do recurso tecnológico. Nessa investigação, verificaram uma dificuldade no momento do
planejamento das situações de ensino e aprendizagem na perspectiva da Resolução de Problemas.
Os participantes atribuíram que essa dificuldade decorre da falta de experiência docente.
METODOLOGIA
A pesquisa, de abordagem qualitativa, configurou-se como exploratória (SEVERINO,
2007), visto que buscamos conhecer as dificuldades de futuros professores de Ciências e Biologia
no momento da elaboração de planos de aula.
Como instrumento de pesquisa, optamos pela utilização de questionários aberto para analisar
as concepções dos participantes. Optamos por utilizar tal tipo de questionários, por compreender
que eles possibilitam a elaboração de respostas dos sujeitos por meio das suas próprias palavras, a
partir de sua elaboração pessoal (SEVERINO, 2007; MOREIRA, 2016). Como Moreira (2016),
acreditamos que perguntas abertas favorecem a exploração mais a fundo do tema.
Elaboramos dois questionários (Anexo 1): um foi respondido por 9 (nove) acadêmicos do 4º
semestre do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – alunos que estavam cursando o
componente curricular Didática Geral, o qual dentre seus objetivos apresenta: “Identificar processos
básicos do planejamento pedagógico, reconhecendo a sua importância para a organização do
trabalho nos diferentes níveis da Educação Básica” (UNIPAMPA, 2013, p. 43); outro foi
respondido por 9 (nove) acadêmicos do 6º semestre do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas – alunos que estavam realizando o Estágio Curricular no Ensino Fundamental, que em
sua ementa traz: “Pesquisa, planejamento, teorização da prática, reflexão e encaminhamento do
trabalho de estágio” (UNIPAMPA, 2013, p. 49).
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Os dados foram coletados no encerramento dos componentes curriculares. Após coletados,
foram analisados mediante a técnica da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), a qual
organiza o procedimento em três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos
resultados, inferência e interpretação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para apresentar os resultados apostamos em uma categorização semântica (BARDIN, 2011),
a qual possibilita a construção de categorias temáticas, definidas com o mesmo significado e
agrupados por similaridade. É importante mencionar que não definimos a priori as categorias, elas
emergiram da análise e interpretação dos dados. As categorias relacionadas as dificuldades
encontradas pelos acadêmicos para a preparação das aulas foram três: o tempo, a aprendizagem e a
estrutura do plano de aula.
A relação do tempo, no sentido de ter a noção temporal para preparar uma aula foi algo que
inquietou mais da metade dos alunos de ambos os semestres (N=10/55,55%). Vejamos alguns
relatos: “Achei interessante, mas na hora que fui fazer senti um pouco de dificuldade em fazer.
Dificuldade, porque pensar sobre como fazer e o tempo em que a aula deve ser aplicada é uma
questão meio complicada. Tudo que é pensado, não dá para saber exatamente se vai se encaixar no
tempo” (Sujeito1/4s); “Ao iniciar a elaboração dos planejamentos minha grande dificuldade foi de
encaixar todo o conteúdo que seria dado em um período de 45 minutos. Como nunca havia
ministrado uma aula por completo, não tinha muita noção do tempo” (Sujeito3/6s).
Os relatos ilustram um pouco das angústias relacionadas a estimativa da duração da aula. O
receio de finalizar a aula antes do tempo era um medo constante dos licenciandos. Tal dificuldade
pode ser compreendida pela dinâmica da organização de cada aula, a qual sempre é diferente e
acaba contando com muitos atravessamentos. Takahashi e Fernandes (2004, p. 116) nos mostram
que “a duração da aula deve levar em conta as oportunidades de escolhas oferecidas, respeitando-se
a singularidade do grupo”. Então, uma aula pensada para 45 minutos, em dada turma, dependendo
das interações pode se ampliar mais que o planejado ou acabar sendo finalizada antes do tempo. O
fato de ter que terminar o previsto para dada aula no próximo encontro não desassossegava tanto os
acadêmicos. O que causava mais “pavor” era o fato de finalizar e não ter mais nada para trabalhar
com os alunos. Desse modo, uma constante orientação que era fornecida a eles é que sempre fossem
com mais de um planejamento elaborado, pois caso terminassem a aula antes, já iniciavam o
próximo, não deixando os alunos ociosos.
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Questões relacionadas a aprendizagem dos alunos também mobilizaram os licenciandos.
Sete acadêmicos (38,88%) apontaram, em suas respostas, dificuldades relacionadas em como
contribuir com a aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. No entanto, vale ressaltar que
essa dificuldade foi apontada quase que na totalidade pelos alunos do 4º semestre, não sendo
significativa no discurso dos acadêmicos que estavam desenvolvendo o estágio. Vejamos algumas
dessas preocupações: “Ao elaborar o planejamento ocorreu certa dificuldade. Questionamentos
como: ‘será que dessa forma os alunos irão aprender?’ ou ‘vou conseguir conscientizá-los da
importância desse assunto?’” (Sujeito5/4s); “Durante o processo de elaboração fiquei preocupada
se os alunos iriam conseguir aprender/assimilar os conteúdos propostos, bem como me preocupei
com a forma que eu utilizaria para apresentar os conteúdos” (Sujeito8/4s).
Podemos ver que a aprendizagem se torna uma preocupação dos licenciandos,
principalmente para os que ainda não tiveram a experiência do estágio curricular. Tal preocupação
vai de encontro com o preconizado por Silva (2012, p. 138-139): “nós, professores, em nossas
atividades habituais de ensino, ensinamos sim!, porém somente quando temos a intenção de
produzir aprendizagem”. Compreendemos que a finalidade do ensino é a aprendizagem dos alunos,
então consideramos pertinente essa preocupação dos futuros professores no momento do
planejamento, pois acabam percebendo que “ensinar e aprender perdem o sentido se uma das duas
faces for excluída da atividade” (SILVA, 2012, p. 144).
Por fim, a estrutura geral do plano de aula foi apontada como uma dificuldade por alguns
participantes do estudo (N=5/27,77%), vejamos: “Tive dificuldades para entender a diferença de um
processo e outro pela semelhança entre os tópicos. Parecendo que estava sempre falando o mesmo
assunto” (Sujeito6/4s); “Minha maior dificuldade no planejamento é a parte dos objetivos e como
descrever o desenvolver da aula, tendo que pensar em como aplicar a aula com a turma”
(Sujeito2/6s). Esses relatos, mostram a dificuldade do que deveria ser inserido em cada tópico do
planejamento. Sabemos que para os planejamentos serem efetivos, devem-se configurar como um
guia de orientação e apresentar ordem sequencial, objetividade, coerência, flexibilidade
(LIBÂNEO, 1994). No entanto, os licenciandos, em um primeiro momento, sentiram-se “peridos”.
Acreditamos que esse sentimento decorra para além da compreensão da estrutura do plano de aula e
soma-se a ideia de que “planejar implica tomar decisões, considerar alternativas e resolver
problemas” (SACRISTÁN e GOMES, 1998, p. 273). Dessa forma, os futuros professores percebem
que a tarefa de planejar não é simples.
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CONCLUSÕES
Ao revisitar os trabalhos da SciELO, podemos observar que várias estratégias estão sendo
pensadas/elaboradas por formadores de professores na tentativa de potencializar o preparo do
licenciando para o exercício do seu fazer pedagógico. Com os dados do nosso estudo, podemos
corroborar com Souza e Passos (2015) e apontar que a falta de experiência é o que acaba se
mostrando como uma maior dificuldade dos estudantes no momento de elaboração de planos de
aula. Assim, concordamos com Bego, Alves e Giordan (2019, p. 626) quando concebem “que os
professores necessitam ser formados no tocante ao reconhecimento das características e dos
elementos do planejamento, bem como de sua importância para sua atividade educativa concreta na
escola”.
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ANEXO
Quadro 1. Questões presentes nos questionários
Idade:

Gênero: ( ) M ( ) F

Questões
1) O que você achou do processo de elaboração do planejamento? (Conte suas percepções e sentimentos durante a
elaboração)
2) Qual sua maior dificuldade durante a realização do planejamento? Justifique:
3) No momento do desenvolvimento da aula planejada, como foi conduzir a aula conforme o que havia planejado?
(Questionamento exclusivo para os acadêmicos do 6º semestre, os quais já tinham implementados seus
planejamentos no Estágio Curricular no Ensino Fundamental)

Resumo
O ato de planejar está presente em diversas instâncias do nosso cotidiano. Planejamos uma viagem, o
orçamento doméstico, dentre outras questões. No campo educacional não é diferente, o planejamento é
importante para programar as atividades didáticas evitando a improvisação e possibilitando um trabalho
intencional e comprometido dos professores. Nesse contexto, o presente trabalho possui o objetivo de:
Compreender as dificuldades de licenciandos em Ciências Biológicas, em níveis diferentes do curso, no
momento da elaboração de planos de aula. A pesquisa possuí abordagem qualitativa e configura-se como
exploratória. Como instrumento de pesquisa, optou-se pela utilização de questionários aberto com dois
grupos de licenciandos em Ciências Biológicas de uma universidade federal do interior do Rio Grande do
Sul: nove (9) acadêmicos que estavam no 4º semestre (cursando o componente curricular Didática Geral) e
nove (9) acadêmicos que cursavam o 6º semestre (realizando o Estágio Curricular no Ensino Fundamental).
Os dados coletados foram analisados mediante a técnica da Análise de Conteúdo, por meio de categorização
semântica. As categorias emergentes relacionadas as dificuldades encontradas pelos acadêmicos para a
preparação dos planejamentos foram três: o tempo, a aprendizagem e a estrutura do plano de aula.
Podemos visualizar que as dificuldades relatadas pelos licenciandos são decorrentes da falta de experiência
na elaboração de planos de aula, o que é observado de forma clara pela emergência das categorias tempo e
estrutura do plano de aula. Também observamos que a aprendizagem se torna uma preocupação dos
participantes do estudo, principalmente os que ainda não tiveram a experiência do estágio curricular.
Palavras-chave: Planejamento; Ensino de Ciências; Didática; Estágio Supervisionado; Formação docente.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente painel apresenta vivências e reflexões relacionadas ao modo como o ensino de Ciências tem
sido inserido na formação de professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Essa
proposta constitui uma resposta às demandas que têm se avolumado no campo da Didática das
Ciências, suscitando que mais pesquisadores se debrucem sobre questões teórico-metodológicas ligadas
ao trabalho com crianças. Destarte, almeja-se fortalecer tais discussões a partir da apresentação
problematizada de diferentes experiências direcionadas ao ensino de Ciências em diálogo com as
infâncias na formação docente inicial de professores normalistas, pedagogos e licenciados em Ciências
Biológicas. O primeiro texto do painel, escrito por um docente que leciona para o Curso Normal da
rede pública estadual fluminense, pauta-se em uma investigação sobre silenciamentos de questões do
ensino de Ciências via análise crítica das disposições curriculares oficiais para o curso. O segundo texto,
de autoria de uma docente de uma universidade federal carioca, narra a construção de processos
formativos para estudantes de Pedagogia voltados à sensibilização e ao diálogo com questões científicas
e socioambientais. Por fim, o último texto entrelaça produções e experiências desenvolvidas em cursos
e campi distintos de outra universidade federal para refletir sobre práticas educativas que podem ser
construídas nos cursos de Pedagogia e de Licenciatura em Ciências Biológicas a fim de que aspectos do
ensino de Ciências na Educação Infantil e nos Anos Iniciais sejam potencializados. Todavia, ainda
existe um longo caminho a ser percorrido para que múltiplas indagações ainda abertas sobre o ensinar
Ciências para crianças sejam compreendidas de uma melhor forma.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Formação de Professores; Currículo; Linguagens; Didática das
Ciências.
ENSINO DE CIÊNCIAS NO CURSO NORMAL DO RIO DE JANEIRO: UM (QUASE)
SILÊNCIO
Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba – SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
Tendo uma longa trajetória na História da Educação Brasileira, o Curso Normal há quase
dois séculos vêm formando profissionais da educação principalmente para a promoção da
escolarização inicial de crianças e adolescentes (TANURI, 2000). Mesmo vivenciando um sensível
declínio desde que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional entrou em vigor, uma
parcela significativa do magistério brasileiro ainda é composta por docentes que gozam apenas da
formação de professores em nível médio como titulação.
Apesar da dificuldade para se encontrar com transparência dados oficiais recentes sobre a
formação dos professores brasileiros, informações constantes em um documento do Conselho
Nacional de Educação (CNE) de 2015 apontavam que, em 2013, 25,2% dos docentes do país
lecionavam sem a correspondente formação no Ensino Superior (CNE, 2013). Desse contingente,
13,9% eram formados apenas no Curso Normal. Assim, mesmo diante dos movimentos de luta
sociopolítica iniciados na década de 1990 e fortalecidos nos anos 2000 em prol da obrigatoriedade e
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da democratização da formação docente inicial em nível universitário, ainda há muitos desafios pela
frente. Também não é possível ignorar que as políticas educacionais vêm, desde 2014, operando
desinvestimentos sistematizados e crescentes nas instituições escolares e universitárias públicas, o
que dificulta a reversão do quadro constatado pelo CNE.
Nesse bojo, cabe olhar com atenção para a formação de professores em nível médio nos
estados que ainda continuam a ofertá-la, tendo em vista que o Curso Normal prosseguirá sendo uma
instância formativa inicial relevante nos próximos anos. Um dos entes federados que continuam a
oferecê-lo é o estado do Rio de Janeiro, onde dezenas de escolas normais estão distribuídas pela
rede pública de ensino, tanto na região metropolitana, quanto em municípios de outras regiões.
Enquanto docente concursado de Ciências e Biologia lotado em uma das seis instituições
estaduais que oferecem o Curso Normal na capital fluminense, e habilitado para lecionar algumas
disciplinas pedagógicas oferecidas ao público dessa modalidade, aceitei o convite feito por Alfredo
Veiga-Neto (2012) para ir aos porões dos pensamentos, conhecimentos, discursos e práticas
educacionais. Por isso, coloco-me disposto a ativar e atiçar indagações sobre como vem sendo
trabalhadas questões relacionadas à Didática das Ciências Naturais no Curso Normal.
Almejo, especialmente, me debruçar sobre o currículo, focalizando os espaços predestinados
aos debates teórico-metodológicos relacionados ao ensino de Ciências na formação de normalistas,
sem deixar de reconhecer que existem brechas nos documentos oficiais que possibilitam invenções
(DE CERTEAU, 1998) por parte de sujeitos que astutamente produzem e vivenciam os cotidianos
escolares. Doravante, o objetivo deste trabalho é analisar as disposições curriculares voltadas à
formação de professores em nível médio elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio
de Janeiro (SEEDUC-RJ) no que tange o ensino de Ciências.
Assim sendo, a partir de um exame do Currículo Mínimo do Curso Normal para o estado do
Rio de Janeiro e como parte de um percurso investigativo mais amplo ligado ao projeto do grupo de
pesquisa no qual me filio, localizo e indicio os (des)encontros com uma perspectiva de formação
docente inicial em nível médio direcionada também ao trabalho com Ciências Naturais na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
QUEM INSPIRA E É CONVIDADO PARA ESTA CONVERSA?
Neste trabalho, os currículos escolares são compreendidos enquanto produtos de disputas
por status, recursos e territórios entre conhecimentos, saberes e discursos que se tensionam
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reciprocamente (GOODSON, 1995; 1997). Enquanto constructos mutáveis e enredados em tramas
fiadas por relações de poder, os currículos e as disciplinas escolares historicamente refletem e
refratam agências de variados sujeitos e instituições.
Com base nessa perspectiva crítica de estudo curricular (SILVA, 2010), inquiro os
documentos que regem e informam as disposições oficiais sobre o que deve ser lecionado no Curso
Normal do estado do Rio de Janeiro em diálogo com o campo do Ensino de Ciências, bem como em
quais momentos dos processos formativos pontes emergem ou poderiam ser construídas para a
promoção dessa interlocução. Para isso, baseio-me nos pressupostos de Goodson para a pesquisa
com currículos (1995; 1997) e nas orientações para pesquisas qualitativas apresentadas por AlvezMazzotti e Gewanszdnajder (2004).
Por vislumbrar o currículo enquanto artefato construído histórico e socioculturalmente em
diferentes instâncias, proponho, junto com Michel De Certeau (1998), pensar também sobre as
táticas que podem ser criadas pelos docentes nos/dos/com os diferentes cotidianos escolares para
tensionar a hermeticidade aparente dos documentos. Assim, não descarto que a criativa ação
professoral consegue suscitar debates também a respeito de temas científicos mesmo diante de
condicionantes curriculares que os secundarizam e enfatizam conteúdos e métodos relacionados às
práticas de ler, escrever e contar em uma concepção de formação pedagógica inicial apartada do
diálogo com as Ciências.
Para esta conversa, também trago algumas autoras potentes do campo do Ensino de Ciências
que discutem especificamente o trabalho pedagógico na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Assim, as considerações de Selles (2014), Salomão (2014) e Marques e
Marandino (2018) são acionadas para pensarmos as diferentes formas como o ensino de Ciências
pode ser apropriado, ressignificado, inserido e valorizado nesses segmentos. Por necessitar de uma
discussão mais contextualizada, ao refletir sobre a formação de professores de Ciências dialogarei
com Salomão (no prelo) e Ayres, Vilela e Selles (no prelo).
FIOS, DESFIOS E DESAFIOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO CURSO NORMAL
FLUMINENSE
Concordamos com Goodson (1995) que o currículo escrito é um bom roteiro para o
entendimento das estruturas de escolarização institucionalizadas e oficiais. Sendo assim,
entendemos que as prescrições do Currículo Mínimo para o Curso Normal do Rio de Janeiro
sinalizam o resultado de embates em torno de uma determinada concepção de formação e profissão
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2490

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

docente. Não obstante, elas também são fruto da influência de diferentes grupos sociais na definição
das disciplinas oferecidas, suas distribuições nos quadros de horários e dos conteúdos a serem
explorados nelas.
As disciplinas exclusivas da formação pedagógica são agrupadas em diferentes blocos, de
acordo com as afinidades de suas propostas e suas particularidades: conhecimentos didáticos
metodológicos; práticas pedagógicas e iniciação à pesquisa; fundamentos da educação; laboratórios
pedagógicos; formação complementar; parte diversificada. É importante ressaltar que o Curso
Normal é ofertado em horário integral ao longo de três anos, incorporando os turnos matutino e
vespertino para a realização das disciplinas e estágios obrigatórios.
Também é válido observar que as disciplinas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e
Química) têm carga semanal de duas horas e são oferecidas apenas em duas séries do Ensino Médio
nessa modalidade. No entanto, apesar de os Currículos Mínimos destas disciplinas mencionarem,
nas partes introdutórias, as relevâncias dos conteúdos científicos para o trabalho nos Anos Iniciais e
argumentarem em prol de uma lógica curricular mais contextualizada e direcionada aos principais
aspectos da realidade dos educandos, não há orientações específicas para que sejam discutidas
abordagens

didáticas

ou

debatidas

instrumentalizações

para

o

ensino

das

Ciências.

Outro aspecto a ser realçado é o reforço do paradigma da formação de professores por meio
do currículo pautado em competências. Em acordo com Lopes e Dias (2003), interpretamos que tal
concepção de profissionalização docente aumenta o controle sobre os professores formadores e
também sobre os que estão em formação no Curso Normal, disfarçado por um discurso em prol da
qualidade da educação.
Segundo as referidas autoras, tal modelo de profissionalização reforça a valorização da
dimensão prática, enquanto discretamente buscar homogeneizar aprendizagens, cercear o trabalho
docente e esvaziar conhecimentos teóricos e políticos, bem como suas respectivas mediações
pedagógicas, que propiciariam uma formação intelectual indispensável à docência. Tal aspecto
também tem estado presente nas reformas de cursos em nível superior voltados à formação de
professores de disciplinas científicas (AYRES, VILELA E SELLES, no prelo).
Por outro lado, menções a questões de caráter teórico-metodológico ligadas ao ensino de
Ciências só foram encontradas nas disposições de duas disciplinas, e de modo pontual, inespecífico
e sempre associado ao ensino da Matemática: Conhecimentos didáticos pedagógicos em Educação
Infantil (4° bimestre da 3ª série) e Conhecimentos didáticos pedagógicos em Ensino Fundamental
(3° bimestre da 2ª série).
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No que tange à primeira referência, consta que, dentre outras competências a serem
desenvolvidas, estão “perceber que o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e da
natureza devem acontecer no espaço da Educação Infantil” e “desenvolver metodologias que
consolidem os conhecimentos matemáticos e da natureza na Educação Infantil”.
Já a segunda alusão defende a necessidade de “compreender os processos de construção dos
conhecimentos e os conceitos das Ciências Naturais e da Matemática a partir da abordagem das
Diretrizes e dos Parâmetros Curriculares e a transversalidade no cotidiano escolar”. Em nenhum dos
casos são apontados quais conhecimento da natureza ou que metodologias poderiam ser exploradas.
Uma disciplina que se articula bem à formação para o ensino de Ciências é a intitulada Vida
e Natureza. Presente na 3ª série do Ensino Médio, ela se propõe a discutir Educação Ambiental e
temáticas correlatas. Sabe-se que tais assuntos conversam de modo profícuo com a disciplina
escolar Ciências e que historicamente a Educação Ambiental se entrelaça a ela (LIMA, 2019).
Contudo, por ser categorizada como Laboratório Pedagógico e ter apenas 1 tempo semanal, Vida e
Natureza se volta ao fomento apenas da dimensão prática pautada na elaboração de atividades,
materiais didáticos e jogos, sem que estejam explicitamente previstas discussões para estudo e
embasamento teórico-pedagógico específico.
Porém, uma variedade de disciplinas específicas se propõe a trabalhar e debater leitura e
alfabetização, retratando como o currículo para a formação de professores em nível médio no estado
do Rio de Janeiro privilegia os fazeres pedagógicos direcionados à aquisição formal da leitura e da
escrita desconsiderando o trabalho com conteúdos científicos e abordagens investigativas como
oportunidades para viabilizá-la. O (quase) silêncio sobre as possibilidades de mobilização do ensino
de Ciências no processo de alfabetização, bem como a nítida ausência de discussões sobre
alfabetização científica, nos faz indagar se a formação docente oferecida visa contemplar em sua
integralidade um conceito ampliado e dialógico de alfabetização (FREIRE, 2000).
Pelo o que foi apreendido, o currículo do Curso Normal reproduz uma questão problemática
para o campo do Ensino de Ciências: apesar do interesse e da curiosidade em assuntos científicos
geralmente evidenciados pelas crianças, nem sempre o trabalho com Ciências é desenvolvido em
decorrência da maior ênfase em atividades para ensinar os estudantes a lerem, escreverem e
contarem, como se apenas Língua Portuguesa e Matemática pudessem exercitar tais faculdades
(SALOMÃO, 2014).
Contudo, Marques e Marandino (2018) argumentam que os conhecimentos científicos
podem ser integrados às experiências de aprendizagem da criança de modo participativo, interativo
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e lúdico, trazendo a cultura científica como um elemento que se insere em uma cultura mais ampla
sem que as especificidades dos modos de pensar, interagir, ser e estar das lógicas das infâncias
precisem ser ignorados. Além disso, a infância pode ser considerada um bom momento para se
aprender Ciências, uma vez que crianças são curiosas e costumam se interessar pela natureza e pelo
corpo humano (SALOMÃO, 2014).
UMA PERSPECTIVA PARA APROXIMAR O ENSINO DE CIÊNCIAS DO CURSO NORMAL
Concordamos com Freire (2000) que produzir conhecimento com sentido para os educandos
requer estabelecer relações entre texto e contexto, palavra e mundo. Desta forma, a curiosidade
ingênua pode se converter em curiosidade epistemológica, possibilitando a empoderamento do
sujeito enquanto ser pensante, transformador, criador, histórico e social. Quando o ensino de
Ciências se apresenta vinculado ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento formal da
leitura e da escrita, a criança se torna capaz ler as palavras e também o mundo por meio delas.
Contudo, se práticas da alfabetização científica forem reduzidas a um serviço de apropriação
do código alfabético, elas se tornarão esvaziadas de sentido (MARQUES E MARANDINO, 2018).
Pensar em alfabetização científica para crianças pressupõe valorizar a integração de experiências de
aprendizagem pautando-se em brincadeira, ludicidade e interação. Tais elementos são abordados e
explorados na disciplina de laboratório pedagógico intitulada Brinquedoteca, oferecida na 1ª série
do Ensino Médio, e devem ser trabalhados ao longo de todo o curso de formação de professores.
A aproximação entre Ciência e Arte, considerando as relações entre emoção e razão também
é um caminho possível nesse contexto. O laboratório pedagógico de Arte e Educação, ofertado na 2ª
série do Ensino Médio, poderia abordar a produção de recursos didáticos para o desenvolvimento de
temas científicos visando contribuir o para o amadurecimento emocional e cognitivo das crianças.
Isso se torna relevante porque autores como Silva e Salomão (2014) argumentam que
abordagens culturais potencializam o ensino de Ciências para crianças. Fazendo coro a essa
perspectiva, Dominguez e Trivelato (2014) defendem o trabalho pedagógico conjugado entre
representações científicas e artísticas para que o ensino de Ciências esteja em sintonia com as
infâncias. De acordo com as referidas autoras, é imprescindível possibilidades que as crianças se
expressem de modo frequente, livre e acionado diferentes linguagens.
Os debates sobre alfabetização, letramento e linguagens é fecundo e bastante contemplado
pelo Currículo Mínimo do Curso Normal Fluminense. Disciplinas como Processos de Alfabetização
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e Letramento para a 2ª e 3ª séries e Linguagens e Alfabetizações - um laboratório pedagógico da 3ª
série do Ensino Médio -, mobilizam essas discussões que podem ser úteis para agregar o trabalho
com conteúdos científicos nos Anos Iniciais.
Usar a literatura e contar histórias, bem como produzir textos e desenhos, podem ser os
ensejos para que o compromisso com leitura e a escrita também seja firmado e exercitado nas aulas
de Ciências (SOARES E SALOMÃO, 2016). A propósito, as Ciências da Natureza têm linguagens
próprias e os professores ao ensiná-las abordam elementos da própria linguagem científica, além
dos conceitos e conhecimentos. Por isso, ao ensinar Ciências, os docentes também operam com o
ensino de linguagem (SALOMÃO, 2014).
Assim sendo, consideramos que um trabalho relacionado às linguagens dentro da exploração
de conteúdos científicos contribui para romper barreiras da compartimentalização curricular.
Pensando ainda na linguagem como prática social no contexto da aula de ciências, é necessário que
ela seja enfocada também como prática do mundo cultural da linguagem escrita e oral, por meio de
uma conquista que se dá gradativamente.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ocorre o primeiro contato das crianças com o
conteúdo formal de Ciências. Aprender sobre corpo humano e saúde, diversidade de seres vivos,
fenômenos naturais e educação ambiental são temáticas tradicionalmente abordadas pelos
currículos escolares e que podem ser trabalhadas com associadas às artes e o uso de diferentes
gêneros textuais em sala de aula (SALOMÃO, 2014).
No entanto, se o desenho curricular do Curso Normal em território fluminense praticamente
oculta discussões sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências, enquanto decorrência da
hegemonia de concepções que colocam o desenvolvimento da língua materna e da matemática
como imperativos para a escola sem vislumbrar possibilidades plurais para isso, cabe-nos atentar
também para as diferentes artes de fazer (DE CERTEAU, 1998) passíveis de serem erigidas e
praticadas pelos docentes.
Afinal, mesmo que o Currículo Mínimo não preveja múltiplos caminhos para que o ensino
de Ciências se integre ao processo de leitura e escrita, apropriações táticas (DE CERTEAU, 1998)
das normas podem ressignificá-las, subvertê-las e vulgarizá-las em meio às tramas do cotidiano
escolar, principalmente porque o documento enfatiza as noções de interdisciplinaridade e
transversalidade.
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Assim, a formação de professores em nível médio também pode assumir a leitura e escrita a
partir do acionamento de diferentes linguagens como compromisso de todos os atores escolares em
articulação também com o ensino de Ciências, conforme preconiza Salomão (no prelo). Sendo
assim, é de vital importância que esse engajamento seja apropriado pelo Curso Normal para que a
atuação dos profissionais formados por ele não apague a curiosidade e o fascínio pela descoberta
típicos do universo infantil para ceder lugar à memorização de nomenclaturas, às abordagens
transmissivas e ao cientificismo que fazem pouco sentido para crianças, como comumente vemos
ao longo da trajetória escolar (SELLES, 2014).
INQUIETAÇÕES E PROVOCAÇÕES PARA FINALIZAR ESTA E INICIAR OUTRAS
CONVERSAS
Docentes que atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais geralmente encontram
dificuldades para ensinar Ciências por conta da formação científica restrita que lhes é oferecida nos
cursos de formação de professores, tanto em nível médio, quanto no superior. Sem pretender incidir sob
uma responsabilização individual e compreendendo que variadas demandas e pressões constrangem
esses docentes, o presente trabalho se propôs a tecer reflexões sobre as políticas curriculares e as
práticas formativas do Curso Normal do estado do Rio de Janeiro a fim de tentar encontrar pistas sobre
como tem aparecido as discussões das Didáticas das Ciências nesse contexto formativo.
O intuito dessa ida aos porões (VEIGA-NETO, 2012) foi fomentar o debate contemporâneo
sobre os tempos e espaços dedicados ao ensino de Ciências na escolarização inicial, principalmente ao
longo do processo de alfabetização, pensando a respeito dos desenhos curriculares e dos formatos das
disciplinas pedagógicas do curso de formação de professores em nível médio. Fizemos isso
compreendendo que refletir sobre as maneiras de ser abordar conteúdos científicos ao se trabalhar nos
Anos Iniciais é mais relevante do que pensar sobre quais conteúdos devem ser abordados. Assim, o
trabalho pedagógico para se ensinar Ciências assume uma conformação mais processual do que
conceitual (DOMINGUEZ E TRIVELATO, 2014; SALOMÃO, 2014).
Ademais, deslocamentos em direção à prática também vêm sendo operados na formação de
professores de Ciências e Biologia em nível superior (VILELA, AYRES E SELLES, no prelo) e
entender como tal concepção afeta outros cursos que forjam profissionais para ensinar Ciências é
essencial. Afinal, os processos de didatização de conhecimentos científicos em conhecimentos escolares
na Educação Infantil e nos Anos Iniciais prosseguem produzindo desafios e inquietações para o campo
do Ensino de Ciências (SELLES, 2014).
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Resumo
Apesar dos recentes e históricos esforços para que a formação de todos os professores brasileiros se dê
a nível universitário, o Curso Normal prossegue como instância significativa para a formação docente
em grande parte do país. No estado do Rio de Janeiro, um documento curricular publicado em 2013 e
organizado por competências, o Currículo Mínimo, visa amalgamar as diretrizes para a disciplinas do
curso de formação de professores em nível médio de todas as instituições escolares da rede pública.
Portanto, o presente trabalho visa examinar as disposições contidas nesse documento, inquirindo o
desenho curricular estabelecido por ele e buscando indiciar oportunidades de diálogo entre as
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disciplinas oferecidas e debates atuais que circulam no campo do Ensino de Ciências. A análise das
disposições curriculares foi metodologicamente intermediada pelas orientações de Goodson (1995;
1997), bem como pelas considerações sobre pesquisas qualitativas apontadas por Alves-Mazzotti e
Gewanszdnajder (2004). A apresentação dos resultados da pesquisa é realizada junto com a discussão
teórica. Do debate empreendido participa, além do primeiro autor supracitado por suas contribuições
para os estudos curriculares, o filósofo Michel De Certeau (1994) com reflexões que nos permitem
relativizar a hermeticidade do Currículo Mínimo e apostar nas criações e invenções que se dão
nos/dos/com os cotidianos escolares. Além disso, autoras que se debruçam sobre o ensino de Ciências
na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a formação de professores para
atuação nesses segmentos também são acionadas como referências teóricas. Assim, problematiza-se o
(quase) silêncio sobre o ensino de Ciências que existe no currículo oficial para o Curso Normal do
estado do Rio de Janeiro e indicam-se possibilidades para sua inserção especialmente em disciplinas
pedagógicas que almejam trabalhar questões sobre alfabetização e letramento de crianças.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Formação de Professores; Curso Normal; Currículo; Didáticas
das Ciências.
FAZERES DE UMA PROFESSORA QUE FORMA PROFESSORES PARA ENSINAR
CIÊNCIAS PARA CRIANÇAS
Lucia Pralon – UNIRIO

INTRODUÇÃO
Refletir sobre o ensino de ciências para crianças pequenas pode ser um desafio. Perguntas
sobre “por que”, “como”, “o que” ensinar, e sobre o “quem” ensina, vem alimentando fertilmente as
pesquisas na área e, inevitavelmente, também conduz esse texto em suas primeiras palavras. Podese argumentar, em resposta ao “por que”, que vivemos em um mundo onde a ciência e a tecnologia
marcam fortemente a dinâmica social e que convivemos diariamente com tantas parafernálias
tecnológicas que tendemos a naturalizá-las em nosso viver. É fato, ainda, que esse convívio tem
promovido mudanças significativas e profundas em nossos valores sociais nem sempre desejáveis
ou que contribuam para o estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária; fato que
justifica a necessidade de uma educação em ciências que promova discussão, reflexão e
posicionamento sobre questões oriundas desses avanços e suas consequências para os indivíduos e
para a sociedade em geral. Se considerarmos que desde o nascimento as crianças, imersas nesse
contexto, lidam com o conhecimento de si e do mundo dentro de seu próprio potencial e tempo, elas
não podem ficar excluídas desse processo de interação reflexiva. A presença da Educação em
Ciências desde os primeiros até os últimos níveis de escolaridade torna-se, então, imprescindível.
O “como” ensinar ciências nos leva a pensar também em “quem” ensina ciências para as
crianças pequenas. E aqui nos parece importante destacar o papel singular que tem o professor da
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Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental como promotor de situações
propícias à aprendizagem de conceitos relativos às muitas disciplinas presentes nos currículos
escolares: Geografia, Língua Portuguesa, História, Ciências, Matemática etc. Singular também é
sua formação, já que os cursos de Licenciatura em Pedagogia proporcionam uma diversidade de
habilitações; o pedagogo pode atuar na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais
sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Sobre essa diversidade de habilitações e uma ‘pseudo’ necessidade de o curso comtemplar
os conhecimentos relativos às diversas disciplinas presentes no currículo escolar, Flor e Carneiro
(2018, p.117) alertam que
A proposta de formação de pedagogos atualmente parece não ter fundo. O conteúdo
sempre transborda, muito maior que o continente [...]. [...] Formar para a atuação
ensinando ciências de 1º ao 5º ano na perspectiva da suspensão da ideia de completude
passa por compreender que não é possível abordar com profundidade todos os
conhecimentos teóricos referentes a conteúdos específicos, didática e metodologia das
ciências no tempo/espaço formativo possível. Mais que isso: é considerar que
formação é processo e não produto, logo, não passível à completude (FLOR;
CARNEIRO, 2018, p.117).

A crença de que essa polivalência do professor o leva, naturalmente, a ocupar uma posição
privilegiada para uma prática pedagógica mais interdisciplinar, capaz de superar a fragmentação do
conhecimento, tem criado uma expectativa geralmente frustrada. Para que o futuro professor seja
capaz de desenvolver práticas pelo viés da transversalidade, os cursos de formação precisam
explorar abordagens teóricas e metodológicas sobre essas áreas (ZANCUL; VIVEIRO, 2014).
Se formos questionar a competência dos professores para ensinar Ciências para crianças, a
partir da perspectiva da qualidade de sua formação, encontraremos um panorama, no mínimo,
desconcertante. Geralmente, nos cursos de formação (Normal Superior ou Pedagogia) é oferecida
apenas uma ou, no máximo, duas disciplinas de metodologia ou didática para o ensino de Ciências.
O que, obviamente, não parece ser suficiente para abordar de forma adequada todos os
conhecimentos supostamente necessários para essa prática educativa, em especial os conceitos
científicos. Parece que contamos como certo que os conhecimentos de Ciências que eles adquiriram
no ensino fundamental e médio serão suficientes para seu bom desempenho como docente.
Contudo, o que algumas pesquisas têm demonstrado é que essa falta de contato com uma parte
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significativa de conteúdos e práticas do ensino dessa disciplina durante a formação, pode gerar
obstáculos na prática desses docentes, gerando uma demanda por projetos de formação que supram
essas carências (FUJIHARA; LABARCCE, 2017).
Como podemos conduzir as disciplinas diante desse panorama? O que priorizar em um
tempo tão curto? Como professora formadora não me furto ao embate que essa angústia do processo
de seleção do que priorizar é capaz de gerar. Um caminho possível é fazer essas escolhas a partir do
propósito que pode ter o ensino de ciências. É preciso pensar nos objetivos da escola atual e investir
na formação de uma sociedade que seja menos consumista e mais sustentável, menos competitiva e
mais solidária onde o espaço de ser seja mais importante que o espaço de ter. Nesse caso, em lugar
de nos preocupar em definir o que ensinar, investir mais em compreender o que e como crianças e
professores precisam aprender para essa nova ordem social desejada. Em sintonia com nossos
argumentos, Lima e Maués (2006, p.173) argumentam que
[...] o grande desafio para as professoras das séries iniciais e para nós, formadores, é
superar a crítica do déficit do domínio conceitual e colocar em outros patamares as
necessidades

formativas

dos

professores

e

professoras

que

formamos.

Compreendermos melhor quem é a criança e o que significa ensinar ciência para elas e
para os professores delas (LIMA; MAUÉS, 2006, p.173).

Nesse sentido, duas posturas respeitosas precisam orientar essas escolhas: uma referente às
crianças e outra aos futuros professores. A Sociologia e a Antropologia da Infância nos ajudam a
compreender que as crianças precisam ser respeitadas como seres completos que são, e não como
projetos de adultos. Elas não sabem menos que nos adultos, elas sabem outras coisas. E esse saber
precisa ser considerado na escola. De modo semelhante nos parece importante respeitar os saberes
que os futuros professores trazem e investir numa tomada de consciência desses saberes, para que
possam construir novos horizontes epistemológicos para fundamentar sua docência.
Este texto não é o primeiro e, certamente, não será o último que tem por objetivo falar sobre
as possibilidades e limitações formativas do professor que vai ensinar ciências nos Anos Iniciais.
Talvez, o que o diferencie dos demais textos seja o fato de almejar trazer apenas um relato, de uma
professora formadora de professores, compartilhando algumas práticas que acredita terem um efeito
positivo na formação dos futuros professores para ensinar ciências para crianças.
Assumindo a autoria na primeira pessoa, entendo que compartilhar em forma de narrativa
algumas estratégias didáticas que tenho utilizado no curso é a maneira que encontro de me abrir ao
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diálogo, entregando o que trago de experiência na expectativa do retorno de outras experiências,
outros pontos de vista.
Apresento, em seguida, a narrativa de duas estratégias de sensibilização da turma
envolvendo dois temas importantes para quem vai ensinar ciências para crianças: uma que tem
como foco pensar sobre a criança e sua curiosidade natural e outra que foca no professor e no
autoconhecimento de valores que sustentam e fundamentam suas práticas.
QUE FIM LEVOU NOSSA CURIOSIDADE? UMA ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO DA
TURMA
Há alguns anos tenho adotado uma estratégia pedagógica na primeira aula de uma disciplina
dedicada ao ensino de Ciências para crianças, que tem rendido bons debates com os licenciandos do
primeiro período do curso de Pedagogia de uma universidade federal carioca. Enquanto me
apresento para a turma, durante minha fala e sem interrompê-la, retiro de uma bolsa ou sacola
algum material bem ‘interessante’ do mundo natural e o coloco sobre uma mesa ou cadeira, bem
visível a todos. Esse material pode ser uma semente gigante alada, um emaranhado de cipó chumbo,
um fruto seco exótico, um inseto morto e ressecado, casa de marimbondo abandonada, concha do
mar, casulo abandonado, ou mesmo rochas com texturas, formas ou cores variadas. Enquanto
coloco o material sobre a mesa, não faço nenhum comentário sobre o mesmo, apenas continuo
falando sobre a disciplina, enquanto observo a reação dos presentes. O objeto sobre a mesa é,
geralmente, ignorado por todos!
Propositalmente vou estendendo minha fala, dando tempo para que alguém tome a iniciativa
de romper o silencio e perguntar ou tentar se aproximar para ver melhor o que é aquilo que eu
trouxe. Após alguns minutos, se ninguém o fizer, eu mesma tomo a iniciativa e questiono por que
ninguém me perguntou o que é aquilo até agora. Explico à turma que eu fiquei um tempão ali
falando, falando, enrolando, enrolando... esperando que alguém manifestasse interesse pelo objeto.
Os alunos, desconcertados, tentam se justificar com argumentos, já esperados, geralmente relativos
à educação que receberam de não interromper quem está falando, ou à vergonha por ser a primeira
aula e ainda não me conhecerem muito bem, alguns até admitem que estavam angustiados com
vontade de perguntar, e quase o fizeram. A partir desse momento, como que desencantados (ou
autorizados), alguém da turma toma coragem e pergunta, enfim, o que é aquilo.
Já repeti essa dinâmica algumas vezes e o resultado é quase sempre igual; os estudantes
somente manifestam sua curiosidade após uma espécie de autorização minha. A pergunta que faço à
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turma em seguida é: e se fosse uma turma de crianças pequenas, quanto tempo vocês acreditam que
elas demorariam para perguntar o que era aquilo ali sobre a mesa? A resposta, quase sempre
unânime, da turma – tempo nenhum! As crianças não esperam autorização para manifestar sua
curiosidade, elas não só teriam perguntado imediatamente, como teriam se levantado para ver de
perto, tocar, sentir o objeto. A partir desse ponto a turma parece se sentir muito sensibilizada para
tentar entender quais mecanismos domesticaram nossa curiosidade natural enquanto crescíamos e
nos tornávamos adultos. Este tem sido um excelente começo para uma reflexão sobre o papel que
tem a curiosidade na aprendizagem das crianças sobre o mundo natural e da responsabilidade que
tem a escola nesse processo.
A disciplina é iniciada apostando no desconforto provocado pela percepção de que fomos
privados, de algum modo, da liberdade de nos expressarmos livremente diante do novo que atrai
nossa curiosidade. Em qual curva do caminho essa nossa espontaneidade em explorar o novo ficou?
Que consequências tem isso em nossa aprendizagem de mundo? Talvez não haja como saber
exatamente, podemos apenas especular sobre isso. O que podemos afirmar com certa segurança é
que ao iniciar o processo de escolarização a criança ainda está livre das amarras dos instrumentos
disciplinares da escola que promovem o processo de ‘docilização’ dos seus corpos (MENDES,
2014).
Dentre esses mecanismos está o modo como temos ensinado ciências para as crianças. Selles
(2014, p. 9) argumenta que, graças a desenhos curriculares centrados na memorização de
nomenclaturas e em procedimentos que tentam fazer dos alunos pequenos cientistas, “o ensino de
Ciências voltado para as crianças se desloca de uma curiosidade permitida – em particular na
Educação Infantil – a um controle sobre o que elas respondem, à medida que o formalismo das
primeiras séries vai aprisionando esta curiosidade”. Fica evidente a importância que pode ter a
escola em, no lugar de aprisionar, estimular essa curiosidade, orientando-a na construção de
conhecimentos novos sobre o mundo natural, e mantendo-a viva mesmo depois que vencemos a
infância e nos tornamos adultos.
As crianças naturalmente fazem perguntas sobre tudo que é novidade, querem saber de tudo,
e cabe ao professor o papel de orientá-las para o conhecimento desse mundo novo que se abre
diante delas e fazê-las olhar além do evidente. Para Vale (2009)
[...] uma educação científica deverá começar desde tenra idade, desde a pré-escola,
cultivando a curiosidade da criança corporificada no insistente por quê? infantil que,
em mais de uma vez, tem colocado muito pai e muito educador em situação difícil.
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Entendo que a criança nasce com o desejo de conhecer o mundo e que a escola “mata”
a natural curiosidade infantil com um ensino pobre e defasado muito aquém das
necessidades e interesses dos jovens. (VALE, 2009, p.14)

É preciso, então, “aproveitar a curiosidade que todos os alunos trazem para a escola como
plataforma sobre a qual estabelecer as bases do pensamento científico e desenvolver o prazer por
continuar aprendendo” (FURMAN, 2009. p.7), e isso pode ser feito problematizando a situação e
ajudando a transformar essa curiosidade natural em uma curiosidade epistemológica.
Refletindo sobre os limites da curiosidade ingênua e a curiosidade crítica, Freire (1996,
p.34) nos ensina que
[...] a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber do senso comum,
é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais
metodologicamente

rigorosa

do

objeto

cognoscível,

se

torna

curiosidade

epistemológica (FREIRE, 1996, p. 34).

Para explorar o conceito Freireano, que aprofunda a discussão sobre a curiosidade
argumentando que a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente,
destaco o importante papel do professor como alguém capaz de ‘ouvir’ as crianças. As crianças não
chegam vazias à escola! Elas observam os fatos da natureza e são capazes de formular suas próprias
hipóteses lógicas sobre o funcionamento desses fatos. As crianças se apropriam do mundo de um
modo muito peculiar. Durante suas brincadeiras elas exploram o espaço e os objetos, observam e
constroem hipóteses explicativas enquanto constroem conhecimentos sobre tudo que as cercam.
Estimular a oralidade das crianças e estar sempre aberto a ouvir com atenção suas construções
explicativas do mundo é possibilitar construtos cada vez mais elaborados e críticos sobre a
realidade.
Para ilustrar essa afirmação, costumo contar aos meus alunos um episódio que vivi com meu
filho quando ele ainda era um garotinho de cerca de 4 anos. Um dia, enquanto eu escovava seus
dentes antes de dormir, ele exclamou em um sobressalto digno de quem acabou de ter uma ideia
brilhante:
-Ah, mãe, já sei! E continuou: - A água sai por aqui (apontando para a torneira), desce
por aqui (apontando para o ralo da pia), por aqui (apontando agora para o cano
embaixo da pia), e entra na parede. Lá dentro, mãe, tem uma maquininha que limpa
ela (talvez em analogia com o filtro e meu discurso de que ele só podia beber água
filtrada). Aí ela sobe (sempre apontando com o dedinho o trajeto imaginado da água
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por dentro da parede até a torneira) e sai aqui de novo! E então me olha com aquela
carinha feliz de quem descobriu um grande mistério.

Claro que meu encantamento de mãe diante da perspicácia de um filho é indisfarçável nessa
narrativa, mas o exemplo bem que serve para provocar uma reflexão do modo como uma criança
busca explicações para seu mundo e constrói hipóteses explicativas. A narrativa sempre provoca
algumas risadas e a lembrança de outras histórias de crianças que vão ilustrando o modo como
manifestam sua curiosidade e suas explicações de mundo.
Na sequência trago para a turma uma breve e despretensiosa reflexão sobre como as crianças
aprendem, e indico leituras. Conversamos um pouco sobre as diferentes epistemologias do
conhecimento e esclareço que, conscientemente ou não, elas sustentam e fundamentam o modo
como nós professores ensinamos. Afinal, descobrir o modo como aprendemos tem sido uma
importante preocupação da humanidade, e a explicação de como acontecem o desenvolvimento e a
aprendizagem humana, depende da visão de mundo que se tem em um determinado momento
histórico. Conversar um pouco a respeito das diferentes concepções sobre a aquisição de
conhecimentos – inatista, ambientalista e interacionista, também ajuda a compreender a origem de
muitas atitudes condenáveis em relação aos estudantes como, por exemplo, a rotulação de
incapacidade ou atribuição de dons.
A segunda narrativa, que trago a seguir, refere-se ao professor e à importância da refletir
sobre o que sustenta epistemologicamente nossos discursos e nossas práticas.
QUE VISÕES DE NATUREZA CONDUZEM NOSSAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL?
Considerando a importância de o professor reconhecer sobre quais fundamentos
epistemológicos sua prática se fundamenta, revisito o texto de Philippe Perrenoud (2001) e suas
reflexões sobre os mecanismos que podem favorecer a tomada de consciência e as transformações
do habitus1. Dentre esses mecanismos, o autor cita e define a prática reflexiva como sendo
[...] o que Schön (1983, 1987, 1991) chama de reflective practice e o que SaintArnaud (1992) traduz por “conhecimento na ação”. Outros falariam de consciência de
si, de metacognição, de epistemologia da ação ou simplesmente de lucidez. Qualquer
que seja o vocabulário, ele designa uma forma de reflexividade: o sujeito toma sua
própria ação, seus próprios funcionamentos psíquicos como objeto de sua observação
e de sua análise; ele tenta perceber e compreender sua própria maneira de pensar e
agir. (PERRENOUD, 2001, p.174)
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Com o propósito de estimular esse tipo de reflexividade, a segunda atividade que trago nessa
narrativa é um exercício de autoconhecimento dos valores e crenças que sustentam nossas práticas
docentes quando o tema é educação ambiental. Ao trabalhar o ensino de ciência nesse campo é
fundamental que se reflita sobre uma questão importante: que visão de meio ambiente temos e
passamos aos nossos alunos?
Inicialmente peço que cada aluno escreva em uma única frase uma definição de natureza.
Em seguida, com auxílio de um projetor, exponho uma série de 12 fotografias que retratam
diferentes ambientes, com os mais diversos componentes, e peço que escolham aquela que melhor
representa sua concepção de natureza. Após uma projeção pausada de cada imagem
individualmente, para uma melhor observação de seus detalhes, o penúltimo slide traz o conjunto
das 12 imagens minimizadas e organizadas, na mesma sequência em que foram apresentadas, em
uma única tela de modo que tenham a visão do conjunto e definam sua escolha. Costumo pedir que
escrevam o número da imagem selecionada, ao lado da frase que escreveram no início da atividade,
para evitar que alterem suas escolhas influenciados pelo o debate que ocorre em seguida.
As imagens projetadas, obtidas a partir de reportagens de revistas impressas e
posteriormente escaneadas, foram selecionadas propositalmente de maneira a representar diferentes
possibilidades, ou visões, de natureza. Assim temos representações de ambientes onde só se pode
ver a vegetação, cursos de rios e elementos do relevo, outras agregam a presença de animais à
paisagem, e outras incluem a presença humana em diferentes níveis de integração com os ambientes
e seus elementos. A sequência da exibição das imagens mistura essas categorias de forma aleatória.
Escolhas feitas, iniciamos um debate onde cada aluno faz a leitura de sua definição de
natureza e indica a imagem escolhida justificando sua escolha. Concluídas as apresentações retomo
a projeção anunciando que vou exibir um último slide onde o mesmo conjunto de imagens será
apresentado com uma nova organização. Desafio a turma a descobrir qual foi o critério adotado na
reorganização da disposição das fotos.
A percepção da existência de conjuntos de fotos com características semelhantes (ambientes
com plantas e elementos abióticos; ambientes onde plantas e animais são representados; ambientes
que incluem a presença humana em diferentes níveis de interferência), conduz o debate para uma
reflexão sobre as diferentes possibilidades de se conceber aquilo que chamamos de natureza;
diferentes visões de natureza.
A elaboração dessa atividade foi inspirada pela leitura de um trabalho desenvolvido em uma
parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do
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Município do Rio de Janeiro por ocasião da comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil
(RIO DE JANEIRO, 2000), que apresentou uma proposta interessante de abordagem da temática
ambiental numa perspectiva histórica cultural. A ideia central da proposta de trabalho foi apresentar
e debater as diversas concepções de natureza que o Brasil tem produzido e vivido. O texto adota a
tese de que as relações entre sociedade e natureza no Brasil podem ser entendidas a partir de três
diferentes concepções de natureza, características de três diferentes momentos da nossa história:
visão do paraíso, que demarca a ideia da natureza exuberante, primitiva e generosa; visão do
progresso, onde a natureza ainda vista como exuberante, primitiva e generosa, porém a serviço dos
interesses; visão da reconciliação, que decorre da percepção dos limites da natureza e da
necessidade de repensar a relação homem/meio ambiente.
Tais concepções estariam presentes ainda hoje em nossa cultura que está impregnada das
imagens e sentimentos que cada uma delas é capaz de produzir e armazenar em nosso consciente
coletivo. A atividade busca explorar essas três diferentes visões de natureza, e ao mesmo tempo
levar o futuro professor a refletir sobre o modo como ele próprio entende essas questões. O
pressuposto é que a tomada de consciência das próprias concepções e a percepção da ocorrência de
diferentes modos de conceber natureza e meio ambiente pode se constituir em uma estratégia capaz
de favorecer o estabelecimento de um diálogo potencializador da construção de novas formas de ver
e de novas práticas pedagógicas.
Sabemos que meio ambiente e ecologia estão intimamente ligados ao conceito de natureza,
mas devemos lembrar que a realidade sociocultural, política e geográfica onde estamos inseridos,
também influenciam nossa concepção de meio ambiente e este conjunto devera direcionar nossas
ações pedagógicas na escola.
CONCLUSÕES
Retomando a frase de abertura desse texto, reafirmamos que refletir sobre o ensino de
ciências para crianças pequenas pode ser um desafio. E isso vale tanto quando o foco é a criança,
como quando é o professor e sua formação. Escolhendo o segundo caímos na angústia de ter que
assumir uma posição em relação a quais conteúdos priorizar no programa das disciplinas que tratam
do ensino de ciências para crianças, nos cursos de formação. E isso expõe nossas entranhas, nossas
práticas como professores formadores de professores.
As duas experiências aqui narradas são, na verdade, fragmentos de um todo que não caberia
nessas páginas. O objetivo de compartilhar se fundamenta na crença da importância da troca para
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corrigir rumos e na esperança de que as experiências aqui apresentadas, frutos de reflexão e práticas
no ensino de ciências e na formação docente, possam se constituir em contribuições para as
discussões sobre a formação dos professores que vão ensinar ciências para crianças pequenas.
Nota:
1- Para Perrenoud a noção de habitus, emprestada de Tomás de Aquino por Bourdieu, generaliza a noção de esquema
de Piaget. Se constitui pelo conjunto de nossos esquemas de percepção, de avaliação, de pensamento e de ação, de
modo que sejamos capazes de enfrentar uma grande diversidade de situações cotidianas ao preço de acomodações
menores.
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Resumo
Este texto tem como objetivo relatar algumas experiências docentes no âmbito de uma disciplina
dedicada ao ensino de ciências em uma universidade federal carioca, a partir da reflexão sobre as
possibilidades e limitações formativas do professor que vai ensinar ciências para crianças. Considerando
que a formação do pedagogo o habilita para atuar como docente na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, a singularidade de sua atuação na promoção de situações de
aprendizagem em diferentes disciplinas o coloca diante de críticas em relação ao baixo domínio
conceitual de conteúdos específicos das diferentes áreas de conhecimento. Diante da impossibilidade
prática de abordar todos conceitos de ciências necessários à sua formação no modelo curricular atual,
com uma, ou no máximo duas, disciplinas de metodologia ou didática para o ensino, é preciso fazer
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escolhas sobre quais conteúdos priorizar. Pensar nos objetivos da escola atual e investir na formação de
uma sociedade mais sustentável e solidária, pode ser um caminho para estabelecer prioridades de
abordagem metodológica e de seleção de conteúdos nestes cursos. O caminho escolhido para a
condução da disciplina, aqui abordada, considera o pensar nas crianças e nos futuros professores a
partir de uma postura respeitosa diante do que trazem como saberes. Nessa perspectiva, trazemos o
relato de duas estratégias de sensibilização, envolvendo dois temas importantes para quem vai ensinar
ciências para crianças: um que tem como foco pensar sobre a criança e sua curiosidade natural e outro
que foca no professor e no autoconhecimento dos valores que sustentam e fundamentam suas práticas.
Entendemos o compartilhamento de práticas como estratégia de correção de rumos, a partir das críticas
vindouras, e de esperança de que se constituam em contribuições para os debates sobre a formação
docente.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Formação de professores; Pedagogia; Narrativas.
A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM CIÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
DIÁLOGOS ENTRE PEDAGOGIA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NOS CAMINHOS DA
PESQUISA
Maína Bertagna – IEAR/UFF
Simone Rocha Salomão – FE/UFF
Marise Basso Amaral – FE/UFF

INTRODUÇÃO
O escritor José Saramago começa seu livro “A maior flor do mundo” dizendo que se
soubesse escrever histórias para as crianças contaria exatamente aquela que ele segue apresentando,
mas o faria de uma forma adequada, que ele afirma realmente não saber. O livro é, sem dúvida, uma
singela e encantadora narrativa. Ao final do texto, ele convida os leitores, possíveis sabedores dessa
suposta forma, para que a escrevam e a contem às crianças.
Se nos deixamos provocar e envolver pela história apresentada, seja pensando na ficção de
seus personagens e situações ou imaginando metáforas a partir da poesia de seu enredo, podemos
pensar em questões como: se existe a maior flor do mundo, também existir a menor. O que fez o
menino protagonista do conto cuidar daquela flor? O que fez a flor proteger o menino? Histórias
para crianças. Ensinar para crianças. Ensinar sobre flores. Ensinar sobre flores para crianças. Que
inúmeros saberes são mobilizados nesses distintos movimentos e como aprendemos as formas de
fazê-los?
Diversos estudos têm se voltado sobre questões pertinentes ao ensino de Ciências na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Sobretudo com aportes teóricos
sócio-interacionistas, as pesquisas discutem aspectos relativos a elementos relacionados ao
desenvolvimento e à aprendizagem das crianças como linguagem, ludicidade, imaginário, recursos
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pedagógicos e mediação docente. Também importantes referências do campo da Educação em
Ciências, presentes em pesquisas voltadas aos outros segmentos da educação, são articuladas nessas
reflexões, como a natureza da ciência, as tradições curriculares do ensino científico como a
experimentação, as concepções prévias dos alunos, a relevância dos conteúdos científicos para o
cotidiano dos mesmos, as relações entre ensino de ciências e cultura, entre outros pontos. Tais
estudos indicam a riqueza de detalhes e os desafios que se colocam ao pensarmos, a convite de
Saramago, sobre as formas de se falar para os pequenos, aqui, contando as histórias produzidas por
esse campo de conhecimento.
Nesse contexto, Colinvaux (2004) e Dominguez & Trivelato (2014) chamam a atenção para
a importância do trabalho com temas de Ciências já na Educação Infantil, identificando sua
potência no processo de produção de significados pelas crianças pequenas e a capacidade de as
mesmas realizarem ações muito interessantes para o desenvolvimento do pensamento científico,
como observações apuradas, apropriação de palavras desconhecidas e construção de relações e
argumentos lógicos para situações que lhe sejam apresentadas. Nesse percurso, as metodologias
propostas e os recursos didáticos utilizados devem ser estimulantes, priorizando atividades que
busquem a indagação, ao invés de trabalhar conteúdos prontos, e que valorizem a investigação,
apostando na curiosidade e na imaginação inventiva das crianças (SALOMÃO, 2014).
Também para o ensino de Ciências nos Anos Iniciais, muitos autores defendem essa
perspectiva investigativa, com realização de atividades em que os alunos vivenciem processos e
referências aproximadas do universo científico (RODEN; WARD, 2010). Nesta mesma ótica,
sequências didáticas que levem os alunos a trabalharem e a discutirem problemas envolvendo
fenômenos naturais e as implicações que o conhecimento destes pode acarretar à sociedade e ao
ambiente são entendidas como muito significativas e relevantes (SASSERON, 2013).
Outro fio que pode ser tecido na produção de um bordado mais bonito para as práticas
pedagógicas em Ciências nesses segmentos é a relação dessas com as produções culturais e com a
pedagogia que exercem na formação dos alunos. Silva (2003) destaca como os desenhos e filmes
infantis podem tratar temas de Ciências, sobretudo os relacionados à natureza, e impactar a
produção de sentidos em sala de aula, podendo subsidiar ricas discussões com as crianças. Também
Lorenzetti e Delizoicov (2001), enfocando as perspectivas de alfabetização científica através do
ensino científico para as crianças, enfatizam a necessidade do uso de recursos didáticos
diversificados, tanto os diretamente referidos às ciências como experimentos, coleções e modelos,
quanto outros artefatos culturais como músicas, pintura, teatro e literatura.
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Tais considerações, sustentadas por análises e reflexões empreendidas em outras inúmeras
pesquisas, desafiam os professores em sua formação e em sua prática pedagógica cotidiana,
incentivando-os a buscarem alternativas para um trabalho docente que signifique e dinamize o
ensino de Ciências e possam responder ao convite de Saramago, para que saibam bem contar as
histórias científicas para as crianças.
A formação inicial de professores para o ensino de ciências na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais de escolarização, a partir das “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Pedagogia, licenciatura” aprovadas pela Resolução n. 1, de 15/05/2006 do Conselho Nacional
de Educação, deve ser realizada nos cursos de Pedagogia. Neles, o pedagogo, futuro professor, entra
em contato com diferentes conhecimentos: dos fundamentos educacionais, da Didática e da Prática
de Ensino e das Metodologias de Ensino.
Quando presente nos cursos de Pedagogia, o ensino de Ciências se encontra sob a forma de
disciplina regular ligada ao campo das Didáticas ou Metodologias de Ensino das áreas de
conhecimento específico (Ciências Naturais, Português, Matemática, História e Geografia). Em
algumas instituições, dois desses campos podem ser reunidos em uma mesma disciplina semestral,
por exemplo, didática para o Ensino de Ciências e Matemática, ou Didática para o Ensino de
História e Geografia. Em outras instituições, opta-se por somente uma disciplina semestral
específica, por exemplo, Metodologia do Ensino Fundamental, em que conteúdos disciplinares das
várias disciplinas do currículo escolar dos Anos Iniciais são discutidos conjuntamente.
Nestas disciplinas, espera-se que o licenciando de Pedagogia entre em contato e construa
saberes sobre os conhecimentos científicos da área das Ciências da Natureza (Física, Biologia,
Química e Geologia) e sobre o ensino destes conhecimentos nos diferentes níveis de escolarização –
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e ensino
médio na modalidade Normal. Além disso, espera-se que o licenciando relacione os saberes sobre
Ciências da Natureza e seu ensino a partir das tendências atuais do campo da Educação em Ciências
e da vivência da prática pedagógica em Ciências.
Contudo, alguns estudos (BERTAGNA-ROCHA, 2013; GATTI E BARRETO, 2009) têm
observado que as disciplinas relacionadas ao ensino de Ciências nos cursos de Pedagogia, no Brasil,
têm dado um enfoque maior aos aspectos teóricos do campo da Educação em Ciências em
detrimento dos saberes práticos e pedagógicos, ou pedagógico dos conteúdos de Ciências
(SHULMAN, 1986). Assim, na formação inicial de professores de Ciências há uma dissociação
entre os conhecimentos das Ciências da Natureza (conceitos, assuntos, temas) e as diferentes formas
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de ensinar e aprender estes conhecimentos, pois se entende que os aspectos teóricos dos
fundamentos da Educação em Ciências são mais necessários para a aprendizagem da docência em
Ciências.
Da mesma forma, tal entendimento desconsidera a natureza essencialmente prática e
investigativa da ciência, a relevância da representação para o estudo de conceitos e de fenômenos, a
curiosidade inerente ao trabalho do cientista, entre outras características que tornam relevantes a
articulação entre os fundamentos e as práticas de ensino de Ciências. Assim, como falar em
natureza da Ciência sem compreender as representações de futuros professores sobre Ciência e
cientista? Como refletir sobre a importância do ensino por investigação se não se vivenciar a
solução de problemas durante a formação inicial? Como falar de alfabetização científica e não
possibilitar ao licenciando o contato com diferentes estratégias de ensino, linguagens e espaços de
formação para o ensino científico? Como falar de ensino de Ciências na educação básica, se não se
possibilita sua prática pelos licenciandos, ainda na formação inicial?
Neste sentido, esse trabalho tem como objetivo refletir sobre práticas de formação inicial de
Ciências, discutindo propostas de ensino articuladas a atividades de pesquisa e extensão que vêm se
consolidando no contexto dos cursos de Pedagogia e de Ciências Biológicas, aqui focalizados. As
atividades que serão comentadas se propõem a articular conceitos científicos e fundamentos do
ensino de Ciências a atividades práticas, na forma de aulas e oficinas, elaboradas para alunos da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas dos dois
municípios. Tais atividades se desenvolvem em diversificados contextos investigativos, gerando
análises e reflexões por parte dos sujeitos envolvidos. Entendemos que seus resultados firmam
perspectivas fecundas para a formação docente e evidenciam diálogos possíveis e desejáveis entre
os licenciandos dos referidos cursos e, também, entre suas professoras formadoras, o que pode
potencializar o trabalho com ciências junto às crianças.
O ENSINO DE CIÊNCIAS NA DISCIPLINA “CIÊNCIAS NATURAIS: CONTEÚDO E
MÉTODO”
A formação inicial de professores de Ciências, sobretudo, aquela oferecida nos cursos de
Pedagogia tem pelo menos dois desafios para o formador destes futuros pedagogos e professores:
despertar nos licenciandos a curiosidade e a motivação de aprender Ciências e aprender a ensinar
Ciências; o segundo é de, em meio ao currículo generalista e amplo do pedagogo, e diante dos
conhecimentos produzidos no campo da Educação em Ciências atualmente, possibilitar aos
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licenciandos leituras, discussões e reflexões sobre estes conhecimentos, aliando teoria e prática
pedagógica em Ciências.
A disciplina de “Ciências Naturais: conteúdo e método” é obrigatória no currículo desse
curso de Pedagogia e tem carga horária de 85h semestrais, sendo 60h dedicadas à formação teórica
e 25h dedicadas à prática pedagógica no ensino de Ciências. Há pelo menos um ano, como
formadora de futuros professores de Ciências dos Anos Iniciais de escolarização, a disciplina
abrange discussões sobre o campo da Educação em Ciências de tal modo que subsidiam o
entendimento sobre as tendências atuais para o ensino de Ciências. Ao mesmo tempo, num dado
momento da disciplina, é proposta uma atividade de estudo e planejamento de atividades de
Ciências para serem desenvolvidas em escolas públicas do município.
Estas atividades compreendem algumas etapas, sendo a primeira delas, a escolha de temas
de Ciências para serem estudados e aprendidos pelos licenciandos de Pedagogia. Os temas abordam
as diferentes áreas das Ciências da Natureza, mas também podem ser temas interdisciplinares e
transversais. Os licenciandos nesta etapa têm um momento de aprendizado dos conceitos
envolvidos nos temas escolhidos, por meio de livros didáticos, Internet e orientação, pois se entende
que para se planejar uma atividade de Ciências numa perspectiva inovadora é necessário o
conhecimento da matéria a ser ensinada, como afirmam Carvalho e Gil-Pérez (2014) sobre as
necessidades formativas do professor de Ciências.
Após a conclusão do estudo dos temas, os licenciandos apresentam-nos na forma de
seminário para a turma da disciplina. Como terceira etapa, é feita uma discussão sobre a
aplicabilidade destes temas em turmas da Educação Infantil, dos Anos Iniciais de escolarização ou
da Educação de Jovens e Adultos. Nesta etapa se pode dizer que os saberes científicos/eruditos e as
práticas sociais de referência se transformam em saberes a serem ensinados e aprendidos,
incorporando valores sociais e culturais dos alunos. Por exemplo, os licenciandos selecionam temas
que se aproximam com questões socioambientais de seu município (deslizamento de terra); temas
que se aproximam com a faixa etária do nível de escolarização pretendido, como alimentação
saudável para alunos das fases iniciais de escolarização e tabagismo para alunos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
Na etapa seguinte, os licenciandos vão às escolas e ensinam o tema escolhido aos alunos, a
partir de uma sequência didática com exposição do conteúdo, utilização de materiais didáticos e
avaliação do aprendizado dos alunos. Os resultados encontrados na prática pedagógica são
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discutidos e refletidos pelos licenciandos com base nos referenciais teóricos dos fundamentos do
ensino de Ciências trabalhados na disciplina.
Desta forma, os licenciandos se formam para o ensino de Ciências, a partir da pesquisa, pois
partem de um tema do contexto dos alunos do referido município, estudam e aprendem sobre este
tema, fazem a sua adaptação para o ensino de Ciências e, a partir da intervenção feita, analisam os
resultados com base nos referenciais teóricos estudados na disciplina e ao longo do curso de
Pedagogia. Para Pimenta e Lima (2005/2006, p. 16), o papel da teoria na formação docente e
perspectiva que compreenda o professor como pesquisador de sua prática seria o de: “(...) oferecer
aos professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais,
culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente,
para neles intervir, transformando-os”.
Nesse sentido, a pesquisa como proposta de formação docente para o ensino de Ciências no
curso de Pedagogia pode trazer possibilidades de compreensão deste ensino como construção e
menos como transmissão de conceitos, bem como a compreensão sobre a atividade do professor de
Ciências como complexa, rica (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 2014) e transformadora para quem
aprende e quem ensina.
EXPERIÊNCIAS COM CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS NO
CONTEXTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Desde 2010, temos desenvolvido em nossa Faculdade de Educação o projeto de extensão
“Ciências na Educação Infantil e Séries Iniciais: desenvolvimento de atividades práticas e
experimentais articulado à formação docente”, cadastrado na Pro-Reitoria de Extensão, que
mobiliza licenciandos de Ciências Biológicas, incluindo também alguns de Pedagogia. As ações do
projeto buscam articular as dimensões da extensão, do ensino e da pesquisa e se organizam em três
eixos: (i) atividades práticas em escolas e creches públicas do município sede; (ii) Curso de
Extensão de 30 horas para professores e licenciandos de Pedagogia, já em sua 8ª edição; e (iii) o
projeto “Jalequinho”, que se constitui em visitas de alunos de creches e escolas ao Laboratório de
Ensino de Ciências da Faculdade, previamente agendadas, para a realização de um circuito de
atividades sobre um determinado tema, o qual já tem recebido um grande número de turmas ao
longo desses anos, estabelecendo forte parceria com docentes e instituições. Uma das premissas
teórico-metodológicas que sustentam as ações são as relações entre Ciência e Cultura, tendo a
literatura como um fio condutor para muitas de suas atividades.
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O Laboratório possui um acervo de recursos didáticos como coleções biológicas, modelos,
jogos, equipamentos e materiais para experimentação e uma biblioteca com livros didáticos,
paradidáticos e literários referentes às Ciências. Esse espaço tem sido base para este e outros
projetos nossos e dos demais professores que nele atuam, abrigando aulas práticas das disciplinas,
oficinas de produção de recursos didáticos e reuniões de planejamento e avaliação. Podemos
destacar que suas bancadas têm promovido, assim, frequentes encontros entre alunos de Ciências
Biológicas e de Pedagogia, tanto em atividades das disciplinas quanto em atividades de Iniciação à
Docência e de Extensão. Tais encontros permitem diálogos e suscitam trocas de conhecimentos e de
distintos saberes, que fortalecem a formação docente de todos os sujeitos participantes e o
entrosamento das professoras formadoras, inspirando movimento de ideias e motivando ações
conjuntas.
Nesse estudo, damos ênfase à produção de monografias de conclusão de curso de
licenciatura, voltadas ao trabalho com ciências na Educação Infantil e nos Anos Iniciais e à
formação docente, por nós orientadas, oriundas da participação das autoras e autores, estudantes de
Ciências Biológicas, nas ações do projeto, apresentando um breve panorama desses trabalhos e
discutindo algumas de suas implicações.
Apesar de o referido projeto de extensão só ter sido cadastrado em 2010, atividades práticas
de Ciências voltadas aos primeiros segmentos já eram discutidas no âmbito das disciplinas que
ministrávamos anteriormente, gerando experiências e trabalhos investigativos que motivaram e
subsidiaram a formalização do projeto. Com o fortalecimento e ampliação das atividades, a
produção de pesquisas nessa perspectiva passou a ser uma oportunidade considerada pelos
licenciandos extensionistas e, também, uma demanda para nós docentes orientadoras, que sentíamos
cada vez mais a necessidade de estudo e reflexão acerca de temas complexos envolvidos no
trabalho com Ciências junto às crianças. Incluindo, também, a responsabilidade para a orientação na
produção dos recursos didáticos para o “Jalequinho” e para as discussões das aulas do Curso de
Extensão. Assim começou uma história e abriu-se um caminho que já vai meio longe, tendo 26
monografias defendidas sobre a temática.
Em um breve panorama desses trabalhos, podemos dividi-los em pesquisas envolvendo
atividades em turmas da Educação Infantil, turmas dos Anos Iniciais e turmas do Curso de
Pedagogia. Apresentamos a seguir dados gerais sobre os trabalhos e algumas reflexões sobre
trabalhos mais recentes do terceiro grupo, que evidenciam de forma mais direta os diálogos entre os
licenciandos e as formadoras.
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Os trabalhos em creches e escolas foram pesquisas qualitativas, com proposição de
sequências didáticas e produção de dados de linguagem, textos orais e escritos e/ou desenhos e
painéis artísticos pelos alunos. Entre os conteúdos tratados temos horta, animais (insetos, anfíbios, e
seres marinhos), corpo humano, lixo, meio ambiente, biomas brasileiros e história da ciência, no
sentido de refletirem sobre as possibilidades do ensino dos mesmos para as crianças. Outros
trabalhos tiveram como objeto de reflexão as próprias metodologias de ensino e elementos da
cultura científica, como recursos didáticos, atividade investigativa, experimentação, métodos
científicos, aproximações da arte com a ciência, narrativas ou gêneros textuais.
Em grande parte, as análises dos trabalhos apontam resultados que evidenciam a curiosidade
e o interesse dos pequenos pelas atividades, seus conhecimentos prévios sobre os temas, a produção
de sentidos para o que estava sendo trabalhado, a apropriação de vocabulário, a expressão de
subjetividade e a construção de valores, entre outras observações. Tais resultados renderam os
licenciandos bons argumentos para defenderem o investimento no trabalho com Ciências para as
crianças e denotar a importância da inventividade docente e da oferta de variados recursos e
mediações didáticas que promovam a participação ativa e criativa das crianças, guardando-se
diferentes objetivos e especificidades entre turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais.
As pesquisas com o curso de Pedagogia articularam intervenções junto a turmas da
disciplina “Ciências Naturais: conteúdo e método” ou turma do Curso de Extensão, num duplo
movimento. Tanto apresentando, em aulas ou oficinas, bases teóricas e materiais práticos para a
discussão das temáticas, como ouvindo memórias, concepções e conhecimentos dos licenciandos
através de debates, respostas a questionários e produção de materiais didáticos. Os diálogos
estabelecidos revelaram dados significativos, permitindo reflexões em várias dimensões.
Participaram desses diálogos também as professoras da disciplina em questão, que contribuíram
com sugestões para o planejamento e condução das aulas e oficinas.
De forma geral, chamaram muito a atenção das pesquisadoras o envolvimento dos
licenciandos e sua generosidade em participar das atividades. A expressão de conhecimentos
didático-pedagógicos, a boa argumentação e o posicionamento ético e político nas discussões sobre
a importância social do ensino de ciências e das próprias temáticas científicas que eram exploradas
também foram pontos marcantes dos resultados observados. A produção de sentidos para o trabalho
com Ciências junto às crianças na fala dos participantes enriqueceu, sobremaneira, as discussões
empreendidas. Tanto a boa aceitação e valorização dos subsídios trazidos pelas pesquisadoras,
quanto sua apreciação crítica e complementações pelos futuros pedagogos, a partir de vivências
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anteriores e oportunidade que já tiveram de pensar sobre o ensino de Ciências, estabeleceram uma
rica troca de saberes.
Para além do estudo dos referenciais teóricos das pesquisas, o próprio planejamento das
intervenções, obviamente, custou estudo das pesquisadoras que, neste ponto do processo,
aprenderam mais sobre os objetos que estavam discutindo, porém as discussões desenvolvidas em
sala, com certeza, enriqueceram esse aprendizado. No tocante ao domínio dos conteúdos
conceituais de Ciências, os participantes, ainda que demonstrando conhecimentos prévios e
interesse, indicaram diversas dificuldades que sentiam, reconhecendo que o ensino científico
demandará sempre estudo e pesquisa sobre os temas a serem tratados, consistindo-se em uma tensão
a ser enfrentada para as boas práticas. As licenciandas de Ciências Biológicas entenderam tais
lacunas como um elemento inerente à formação generalista dos pedagogos e afirmaram a
necessidade de estudar para planejar aulas como uma demanda cotidiana dos docentes de todos os
segmentos da educação. Para nós, formadores, essa é uma questão muito desafiadora e inquietante,
conforme já comentado no tópico anterior. Há que estar atento!
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escrever histórias para as crianças, segundo Saramago, exige saberes. Cumpre-nos reconhecer que
lhes ensinar Ciências também exige. Nesse texto apresentamos algumas de nossas reflexões sobre
tais saberes e de iniciativas empreendidas em nossa prática para oportunizar sua construção na
formação inicial de nossos licenciandos.
As experiências na disciplina de Pedagogia e no Projeto de Extensão de Ciências Biológicas, aqui
comentadas, articulam as dimensões de ensino, pesquisa e extensão e buscam explorar
possibilidades e desafios para o trabalho com Ciências junto às crianças e, sobre isso, tanto futuros
pedagogos quanto graduandos em Biologia têm muito em que pensar e muito a dizer. Assim,
melhor é pensar em diálogo, em encontros que podem ser promovidos, sejam na universidade, nas
creches, nas escolas e no contexto das próprias pesquisas. Por fim, fiquemos com a fala intrigante
de Roland Barthes, de que “na pesquisa o mestre ensina o que não sabe”.
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Resumo
Esse trabalho visa refletir sobre práticas de formação docente inicial em Ciências, discutindo propostas
de ensino articuladas a atividades de pesquisa e extensão que vêm se consolidando no contexto dos
cursos de Pedagogia e de Ciências Biológicas de uma universidade federal. As atividades que serão
comentadas se propõem a articular conceitos científicos e fundamentos do ensino de Ciências a
atividades práticas, na forma de aulas e oficinas, elaboradas para alunos da Educação Infantil e dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas dos dois municípios. Tais atividades se
desenvolvem em contextos investigativos diversificados, gerando análises e reflexões por parte dos
sujeitos envolvidos. Ao longo do texto, são discutidas premissas para a formação dos Pedagogos no
tocante à Educação em Ciências e problematizados alguns desafios que se colocam para potencializar o
trabalho com Ciências nos segmentos focalizados. São apresentadas atividades desenvolvidas na
disciplina “Ciências Naturais: conteúdo e método”, do Curso de Pedagogia e no Projeto de Extensão
“Ciências na Educação Infantil e Anos Inicias: desenvolvimento de atividades práticas e experimentais
articulado à formação docente”, no curso de Ciências Biológicas incluindo, respectivamente, relatórios
reflexivos sobre atividades práticas em escolas públicas e produção de monografias de conclusão de
curso de licenciatura. Entendemos que seus resultados indicam perspectivas fecundas para a formação
docente, tendo a pesquisa como um caminho propício, e evidenciam diálogos possíveis e desejáveis
entre os licenciandos dos referidos cursos e, também, entre suas formadoras, o que pode potencializar
o trabalho com ciências junto às crianças.
Palavras-chave: Ciências; Educação Infantil; Anos Iniciais; formação docente.
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INTRODUÇÃO
Os processos que compõem a elaboração didática no ensino de química (e das ciências como
um todo) devem contemplar como, o que, por que, para que e a quem ensinar, envolvendo a
seleção de conhecimentos, os sujeitos escolares e respectivas responsabilidades, o reforço de
identidades e afirmações epistemológicas.
Essas questões sustentam as discussões sobre o ensino de química no Brasil e nela é possível
observar que as concepções epistemológicas dominantes nas orientações curriculares para o ensino
de Química se articulam com o processo histórico mais amplo do ensino de Ciências, onde, em
geral, a principal preocupação é direcionar o currículo escolar aos avanços do conhecimento
científico, adaptando e adequando os métodos empregados no ensino, como destaca Lopes (2007,
p.100):
“No campo de pesquisa em Ensino de Química, especialmente, há uma dedicação
quase exclusiva aos problemas metodológicos, importantes para um projeto mais
amplo de melhoria da qualidade da educação no país, mas insuficientes para a
compreensão da sala de aula.”

A autora chama atenção para o fato de que as questões metodológicas que sustentam os
projetos curriculares, exige, antes, que sejam considerados os aspectos epistemológicos,
sociológicos e históricos que permeiam o fenômeno educacional, pois só assim será possível
compreender o “porquê” dos problemas enfrentados na sala de aula.
Especificamente para o ensino de ciências, a literatura também aponta para outros
saberes/conhecimentos que os professores deveriam desenvolver em sua formação acadêmicoprofissional ou durante o seu desenvolvimento profissional. Assim, soma-se ao conteúdo a ser
ensinado, que deve ser de domínio do professor, os conhecimentos relacionados à História e à
Filosofia das Ciências, aos direcionamentos metodológicos empregados na construção de
conhecimentos científicos, às interações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA),
e às limitações e perspectivas do desenvolvimento científico. (REIS, 2016)
Para Schnetzler (2012), todos esses conhecimentos podem embasar um processo de ensino,
no qual o conteúdo ensinado não seja abordado como pronto, verdadeiro, estático, inquestionável,
neutro e descontextualizado social, histórica e culturalmente.
No entanto, a visão que ainda predomina nos cursos de formação de professores é que os
mesmos “são vistos como aplicadores dos conhecimentos produzidos pela pesquisa universitária,
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pesquisa essa, que se desenvolve na maioria das vezes fora da prática do ofício de professor”
(TARDIF, 2012, p. 235).
Além disso, Malacarne (2007) comenta que há grandes problemas a serem analisados a
respeito da formação dos professores, como a desarticulação entre a prática e a teoria. Enquanto
Bergmann e Wenzel (2014), baseadas em levantamento teórico, afirmam haver problemas no
currículo, por ser disciplinar e fragmentado, o excesso de conteúdos pode ocasionar abordagens
superficiais sobre os conceitos. Corroboram, também, a opinião de professores acerca dos
obstáculos que enfrentam durante o processo de ensino de química, que se deve também a carências
em sua própria formação inicial. Lembram ainda, que “isso ocorre porque na maioria dos casos os
professores que atuam no ensino de Ciências são licenciados em Ciências Biológicas, curso que
tradicionalmente oferece habilitação para essa disciplina”, não sendo uma surpresa de que haja
“fragilidades com respeito às especificidades dos conhecimentos químicos e físicos na forma como
são apresentados no nono ano” (WENZEL et al., 2016, p. 132 - 133).
Milaré e Filho (2010) também comentam que a formação do professor tem grande influência
no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois quando a formação inicial, tanto específica
quanto pedagógica, é deficitária, o professor não possui muitos subsídios para inovar suas aulas e
sua didática pode se tornar obsoleta.
Nessa perspectiva, os professores são submetidos à uma formação fragmentada e
descontextualizada que não entra na essência dos problemas e que não reconhece os professores
como sujeitos do conhecimento. Então, como cumprir um planejamento interdisciplinar e
satisfatório à formação dos alunos, se a própria formação de professores tem um viés que não
acompanha essa concepção?
O presente estudo busca discutir a formação de professores de Ciências numa perspectiva
interdisciplinar e epistemológica, e analisar suas percepções quanto ao ensino de Ciências no nono
ano, quando, em geral, há um aprofundamento nos conteúdos de Química, o que demanda
conhecimentos que podem trazer dificuldades para os professores de Ciências com formação apenas
nas Ciências Biológicas.
DESENVOLVIMENTO
O trabalho foi desenvolvido, prioritariamente, por meio de investigação qualitativa, na qual
as reflexões realizadas, os questionamentos elencados e os resultados serviram de base para a
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construção de uma visão menos limitada acerca da formação de professores de ciências. O corpus
da pesquisa contou com 11 participantes, todos licenciados em Ciências Biológicas e que atuam ou
já atuaram em turmas de nono ano do Ensino Fundamental. Dentre eles, 6 são de escolas privadas e
5 de escolas públicas. O roteiro de entrevista foi elaborado com 9 perguntas abertas (possibilitando
múltiplas respostas). A análise dos dados foi estruturada de acordo com as concepções de Moraes
(2003) acerca da Análise Textual Discursiva (ATD), que tem se mostrado uma ferramenta muito
útil como metodologia de análise de informações textuais nas pesquisas em Educação em Ciências,
empregando uma sequência de eventos que permitem desmembrar um texto e reorganizá-lo em
função do olhar do investigador.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da análise dos dados, verificou-se que a maioria dos professores entrevistados
gostam de dar aula para o nono ano devido ao maior grau de maturidade dos alunos em comparação
com outras séries. Mas, com relação aos conteúdos ensinados (especificamente os de Química),
mais da metade afirmou não gostar, por não ter afinidade e/ou apresentar dificuldades em lecionálos, principalmente devido a carência em sua formação inicial. Dos interlocutores da pesquisa, 4 se
sentem confortáveis com os conteúdos, e destes, apenas 1 afirmou que sua formação inicial
contribuiu para lecionar conteúdos de química.
Todos os professores entrevistados afirmaram que estudam os conteúdos de química, mas
apenas 2 comentaram que foi a experiência da sala de aula que contribuiu para diminuir a
frequência com que estudam os conteúdos para lecionar. Os professores que atuam na rede pública
de ensino, disseram que já participaram ou ainda participam de cursos de formação continuada,
enquanto os da rede privada, apenas um participou.
Com relação à interdisciplinaridade, foi possível observar a dificuldade que alguns
professores têm em dialogar os conteúdos de química com outras áreas do conhecimento. Dos 11
professores entrevistados, 5 relataram que não conseguem fazer associações dos conteúdos de
química com os conteúdos de outras áreas, e um deles afirmou que se tornou é extremamente
conteudista e restrito aos materiais didáticos quando se trata de lecionar aulas de química. Os outros
professores comentaram que conseguem fazer correlações com a área da Biologia por ser sua
formação específica. Mas essas correlações acontecem de forma superficial e pouco aprofundada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação docente tem sido discutida numa perspectiva da complexidade das mudanças
culturais e sociais contemporâneas. É nesse sentido que essa formação requer uma preparação para
a superação dos obstáculos emergentes oriundos dessa contemporaneidade, fundado no saber-fazer
articulando prática e teoria.
Conforme a análise realizada, constatamos que os professores entendem a necessidade de
reformulações na formação de professores de Ciências e compreendem a relevância da Química na
construção intelectual, científica e cultural dos alunos, mas que será através do diálogo com os
docentes que os obstáculos emergentes na sala de aula durante o aprendizado da Química poderão
ser superados. Desta forma, esse estudo propiciou novos olhares para a formação inicial e
continuada do professor de Ciências que atenda as seguintes orientações: traga uma perspectiva
interdisciplinar; reconheça os professores como sujeitos do conhecimento e possuidores de saberes
específicos ao seu ofício e; que sua prática, ou seja, que seu trabalho cotidiano, não seja entendido
apenas como um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros.
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Resumo
Geralmente é no nono ano do ensino fundamental que se inicia um aprofundamento dos conteúdos de
química como disciplina isolada da área de Ciências, conforme é aprendido ao longo de todo o Ensino
Fundamental. Fato este, que pode gerar dificuldades para os professores desta disciplina, quando a
docência ainda é realizada por professores com formação apenas na área de Biologia. Dentre as
dificuldades identificadas está a de transitar entre as observações fenomenológicas e as explicações
científicas, ou seja, entender a relação dialética entre modelo e realidade, teoria e fenômeno,
característica importante da ciência química. Em grande parte das escolas dos diversos municípios do
estado do Rio de Janeiro, os professores licenciados em Ciências Biológicas são os responsáveis em
lecionar os conteúdos de Química no ensino fundamental. No entanto, é possível identificar nos
diferentes currículos de formação destes professores pouca ênfase na química, ou seja, as disciplinas
que tratam desse conhecimento são mínimas, compondo um núcleo básico e sem articulação com as
demais áreas do conhecimento (WENZEL, et. al, 2016). Nesta perspectiva, a presente proposta de
pesquisa tem na formação inicial de professores de Ciências Biológicas o principal objeto de estudo. O
objetivo é investigar através de resultados de pesquisas e, também, dos relatos de professores, os
obstáculos enfrentados pelos docentes no ensino da química em turmas do nono ano, bem como
discutir a formação inicial de professores de Ciências numa perspectiva interdisciplinar e sua formação
como um possível caminho para superação de obstáculos no processo do ensino de química no Ensino
Fundamental. Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-se entrevistas semiestruturadas com
professores de ciências de escolas do município. Espera-se com estes resultados identificar fatores que
desvendem essa problemática, como também, reunir, analisar, e interpretar informações que possam
contribuir para a formação inicial e continuada dos professores.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Interdisciplinaridade, Ensino de Química, Formação de
professores.
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PEDAGÓGICO DOCENTE
Ivania de Freitas Soares – SEDU e UFES
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INTRODUÇÃO
Vivendo num mundo globalizado, identitário, científico e tecnológico a educação básica
deve estar permeada por novos fazeres pedagógicos, optando-se por meios e recursos que tornem as
aulas mais significativas. No entanto, percebe-se que boa parte dos professores ainda desenvolvem
aulas baseadas no ensino tradicional fortemente disciplinar, restrito à sala de aula, colocando os
estudantes numa posição de receptores. O primeiro passo dado para a pesquisa em andamento foi
verificar os estudos existentes sobre aulas de campo, de que forma estes tem contribuído na
formação e no planejamento dos professores de Ciências e Biologia. O segundo foi o planejamento
e realização de aula de campo.
O trabalho apresentará a experiência de ensino com aula de campo em ecossistemas locais
protegidos, realizada por dois docentes de Biologia de escola vinculada à Secretaria de Estado da
Educação (SEDU), localizada no município de São Mateus/ES. Ambos pós-graduandos, do
Mestrado em Ensino na Educação Básica e do Mestrado Profissional em Biologia, pela UFES.
Participaram ao todo da experiência de ensino 80 alunos da 1ª e 3ª série, sendo 40 de cada. Os
alunos da 1ª série participaram da aula de campo na Reserva Natural da Vale- Linhares/ES e os da
3ª série foram ao Parque Estadual de Itaúnas – Conceição da Barra/ES. Essas unidades de
conservação ficam situadas em municípios limítrofes a São Mateus. Os professores submeteram
previamente o projeto da aula ao Conselho de Escola e a SEDU para apreciação e liberação. Para
participarem da aula de campo, os responsáveis legais tiveram que autorizar com antecedência a
viagem.
AULA DE CAMPO NO ENSINO DE BIOLOGIA
O ensino das Ciências tem maior sentido para o educando quando se formam e se
constituem através da interação com o ambiente e com o outro. A escolha pelos ecossistemas locais,
ambiente conservado e protegido para aula de campo permite aproximar o aluno de lugares onde a
natureza apresenta equilíbrio ecológico. Em sala de aula, na etapa pré-campo os professores
trabalharam com recortes sobre os ecossistemas a serem visitados, estimulando os alunos para a
pesquisa prévia sobre unidades de conservação, a flora e fauna local. Conforme relata Nunes e
Dourado (2009) os professores esperam alcançar por meio da aula de campo em ambientes naturais,
que os alunos adquiram maior respeito pela natureza, explorando aspectos que não são possíveis
dentro da sala de aula, facilitando a assimilação de informação de forma mais agradável. No
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decorrer da aula os alunos foram fazendo observações e demonstrando atitudes críticas, reflexivas e
éticas, que serão relatadas adiante.
Diante da nova BNCC - Base Nacional Comum Curricular-BNCC, e da construção de
currículos estaduais e municipais, o momento torna-se propício para fomentar o potencial das aulas
de campo, especialmente, em ambientes naturais, pois estas promovem o espírito científico dos
alunos, uma vez que, aumenta a capacidade de observação e descoberta. Espera-se um fazer
epistemológico de ensino diferente do praticado atualmente, dando lugar para as descobertas
cientificas ainda na educação básica.
Em análises recentes sobre aulas de campo no Estado do ES, foram localizados 8 estudos
acadêmicos na plataforma Sucupira de 2013 a 2018. Estes descrevem visitas a campo em ambientes
naturais (reservas, parques, ambientes costeiros e rios) de caráter investigativo, crítico,
interdisciplinar, fazendo uso de diferentes metodologias e com participação de alunos,
pesquisadores e professores. Observou-se a predominância de estudos geográficos nesse campo. Os
teóricos utilizados nas pesquisas foram Morin, Freire, Vygotsky, Gohn, Saviani e Loureiro, o que
demonstra forte potencial teórico metodológico. Deram ótimas contribuições para mapeamento de
espaços não formais para aulas de campo, produção de documentários sobre ambientes costeiros e
elaboração de ferramentas didáticas (sequência didática, cartilhas, roteiros e guias). Muito embora,
tenham dado contribuições para o planejamento de aulas de campo, na prática docente, percebe-se
pouca apropriação das metodologias empregadas. Evidencia assim a necessidade de estudos mais
aprofundados que busquem identificar e solucionar as dificuldades apresentadas por professores da
educação básica no que se refere ao planejamento e realização de aulas de campo de Ciências e
Biologia.
A PRÁTICA DOCENTE E PEDAGÓGICA EM AULAS DE CAMPO
Nas experiências relatadas, os professores de Biologia, fizeram uso de ferramentas didáticas
variadas em seu planejamento as quais contribuíram para organização e realização da etapa de
campo. No campo, os alunos e professores foram recepcionados por guias locais (Reserva e Parque)
que os acompanharam em toda a trilha. Durante o trajeto nas trilhas os guias paravam em pontos
estratégicos para intervenções pedagógicas, muito embora, não observara comportamento ativo e
investigador por parte do aluno, aos professores coubera instigar os alunos para as observações. A
mediação entre os sujeitos (professor, guia e aluno) são fundamentais para a aula não adquirir um
caráter de passividade. O docente precisa do conhecimento para a adoção de metodologias
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investigativas e ter consciência das intencionalidades que presidem sua prática. Ser capaz de fazer
uma leitura crítica e construir uma concepção pedagógica prévia do lugar para propiciar aos
participantes o conhecimento científico e o processo de ensino aprendizagem. A mediação por parte
dos professores foi possível, pois ambos, haviam visitado previamente os ambientes de ensino não
formal (Reserva e Parque) para conhecimento das potencialidades de estudo e subsídio ao
planejamento.
Um outro fator que ajudou os professores numa melhor mediação no processo ensino e
aprendizagem durante a etapa de campo foi o levantamento bibliográfico das pesquisas já realizadas
das quais propuseram algumas ferramentas para aplicação em aulas de campo (ambientes costeiros,
planícies de inundação e rios), contribuindo assim para a experiência de ensino e para re (significar)
a pesquisa em andamento. Nesse sentido Soares e Maciel (2000) diz que:
da mesma forma que a ciência se vai construindo ao longo do tempo, privilegiando ora
um aspecto ora outro, ora uma metodologia ora outra, ora um referencial teórico ora
outro, também a análise, em pesquisas de “estado do conhecimento” produzidas ao
longo do tempo, deve ir sendo paralelamente construída, identificando e explicitando
os caminhos da ciência, para que se revele o processo de construção do conhecimento
sobre determinado tema, para que se possa tentar a integração de resultados e também,
identificar duplicações, contradições e, sobretudo, lacunas, isto é, aspectos não
estudados ou ainda precariamente estudados, [...].

Krasilchik (1996) quando trata da formação de professores para o ensino de Biologia,
considera que as maiores dificuldades são preparação deficiente dos professores e falta de materiais
e instrumentos para a formação e para o trabalho. Espera-se que o professor da educação básica
esteja preparado para exercer sua atividade profissional a partir de ações pedagógicas diversificadas
que vão para além dos muros da escola. A pesquisa em andamento visa trazer uma reflexão sobre a
exploração de espaços não formais e a escolha de metodologias a serem utilizadas pelos professores
de Ciências e Biologia. Como será a aula? Aula passeio, aula guiada ou outra forma? De acordo
com Mendonça (2007), a aula passeio contribui para a aproximação daquilo que “pulsa”, que nos
une e nós educadores, precisamos desenvolver além da teoria, mecanismos que ajudem as pessoas e
a nós mesmos a sentir o pulsar da vida. A aula passeio trata se de uma aula por descoberta, onde o
próprio aluno constrói novas formas de pensar e agir com base na sua autonomia, reflexão,
cooperação, liberdade e no seu tateio. A aula de campo guiada pode adquirir um caráter de
passividade. As aulas de campo aqui descritas serviram também para analisar, dentre outros
aspectos, esse viés de aula guiada e aula passeio.
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PARTILHANDO DA EXPERIÊNCIA DE AULAS DE CAMPO
Reserva Florestal da Vale- antes da ida a campo, durante dez aulas desenvolveu-se os
conteúdos de Ecologia. Para a etapa de campo a turma foi dividida pelo docente em 6 grupos
temáticos (fauna, flora, aspectos abióticos, interações ecológicas, impactos ambientais e aspectos
geográficos), onde cada qual recebeu um crachá colorido identificando o seu tema. Estes reuniram
previamente para pensar sobre o tema e traçarem um roteiro de observações. Categorizada como
Unidade de Uso Sustentável e classificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, área
privada com objetivo de conservação da diversidade biológica, de pesquisa científica, promoção de
visitação turística, recreativa e educacional. Tem 45.000 ha de Mata Atlântica, cortada por
aproximadamente 13 km de estrada. Na reserva fomos recebidos por dois monitores agentes
ambientais, que dividiram a turma de 40 alunos em dois grupos para o trajeto de visitação inverso
(trilha e museu). Um grupo acompanhado do monitor e do professor seguiram para o percurso na
trilha de aproximadamente 1500 m, enquanto o outro grupo ficara visitando o museu. A trilha
possui também uma ponte pênsil de aproximadamente 300 m de comprimento e 4 m de altura. Os
alunos questionavam e registravam tudo o que viam. O aluno A perguntou ao monitor se aquilo
sobre os troncos das árvores era “bolor”, referindo-se aos líquens. Já o aluno B questionou porque
tinham árvores caídas no chão, o professor relembrou-o do ciclo de vida dos seres vivos. O aluno C
perguntou porque tinham árvores muito grandes e outras pequenas, e assim muitas perguntas foram
surgindo. Relatavam também as percepções e sensações em relação a temperatura, umidade do ar
ao andar pela Floresta de Tabuleiro e da Mussununga. Isso nos mostra que a percepção amplia a
visão que cada um tem do mundo em que vive. Esse pulsar da vida é melhor e mais facilmente
percebido quando entramos em contato com o mundo natural. No museu o outro grupo visitou
cinco salas temáticas que dispõe de diferentes recursos (audiovisuais, fotografias, coleções
biológicas). Na primeira viram sobre o trabalho de proteção ambiental/reflorestamento de áreas
degradadas. Na segunda, sobre alguns minérios e suas utilidades. Na terceira, viram a distribuição
atual da Mata Atlântica da qual resta-nos em torno de 10% e os ecossistemas locais (floresta de
tabuleiro, floresta de mussununga, brejo, floresta de várzea e floresta ciliar e campo nativo). Na
quarta, observaram armadilhas que foram recolhidas de caçadores. E na última viram pequenos e
grandes animais da fauna local (coleções entomológicas e animais taxidermizados). Na etapa pós
campo os alunos produziram um portfólio sobre “O Bioma Mata Atlântica” contendo todas as
percepções, pesquisa sobre a flora, fauna e impactos ambientais, dentre outros. Na medida que o
conteúdo de ecologia era estudado, o docente instigava-os a criarem atividades investigativas e de
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pesquisa. Houveram várias rodas de conversas para debaterem os aspectos fisionômicos da floresta,
seres vivos observados, tipos de solos e interações ecológicas.
Parque Estadual de Itaúnas- ao chegarmos na sede fomos recebidos por dois monitores
ambientais. Na sede do Parque receberam explicações sobre: a história de formação da Vila de
Itaúnas (povoado), o sítio arqueológico, a área e atividades inerentes ao Parque daí seguiram para o
reconhecimento da Vila. Nesse momento a turma foi dividida em dois grupos de 20 alunos, um guia
e um professor. A Trilha do Tamandaré medindo 1100 m de comprimento, passando por restinga,
dunas e praia, foi a primeira a ser percorrida. Tamandaré foi o último morador a deixar a Vila
antiga, por volta de 1992, após soterramento pela erosão eólica. Os alunos ficaram curiosos com os
achados observados na pequena e simples casa onde viveu Tamandaré, ela encontra-se preservada e
dentro da área do parque. Ao seu redor uma variedade de árvores frutíferas e a vegetação muito
conservada, pois ele tinha grande preocupação com a proteção do solo, devido a isso não teve sua
casa soterrada pela areia. Viram uma prensa de madeira utilizada na produção de farinha. Ao longo
do trajeto os guias foram apresentando a vegetação (restinga arbórea), animais ali ocorrentes,
plantas invasoras, como a Acácia, alagados e dunas. Viram o sítio arqueológico (antigo cemitério
soterrado) do qual devido ao movimento da areia pelo vento, ossos humanos e outros vestígios de
roupas são facilmente vistos. Numa parte das dunas observou-se uma área recém reflorestada por
empresas da região. Embora o parque fique a aproximadamente 60 km do município de São
Mateus, muitos alunos não conheciam o lugar, a história e a beleza natural. Concluída a trilha
paramos para o almoço. Alguns relatos dos alunos foram, “que na vila as coisas são muito caras”,
justificado por eles devido ser uma região turística, conhecida no mundo todo, “até a placa de bemvindo está em outras línguas”. No retorno do almoço fizeram o percurso pela “Trilha do Pescador”,
sem os guias, com apenas os professores. Percorreram cerca de 1,5 km, passando pela restinga e
chegando a praia e viram pescadores de pesca artesanal tirando as redes com os pescados.
Demonstraram-se atentos e curiosos fazendo perguntas aos pescadores, como: o nome dos peixes,
quantidade de pescados, tamanho da rede de pesca, hora que chegam para lançar as redes. Foi
grande a interação com os pescadores e sua atividade. Trata-se de pesca artesanal, familiar e
comunitária, utilizando-se canoas ou “bateiras” de madeira, produzidas pela comunidade,
conduzidas ao mar por motor ou remo. Depoimento colhido pelos alunos: “Em 1970 a gente
colocava 100 metros de rede e pegava cerca de 80 a 100 kg de peixe, hoje nós colocamos
aproximadamente 600 metros e pegamos de 5 a 10 kg”. Pós-campo os professores reuniram com os
alunos para uma roda de conversa e utilizaram o Método da Lembrança Estimulada, a partir das
fotografias tiradas os alunos foram rememorando e relatando tudo o que foi visto. Todos queriam
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falar, neste momento tiveram a clareza da riqueza de conhecimentos adquiridos sobre história,
geografia, biologia, cultura, economia, dentre outros. Encerrou-se a roda com a produção de um
varal de conhecimentos. Em segundo momento, na sala de aula, docentes de Biologia e Arte,
propuseram aos alunos a confecção de um mural com os registros fotográficos denominado ARTBIO. O portfólio contendo todos os registros das etapas de pré-campo, campo e pós campo foi
utilizado como método de avaliação individual.
CONCLUSÕES
Existem trabalhos com excelentes contribuições para aulas de campo, mas com pouca
apropriação pelos docentes dos recursos metodológicos. Os resultados surpreenderam quanto a
motivação, diálogo, interesse e conhecimento produzido pelos alunos, demonstrando preocupação
com a proteção dos ecossistemas locais. A ferramenta portfólio garantiu os registros quanto aos
objetivos do estudo. Os alunos obtiveram um conhecimento transdisciplinar, além das expectativas
e planejamento do professor. A aula passeio demonstrou ser possível aprender por descoberta. Os
recursos metodológicos aplicados como: roteiros, portfólio, roda de conversa através do método da
lembrança estimulada, varal de conhecimentos e mural de fotografias, foram fundamentais para
consolidação da aprendizagem
A pesquisa em andamento pretende continuar discutindo os desafios para viabilidade de
aulas de campo, como: participação de um maior número de alunos; ampliação do caráter
multidisciplinar; consolidação na prática docente da aula de campo, municiando os professores de
estratégias pedagógicas e metodológicas; apresentação do potencial regional para a sua execução e
a sustentação necessária pelos governos e gestores educacionais para o planejamento docente e a sua
concretude.

Na experiência em questão os docentes envolvidos planejaram cada etapa. Sabemos que
aulas de campo planejadas, instigando a interação, observação, problematização e investigação,
representam avanço no ensino de Biologia, superando a monotonia do ensino formal e insurgindo a
prática docente.
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Resumo
O presente artigo é resultado da experiência de ensino com alunos da 1ª e 3ª séries do ensino médio de
uma escola da Rede Estadual do ES, no ano de 2019. Teve como objetivo desenvolver aulas de campo
como prática educativa e de superação ao ensino formal para aquisição de conhecimentos sobre a
biodiversidade de ecossistemas locais, promover a interação do indivíduo com o ambiente numa
relação de respeito e de investigação cientifica. Arquitetada por dois professores de Biologia, pósgraduandos. A 1ª série realizou a aula na Reserva Natural da Vale e a 3ª série no Parque Estadual de
Itaúnas. A aula de campo consistiu em três etapas: pré-campo, campo e pós campo. No pré-campo os
alunos adquiriram conhecimentos prévios de ecologia, botânica e zoologia necessários a etapa de
campo e pesquisaram sobre Unidades de Conservação. Na etapa de campo foram divididos em grupos
e de posse de roteiro, máquinas fotográficas e lupas percorreram as trilhas e registraram o que
observavam. No pós-campo realizaram rodas de conversa, debates e atividades investigativas. Para
registro das etapas usou-se o portfólio. A vivência propiciou aos alunos conhecimento sobre a fauna,
flora, interações ecológicas, geomorfologia, arqueologia, dentre outros. Fizeram ainda, outras
descobertas durante a aula, demonstrando que uma aula não se esgota apenas no planejamento do
professor. Espera-se ao final da pesquisa conhecer os desafios e as perspectivas pedagógicas por um
grupo de professores, com ênfase nas metodologias investigativas, bem como, produção de guia
didático para aula de campo em Unidades de Conservação. É uma pesquisa realizada no cotidiano
escolar, resultando em possibilidades investigativas, surgidas de articulações teóricas e práticas
dialogadas com todos os envolvidos. Assim, a aula de campo é uma prática que permite tanto ao
professor e aluno fazeres e saberes pedagógicos que podem ser bastante significativos para a vida.
Palavras-chave: Ensino de Biologia; Aula de campo; Prática docente; Prática pedagógica.
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INTRODUÇÃO
O Ensino de Ciências por Investigação (EnCI) constitui-se como uma abordagem didática
que estrutura as aulas de ciências em torno da elaboração de questões, construção de hipóteses,
coleta e análise de dados e produção e comunicação de explicações. Além disso, adota como
fundamento a reflexão acerca de tais processos e de suas relações com a construção de
conhecimento pelas comunidades científicas. Considera-se, nessa perspectiva, que a participação
nas práticas supracitadas e a reflexão sobre elas contribuem com a formação de estudantes
alfabetizados cientificamente (SASSERON, 2015).
No Brasil, o EnCI ganhou proeminência, no âmbito do currículo prescrito, com a recente
publicação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), que enfatiza a necessidade de
engajamento dos estudantes nos processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Em
consonância com esse movimento, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo produziu um
documento curricular que preconiza a adoção preferencial do EnCI nas aulas de ciências (SÃO
PAULO, 2017) e passou a realizar cursos de formação continuada para favorecer a implementação
deste currículo.
Ao longo das últimas décadas, a incorporação do EnCI às várias dimensões do currículo, em
diferentes países, originou uma profusão de significados e crenças, por vezes dissonantes, a respeito
dessa abordagem didática, tais como as concepções de que toda atividade investigativa deve ser
experimental e de que todo experimento é necessariamente investigativo (MUNFORD; LIMA,
2007). Acreditamos, alinhados às autoras citadas, que limitar o escopo das aulas de ciências para a
realização de experimentos restringe as possibilidades de práticas em sala de aula e, por
consequência, a aprendizagem dos alunos.
Nesse sentido, nos interessa compreender de que modo os professores que atualmente se
deparam com a demanda curricular de incorporar o EnCI em suas aulas significam, se apropriam e
transformam os aspectos relativos a essa abordagem didática. Neste trabalho, apresentamos um
recorte dessa problemática com vistas a responder a seguinte questão: como professores em
formação continuada constroem critérios para distinguir atividades experimentais e investigativas?
CONTEXTO DA PESQUISA
Em nosso grupo de pesquisa, temos estudado as diferentes dimensões da implementação do
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2018) na rede municipal de São Paulo. No presente trabalho,
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investigamos um curso de formação continuada ocorrido em uma Diretoria Regional de Ensino, no
segundo semestre de 2018, intitulado “O Ensino de Ciências por Investigação e o Currículo da
Cidade de Ciências Naturais”. Cinquenta professores de diferentes formações iniciais (polivalentes
e especialistas) e tempo de carreira participaram dos seis encontros de formação.
Na análise que se segue, focamos nas interações entre cinco professores durante um evento
ocorrido no 5º encontro, no qual os participantes analisaram dois protocolos de atividades extraídos
de materiais didáticos de ampla circulação. Ambos continham experimentos similares, porém um
apresentava características de uma atividade investigativa, enquanto outro trazia elementos típicos
de um experimento de caráter confirmatório, de modo que a tarefa consistia em analisá-los e
determinar se as atividades de cada um deles deveriam ser consideradas investigativas ou
experimentais.
METODOLOGIA
Dado que nosso interesse de pesquisa recai sobre os processos a partir dos quais os
professores significam, se apropriam e transformam os aspectos relacionados ao EnCI, adotamos
uma perspectiva etnográfica (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005) por considerarmos que esse
referencial teórico-metodológico se adequa ao nosso objetivo de compreender a construção de
cultura neste grupo. Uma vez que tal construção se refere, neste caso, a um tópico específico, isto é,
o EnCI, apoiamo-nos, também, nos aportes teóricos da literatura de Ensino de Ciências.
A partir de transcrições de gravações audiovisuais e anotações em caderno de campo,
produzimos uma descrição detalhada das principais interações deste evento e elencamos quatro
critérios mobilizados pelos professores para diferenciar atividades experimentais e investigativas.
DESCRIÇÃO DO EVENTO ANALISADO
Ao receberem o primeiro protocolo, as professoras Carla, Ana e Teresa começam a discutir
a tarefa que deveria ser realizada, isto é, analisar os dois protocolos e definir se possuem caráter
experimental ou investigativo. Ana questiona a possibilidade de se fazer tal distinção, pois, para ela,
todas as atividades experimentais são investigativas. As colegas não a respondem prontamente e
começam a ler o primeiro protocolo, composto por três experiências.
Quando Carla diz que a primeira experiência do protocolo 1 é investigativa, Ana retoma sua
questão e expressa dificuldade em diferenciar ambas, afirmando que experimento é o modo pelo
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qual se realiza a investigação. Carla responde explicando que quando os alunos já conhecem de
antemão as respostas que se espera obter com a realização do experimento, a atividade não é
investigativa. Neste caso, ela considera que o caráter investigativo da segunda experiência do
protocolo 1 se justifica pois não se fornece aos alunos a informação de que a água chega às pétalas
da flor por meio dos vasos condutores.
Em seguida, Teresa e Carla discordam em relação a quais das três experiências do primeiro
protocolo seriam investigativas. Durante a discussão, Ana reafirma que ainda não sabe a diferença,
evidenciando que, para ela, o critério apresentado por Carla não foi suficiente. Teresa justifica sua
escolha com base no critério fornecido anteriormente por Carla e expressa que a presença de um
texto introdutório antes da experiência 1 faz com que ela não possa ser considerada investigativa,
pois já fornece aos alunos as conclusões que se espera obter. Carla contra-argumenta dizendo que
tal texto é comum às três experiências e, por isso, não pode ser utilizado como critério de distinção
entre elas.
Em uma nova tentativa de estabelecer no grupo uma definição comum do que é
experimental e investigativo, Carla dá um exemplo de questão que, em sua visão, é típica de um
experimento: “vai crescer ou não vai essa planta?”. Ana, por sua vez, considera que a observação da
planta configura uma investigação, não um experimento. De acordo com ela, fazer experimentos
implica em uma manipulação de modo a provocar alterações cujos efeitos possam ser investigados
(controle de variáveis para observar relações causa-efeito). Carla e Teresa expressam entendimento
e Carla avalia o critério exposto por Ana como um modo possível de se olhar.
As três professoras começam a discutir questões sobre as escolas em que trabalham. Ao
longo da conversa, outros dois professores chegam ao grupo e começam a discutir sozinhos:
Henrique e Bianca. Depois de Henrique explicar à colega o que deve ser realizado, Bianca
questiona se uma atividade pode ser experimental e investigativa ao mesmo tempo, e ele diz achar
que não. Essa visão contrasta com a trazida anteriormente por Ana, que estabelece uma relação
entre ambos dentro de uma mesma atividade didática (experimento é o modo de se realizar uma
investigação).
Ao perceber a chegada dos novos colegas, Ana os questiona sobre a diferença entre o que é
experimental e investigativo, indicando a persistência de sua dúvida inicial. Ela não é ouvida na
primeira vez, mas insiste na questão e é respondida por Henrique, que apresenta o levantamento de
questões e hipóteses como características distintivas da investigação. Ana expressa entendimento e
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satisfação com a resposta obtida, o que se evidencia por meio de sua entonação. Além disso, ela
repete a resposta de Henrique e obtém confirmação de que entendeu corretamente.
O critério proposto por Henrique é adotado pelo grupo para definir que o segundo protocolo
de atividades entregue pela formadora é mais investigativo se comparado ao primeiro. Teresa diz
que as perguntas dessa atividade são mais investigativas, pois nelas exige-se a construção de
questões e a formulação de hipóteses. Ana e Henrique concordam com a conclusão da colega e Ana
retoma, ainda, o critério sugerido anteriormente por Carla para distinguir entre as duas atividades,
isto é, o fato de o experimento não ser utilizado após uma explicação sobre o conteúdo é o que o
caracteriza como investigativo.
Por fim, Carla lê em voz alta questões que, em sua visão, caracterizam a abordagem mais
investigativa do segundo protocolo: “formule uma explicação para o que você observou”, “descreva
o que você observou” e “proponha uma hipótese”. Ana concorda que essas perguntas sugerem que a
atividade deve ser considerada investigativa.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
As interações descritas acima evidenciam que a construção de critérios para distinguir
atividades experimentais e investigativas se deu por meio da negociação entre os posicionamentos
apresentados por diferentes membros do grupo. Por meio da discussão, Ana, que incialmente
mostrou-se relutante quanto à possibilidade de se diferenciar atividades investigativas e
experimentais, mudou seu posicionamento e acolheu critérios propostos pelos colegas. Tais
momentos de discussão entre professores, ao longo da formação continuada, tem se mostrado, em
outros estudos, como uma estratégia efetiva para que professores reflitam sobre sua prática e
reavaliem concepções (CASTRONOVA; CHERNOBILSKY, 2020).
Ao menos quatro critérios circularam entre o grupo durante a discussão: (i) investigações
são realizadas por meio de experimentos; (ii) experimentos são caracterizados por intervenções no
objeto de estudo (controle de variáveis); (iii) as respostas obtidas por meio de experimentos já são
conhecidas pelos alunos e (iv) investigações envolvem a formulação de questões e hipóteses.
Compreender os experimentos como o modo pelo qual se realizam as investigações, como o
faz Ana no início da discussão (critério i), pode levar à indistinguibilidade entre atividades
experimentais e investigativas. No segundo critério mobilizado por ela, a distinção recai sobre os
testes de variáveis que caracterizam os experimentos. Embora as colegas considerem que esse seja
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um ponto de vista interessante, o critério de Ana não é adotado. Conforme Chin (2002), questões de
causa e efeito correspondem a uma dentre outras possibilidades de investigações para além da
realização de experimentos que envolvem teste de variáveis, tais como questões descritivas, de
classificação, exploratórias e de busca por padrões, que necessitam de técnicas outras para serem
respondidas.
Em relação ao terceiro critério utilizado, Chin (2002) também considera que uma boa
questão de investigação não possui uma resposta já conhecida pelos estudantes. Sob essa ótica,
experimentos de caráter confirmatório não seriam considerados investigativos. Esse critério
sugerido por Teresa, embora não tenha sido acatado inicialmente, por não permitir distinguir entre
as experiências do primeiro protocolo, é posteriormente recuperado por Ana, ao notar que no
segundo protocolo de atividade não há uma explicação precedente ao experimento que explicita de
antemão as conclusões esperadas, ao contrário do primeiro protocolo, no qual a introdução já
apresentava as respostas esperadas dos alunos.
A construção e/ou resolução de questões são características comumente evocadas por
professores para definir o EnCI (CAPPS; SHEMWELL; YOUNG, 2016). É com base na
formulação de questões e hipóteses que Henrique diferencia atividades experimentais e
investigativas, critério que é aceito e utilizado pelo grupo. Essa é a explicação que satisfaz a questão
inicial de Ana e que evidencia, para esta professora, a possibilidade de se distinguir entre os dois
tipos de atividade, ao contrário do que ela acreditava no início do evento descrito.
Capps, Shemwell e Young (2016) consideram a construção de questões como uma
característica mais saliente do EnCI e, por isso, frequentemente mencionada pelos professores.
Embora a interpretação de dados e a construção de explicações, consideradas por esses autores
como dimensões menos salientes do EnCI, não tenham sido explicitamente discutidas pelo grupo,
elas emergem implicitamente nas questões do protocolo lidas por Teresa que, juntamente com Ana,
consideram-nas como indícios de que a atividade é “mais investigativa”, o que nos aponta que a
discussão do grupo propiciou a construção de um conhecimento mais estruturado em relação ao
EnCI.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interação entre o grupo na realização da atividade proposta pelos formadores propiciou a
construção conjunta de critérios para distinguir atividades investigativas e experimentais, o que
indica o potencial da realização de discussões em grupo como estratégia de aprendizagem sobre o
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EnCI durante a formação de professores. Evidenciamos a emergência de dissenso, as tentativas de
convencimento, a resistência frente às respostas oferecidas, bem como o estabelecimento de
consenso e utilização final de um critério pelo grupo.
Ressaltamos, por fim, que a distinção entre atividades experimentais e investigativas não é
meramente teórica e possui implicações práticas. Ao considerar que toda atividade investigativa
deve ser experimental, os professores podem resistir à adoção dessa abordagem por crerem que a
escola não dispõe de recursos para a realização dos experimentos, privando os alunos das práticas
que constituem o cerne do EnCI – a formulação de questões e hipóteses, a análise de dados, a
argumentação, a comunicação e a reflexão. Por outro lado, se um professor realiza apenas
experimentos em suas atividades investigativas, os alunos não têm a oportunidade de conhecer uma
variedade de outros procedimentos utilizados pelos cientistas e, inclusive, pode reforçar a
concepção inadequada de que existe um único “método científico”, baseado na experimentação e no
teste de hipóteses.
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Resumo
A crescente presença do Ensino de Ciências por Investigação nos documentos curriculares
internacionais e, mais recentemente, brasileiros, vem acompanhada pela difusão de muitos significados
que se atribuem a essa abordagem didática. Dentre eles, encontram-se as concepções recorrentes de
que atividades experimentais são necessariamente investigativas e que toda investigação deve ser
realizada a partir de um experimento. Neste estudo, situado no contexto da recente reforma curricular
do município de São Paulo, analisamos como professores participantes de um curso de formação
continuada criaram e transformaram critérios para distinguir atividades experimentais e investigativas.
Adotando uma perspectiva etnográfica, transcrevemos a gravação audiovisual das interações de um
grupo de cinco professores durante um momento de análise e discussão de dois protocolos de
atividades. A partir das transcrições e das anotações em caderno de campo, produzimos uma descrição
detalhada do conteúdo e da dinâmica das interações entre os participantes. Por meio da análise dessa
descrição, identificamos quatro critérios mobilizados pelo grupo ao longo da discussão, processo este
que se deu em meio a divergências e negociações entre os professores. Estabeleceu-se, ao final, o
consenso de que a formulação de questões e hipóteses e a presença de uma questão de investigação
cuja resposta não é fornecida aos estudantes seriam os critérios utilizados para caracterizar atividades
investigativas e distingui-las de experimentos de caráter confirmatório. As interações entre os
participantes mostraram-se essenciais para a superação das dificuldades levantadas inicialmente,
evidenciando o potencial de momentos de discussão em grupo como estratégia a ser utilizada em
cursos de formação continuada de professores.
Palavras-chave: ensino de ciências por investigação; experimentação; formação continuada de
professores; reforma curricular.
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INTRODUÇÃO
As atividades investigativas no ensino de ciências devem propiciar aos estudantes a
manipulação de materiais à realização de atividades, de forma que sejam protagonistas e, o
professor, no papel de mediador, motivá-los a observação de dados e a utilização de linguagens,
para comunicar aos outros suas hipóteses e sínteses. É importante que, além dos aspectos
relacionados aos procedimentos como observação, manipulação de materiais e experimentação, as
atividades investigativas incluam o estímulo para refletir, discutir, explicar e relatar, que
consequentemente culmina nas características de uma investigação científica (SASSERON;
CARVALHO, 2011).
Assim, a etnomatemática prioriza o ensino voltado à resolução de problemas, a exploração
da matemática, a partir dos problemas vividos no dia-a-dia, a compreensão da importância do uso
da tecnologia, o direcionamento para a aquisição de competências e habilidades básicas ao cidadão.
Convém destacar que, até as décadas de 60 e 70, o ensino, com ênfase ao de matemática, em
diferentes países, recebeu influências do movimento conhecido como “matemática moderna”, cuja
finalidade era o ensino voltado para o desenvolvimento excessivo de abstração, enfatizando muito
mais a teoria do que a prática, entretanto, no decorrer do ensino-aprendizagem, foi percebida a
inadequação de alguns princípios dessa matemática moderna. Ocorreram, então, novas discussões
curriculares, que oportunizaram debates e foram a base para reformas em nível mundial, que
culminaram com o ensino da matemática de forma mais significativa ao cotidiano (ZORZAN
2007).
Para compor esta palavra “etnomatemática”, utilizam-se “as raízes tica, matema e etno para
significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de
conviver com (matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos).” Dessa
forma, a Educação Matemática, nessa perspectiva, requer do sujeito o desenvolvimento crítico de
sua capacidade de saber-fazer, sujeito que constitui saberes para provocar ações transformadoras no
contexto onde vive (D’ AMBRÓSIO 2001).
Partindo dessa premissa, a proposta deste trabalho é motivar os estudantes a demonstrar o
processo de liberação de energia pelas leveduras do fermento biológico, de maneira a permitir
calcular a densidade antes e durante o processo de fermentação alcoólica, dispondo de saberes da
etnomatemática e, paralelamente, subsidiar a elaboração de poesias, embasados na temática
desenvolvida. Além disso, promover a elaboração de hipóteses, testá-las a partir de informações,
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organizar etapas dos procedimentos experimentais experimento, coletar dados, verificar cada uma
das hipóteses levantadas inicialmente e interpretar os resultados. A teoria deve servir à prática e a
prática servir à teoria, estabelecendo uma relação dialética, em que o indivíduo compreende onde
aplicar a matemática e constrói seu próprio conhecimento de forma ativa e crítica (RADICCHI
2012).
CAMINHOS METODOLÓGICOS
O trabalho realizado faz parte de uma sequência didática investigativa, sendo a proposta
pedagógica construída conjuntamente, tendo como participantes, estudantes da educação básica, do
ensino fundamental II, juntamente com professores de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática,
que aborda como tema central, a fermentação alcoólica. Desta forma, o grupo de trabalho
contempla estudantes do 7º e 9º anos do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Maria Aparecida dos Santos Silva Filadélfo”, de São Mateus, além dos professores
de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática.
Contextualização dos Temas Abordados – esta etapa foi realizada a partir de uma sequência
didática investigativa, por meio da problematização do tema abordado e os alunos foram
organizados em grupos, para criar possibilidades de troca de ideias, discussões e registro. Dessa
maneira, foram criados meios que culminaram na construção de conceitos abordados, antes, durante
e após aplicação das atividades experimentais, como:
▪ Por que a massa do pão cresce quando colocamos fermento biológico? Qual a
relação entre a massa e o volume nessa reação química?
▪ Como os organismos que não usam oxigênio obtêm energia?
▪ Quais as condições satisfatórias para realização da fermentação alcoólica?

Essa etapa não deve se restringir a responder mecanicamente a um questionário, dissociado
da prática, pois o mesmo deve possibilitar a discussão e permitir que os estudantes se posicionem,
elaborem hipóteses e coloquem dúvidas e opiniões, para que haja uma aprendizagem significativa
(DANTAS, 2018).
Coleta de Dados - Os grupos levantaram e registraram as hipóteses a partir as questõesproblema e, seguidamente, foi feita a coleta de dados, por meio de procedimento experimental,
sugerido pelos alunos mediante pesquisa. De posse dos registros realizados, selecionamos um dos
procedimentos experimentais propostos.
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Houve preparo do “caldo de levedura” e, para isso, utilizaram 600ml de água morna (a
temperatura de aproximadamente 40o C) , onde dissolveram três colheres (de sopa) de fermento
biológico e distribuíram essa mistura em três frascos; sendo que o frasco 1 foi usado como controle;
no frasco 2 foi adicionado leite (2 colheres de sopa) e no frasco 3, açúcar (2 colheres de sopa); e
encaixe das bexigas na borda de cada frasco (Figura 1).
Figura 1. A-D. Etapas de montagem do experimento fermentação alcóolica.

Enquanto aguardaram o tempo solicitado, de aproximadamente 50 minutos, prepararam a
massa de pão, da seguinte maneira: misturaram ao leite morno, a cerca de 400C, (200 ml) o
fermento biológico (2 colheres de sopa), manteiga (2 colheres de sopa), açúcar (5 colheres de sopa)
e trigo, o suficiente para o preparo da massa (um pouco menos de 1kg), que foi “sovada” por cerca
de 20 minutos. Utilizaram uma balança e registraram o valor em gramas. Seguidamente, colocaram
esta porção em um recipiente de formato retangular menor, distribuindo a massa para facilitar o
cálculo do volume em cm³, utilizando uma régua. Após as medidas da massa e volume, a porção foi
transferida e distribuída em um recipiente de formato retangular maior, arrumada no fundo para
facilitar o cálculo do volume, após fermentação. Após descanso de aproximadamente 2 horas, cada
grupo fez o cálculo do segundo volume e, utilizando os dados coletados, fez os cálculos da
densidade da massa, antes e após, comparando os resultados. Ao final das etapas experimentais, a
massa foi utilizada para o preparo de pães e pizzas, que foram assados e compartilhados em um
lanche coletivo (Figura 2).
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Figura 2. A-E. Etapas de preparo e utilização da massa.

RELATO DA EXPERIÊNCIA
Após as etapas de problematização e coleta de dados da fermentação alcoólica, os alunos
compartilharam os resultados em Ciências e Matemática, sendo que a sequência didática
investigativa surgiu do interesse por aplicar os conhecimentos no cotidiano. Sendo assim, as aulas
foram distribuídas, de maneira que os estudantes das turmas de 7º e 9º anos da EMEF “Maria
Aparecida dos Santos Silva Filadélfo”, compreendessem a ação das leveduras do fermento
biológico, bem como os conceitos matemáticos relacionados às unidades de medida. Para isso,
foram planejadas três aulas inicialmente, para problematização e coleta de dados. E, posteriormente,
três aulas, para análise dos resultados (Figs. 3-4).
Figura 3. Comparação das densidades e análises dos resultados.
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Figura 4. Análise da fermentação das massas.

Após análise dos resultados apresentados na atividade investigativa de fermentação
alcoólica, foram colocadas à prova as hipóteses levantadas inicialmente. Após testarem os materiais
necessários, os alunos conseguiram confirmar e refutar as suposições registradas inicialmente
(DANTAS, 2018).
Convém ressaltar que as Ciências necessitam de figuras, tabelas, gráficos e conhecimentos
associados a etnomatemática, já que as linguagens verbais, como o oral e a escrita, não são
necessariamente suficientes para concretização do conhecimento científico. Sendo assim, a
integração de todas as linguagens é uma forma de conduzir o aluno à uma linguagem de cunho
científico (CARVALHO, 2013)
A função do professor em uma sequência didática investigativa é de mediador, já que o
mesmo tem o papel de orientar todo o processo, de maneira a ressaltar as variáveis em questão e,
dependendo do desenvolvimento das atividades, propor uma nova problematização, motivando os
alunos a construírem relações e analogias entre o conhecimento prévio e o adquirido (SASSERON;
CARVALHO, 2011).
Nestas atividades, aptidões foram desenvolvidas e podem ser destacadas, tais como, a
etnomatemática na valorização das diferentes formas de se produzir matemática diante de situações
vivenciadas e que podem ser inseridas no ambiente escolar, de forma a colaborar à assimilação de
conteúdos considerados complexos, que passam a ganhar sentido quando passam a ter significado,
de forma a corroborar na passagem do conhecimento concreto para o abstrato, valorizando o
pensamento matemático, de acordo com a cultura em que está inserido. (ZORZAN, 2007).
Essa sequência investigativa está em desenvolvimento, com a produção textual das
experiências, intitulada pelos estudantes “Pão com Poesia” na disciplina de Língua Portuguesa, a
partir de relatos orais em sala. Seguidamente, haverá correção dos textos produzidos e seleção dos
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que melhor expressam a vivência durante o processo de desenvolvimento em Ciências e
Matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contextualização de temas no ensino de Ciências, Matemática e Língua Portuguesa,
constitui-se aspecto significativo para a aprendizagem, principalmente com a possibilidade da
realização de atividades experimentais, configurando algo observável e provocador de discussões,
bem como a transdisciplinaridade, favorecendo a produção da alfabetização científica. O papel do
professor é de conduzir as ações investigativas, entretanto os protagonistas de todo o processo são
os estudantes.
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Resumo
O estudo da fermentação alcoólica por meio de uma metodologia investigativa, foi uma proposta das
disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática da educação básica. Neste trabalho os
estudantes são protagonistas e o professor é o mediador de todas as etapas do estudo da fermentação
alcoólica, interligado aos saberes da etnomatemática, bem como à produção de poesias , que se encontra
em processo de construção. A etnomatemática tem como meta trabalhar com saberes, provenientes do
cotidiano, para constituir conhecimentos que ajudem os sujeitos a resolver situações-problema de seu
contexto socialetnomatemática. Aliadas à metodologia de um ensino por investigação, diversificadas
áreas do conhecimento interagem de maneira transdisciplinar. Uma característica preponderante em
ações de caráter investigativo é a preocupação com o processo de aprendizagem dos estudantes, para o
desenvolvimento de habilidades que são próximas do “fazer científico”, instigando a alfabetização
científica. Os conhecimentos adquiridos destacados são aqueles relativos às etapas necessárias para a
realização de um projeto de pesquisa, sendo possível entender a importância do planejamento e da
pesquisa bibliográfica, da padronização da metodologia, do acompanhamento e registro dos resultados.
Visando cumprir esse objetivo, os estudantes e professores do ensino fundamental da Escola Municipal
de Ensino Fundamental “Maria Aparecida dos Santos Silva Filadélfo”, foram envolvidos em todas as
etapas do ensino por investigação, através da elaboração de hipóteses, organização dos procedimentos
experimentais, coleta de dados, refutação das hipóteses levantadas inicialmente, interpretação e
comunicação dos resultados. As atividades se dividiram em contextualização de situações-problema,
planejamento e construção do processo de fermentação alcoólica. Neste relato vamos apresentar as
percepções dos participantes estudantes sobre esta experiência. Neste sentido, todas os estágios
descritos, foram realizados com o objetivo de garantir aos estudantes a participação em todas as etapas
de um ensino, que tem como proposta a aprendizagem por meio de uma metodologia investigativa.
Palavras-chave: Fermentação alcoólica; etnomatemática; metodologia investigativa; transdisciplinar;
educação básica.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A
IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NESSE PROCESSO
Ana Carla Souza da Silva Cassimiro – UFF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A educação infantil primeira etapa da educação básica carrega consigo muito significado, é
o primeiro encontro social da criança após a família, é onde ela começa a dar seus primeiros passos
na vida educacional, onde surgem dúvidas e inquietações, que devem e precisam ser estimuladas
pelo professor e pela escola, como o início da aprendizagem.
Para Didonet (2001, pág. 11), “falar em criança, é falar de um ser humano, pequenino e
exuberante de vida; dependente, mas capaz de polarizar atenções ao redor de si; todo aberto para o
outro, mas que só se desvela se, no outro, houver paixão”. A educação infantil representa o início de
toda uma vida acadêmica e por isso é nesta etapa que a criança deve ser vista como um sujeito
histórico, com direitos e deveres. “Na Educação Infantil, a criança se abre para o mundo, colocando
sobre ele um novo olhar. As experiências infantis crescem à medida que é exposta a condições mais
complexas de desenvolvimento, que deve ter um caráter intencional.” (Zuquieri,2017, pág. 53).
Silva, Monteiro e Rodrigues, (2107 pág. 30), defendem que:
As crianças, como seres ativos, podem se tornar cada vez mais competentes para lidar
com as coisas do mundo, se tiverem oportunidades para isso, já que vivemos em
contextos culturais e históricos em permanente transformação. Por isso, é de suma
importância defender o direito da criança à infância, ao brinquedo, ao sonho e à
fantasia de viver num mundo que é apenas seu.

A educação infantil necessita ser trabalhada e pensada para o aluno, buscando sempre a
inovação, o prático, o real, o lúdico, fazer usos de todos os espaços na escola e fora dela, levando o
aluno a ter consciência de si mesmo, e do que está a sua volta, contribuindo para o seu aprendizado
e para o seu desenvolvimento, através de práticas e estímulos que realmente façam sentido para
eles.
Reconhecendo a criança como um ser com desejos, vontades, carregado de curiosidade e de
indagações, esta pesquisa se justifica através da necessidade de conhecer como o ensino de Ciências
é desenvolvido no município de Santo Antônio de Pádua, RJ, através dos professores (a) no âmbito
da Educação Infantil.
Como objetivo esse trabalho busca demonstrar a importância que o ensino de Ciências
representa para crianças tão pequenas, mas que se encontram em pleno desenvolvimento de
aprendizagem, além de salientar a importância da sempre formação do professor para a tarefa de
ensinar.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
“As crianças desenvolvem-se, cognitivamente, com mais rapidez e facilidade, diante da
sociedade do conhecimento. Por isso, não é mais possível pensar a Escola de Educação Infantil
desvinculada do universo científico e tecnológico.” (Rosmann e Glatt, 2012, pág. 3).
Quando falamos em Ciências, provavelmente o que vem primeiro a cabeça são,
experimentos, animais, tubos, pipetas, microscópios, laboratórios com equipamentos sofisticados,
que nos remetem a tarefas difíceis e complicadas. Falar em Ciências é falar sobre o mundo a nossa
volta, sobre o ar que respiramos, sobre nossos alimentos, o lixo que geramos, como o descartamos,
sobre a chuva, o sol, os animais, e mais infinitos assuntos que podem ser transformar em temas para
trabalhar dentro da sala de aula, enriquecendo as aulas e fazendo com que os alunos se interessem
cada vez mais em aprender.
Coutinho et al, (2014, pág.382) ressalta que:
[...] a estrutura de uma “aula de ciências” na Educação Infantil distancia-se, em muito,
do que estamos acostumados a presenciar no Ensino Fundamental ou Médio. Trata-se
de identificar as questões e curiosidades das crianças, fomentando-as com a criação de
ambientes instigadores que possam ampliar as formas usuais de exploração do meio,
realizadas, a princípio, de forma espontânea pelos infantes.

É necessário destacar que o motivo de ser ensinar Ciências, vai muito além de currículos e
modelos, vai além de concepções, esse ensino busca levar a criança a se descobrir como integrante
do mundo em que vive, da sua sociedade, da sua família, do ambiente escolar, ambiente este que lhe
proporciona vivenciar experiências únicas e gratificantes. Um aluno na educação infantil pode ter o
mundo inteiro ao seu redor em apenas uma aula, suas inquietações são únicas e devem ser
trabalhadas, elas demostram o potencial que aquela criança possui para aprender e compor seu
mundo.
É primordial fazer com que as crianças, do seu próprio modo, compreendam a importância
de se aprender Ciências, e que, de forma clara, concreta os alunos se interessem por essa disciplina,
mesmo ainda não entendendo seu valor social. Deve-se explorar a observação, pois é umas das
partes mais importante para ser utilizada como base para iniciar o ensino de Ciências nos primeiros
anos da infância. A observação constitui-se como uma ferramenta útil e clara para demonstrar aos
alunos como fantástica e grande é esta disciplina. Fazer uso do lúdico nas aulas, também constitui –
se como um rico recurso.
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A curiosidade, também é um meio valioso na Educação Infantil, e principalmente no ensino
de Ciências, pois é natural o processo de querer saber das crianças, e por isso é imprescindível fazer
uso deste recurso nas aulas, “a curiosidade da criança precisa de liberdade, de possibilidades para se
desenvolver”, de recursos e ideias que proporcionem seu desenvolvimento. (Souza, Donadel e
Kunz, 2017 pág. 194).
Véra, (2017 pág. 23), ainda afirma que:
Na Educação Infantil, a observação e a exploração do meio estão entre as principais
possibilidades de aprendizagem das crianças. O período de exploração é um
importante momento para os professores aguçarem a curiosidade das crianças e
partirem para a investigação, pois é através da exploração que se constrói uma
experiência nas situações que se propõem investigar.

Neste contexto é de extrema relevância uma ação com estratégia por parte dos professores,
trazendo para as aulas conteúdos que façam sentidos para o aluno, que tragam significados e que
estejam inseridos no cotidiano dele, sendo assim representativo e podendo facilitar seu aprendizado,
proporcionando assim que o aluno “explore o ambiente, observe as situações ao seu redor e conheça
o mundo. “(Zuquieri, 2007, pág. 63)”.
Viecheneski e Carletto, (2013, pág. 217), ainda afirmam que:
O papel dos professores dos anos iniciais está em promover atividades investigativas
que suscitem o interesse dos alunos, que estimulem sua criatividade, sua capacidade
de observar, testar, comparar, questionar, que favoreça a ampliação de seus
conhecimentos prévios, preparando as crianças para níveis posteriores da
aprendizagem conceitual.

É fundamental que o professor esteja sempre atento e buscando novos recursos, se inovando,
reinventando e incrementando a aula para que a criança compreenda de modo claro o que é
Ciências, e como ela está presente no próprio cotidiano dela. Também é importante que o professor
trabalhe no desenvolvimento integral da criança, possibilitando que ela se torne um ser crítico,
pensante, questionador e mais atuante na sociedade em que vive, e para este trabalho é primordial
que governantes invistam na formação e na continuação da educação dos professores, sempre
incentivando e demonstrando a necessidade do aprimoramento. Nóvoa (2009, pág. 23) destaca que
“a aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e como necessidade da
profissão, mas não como obrigação ou constrangimento”, o conhecimento deve ser um processo que
traga prazer, que seja natural e ao mesmo tempo progressivo.
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Para Borges, Ramos e Amorim et al, (2014, pág. 4):
A preocupação do professor precisa estar em desenvolver no aluno suas capacidades
cognitivas e habilidades, mas também fazer do sujeito um ser pensante, questionador,
formador de opiniões para que saiba agir em sociedade. Pois o professor deve estar em
constante processo de formação e sempre atualizado e em busca de novas informações
melhorando assim a qualidade na construção de seus conhecimentos.

A crescente formação do professor alinhada a um ensino que faça sentido para os alunos,
contribui para um aprendizado significativo que perpassa os portões da escola e oferece assim para
a criança se perceber como parte do mundo que vive.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho em questão irá buscar demonstrar como as escolas públicas do município de
Santo Antônio de Pádua, RJ estão trabalhando a disciplina de Ciências em suas aulas na modalidade
da Educação Infantil através de uma pesquisa com foco quantitativa e qualitativa. Além de abordar
questões sobre a formação inicial e continuada dos professores.
A escolha de se utilizar as duas pesquisas se deve ao fato da necessidade de ouvir e entender
os professores e também quantificar dados que apenas são fornecidos em números. Desta forma a
pesquisa qualitativa proporciona [...] “análises profundas das experiências humanas” [...] “que não
pode ser obtida com escalas de medida” [...], sendo a pesquisa quantitativa mais relacionada a
análises numéricas. (Farra e Lopes, 2013 pág. 71).
A pesquisa será realizada através da entrega em mãos de um questionário para cada
professor (a) da modalidade Educação Infantil, onde será priorizado o sigilo das respostas e sem a
necessidade de identificação por parte do respondente. As perguntas serão relacionadas ao ensino
de Ciências e de como este ensino é abordado na escola com os alunos. Como exemplo das
perguntas podemos citar: com qual frequência algum tema de Ciências é abordado? Quais recursos
são utilizados nessas aulas para estimular os alunos? Também será abordado questões sobre a
formação dos professores. Dentre outras questões que serão trabalhadas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa se encontra em andamento, está sendo realizada pesquisa bibliográfica e o
questionário está sendo produzido. Um primeiro contato já foi realizado com a Secretaria de
Educação do município, sendo protocolado um requerimento formal junto a prefeitura, onde foi
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autorizada a aplicação dos questionários nas escolas, a partir da segunda quinzena de fevereiro de
2020. A rede municipal de ensino na modalidade da Educação Infantil, possui um total de 1451
alunos, sendo 770 alunos em pré-escola, 431 em creches com tempo integral e 250 em creches com
tempo parcial. O município conta com 6 creches, 3 pré-escolas e 15 escolas que oferecem também a
modalidade da Educação Infantil. O total de professores é 155, sendo que este total apresenta
professores com duas matrículas (trabalham em turmas diferentes), sendo necessário contabilizar
novamente os professores para a aplicação dos questionários.
CONCLUSÕES
Através da pesquisa bibliográfica para este trabalho, pode se perceber que ensinar ciências
buscando seu lado social é imprescindível para um desenvolvimento científico por parte das
crianças, pois através do incentivo e da curiosidade novos assuntos e indagações vão surgindo e
sendo pertinentes as aulas.
O ensino de ciências contribui para a formação da consciência crítica da criança, diante das
descobertas e dos fatos científicos e tecnológicos presentes. Nesse sentido, estaremos caminhando
para a formação de indivíduos que, no futuro, serão capazes de entender e respeitar a nossa posição
no planeta, tendo consciência da necessidade de preservar e cultivar o lugar e o mundo em que
habita, de forma responsável e sustentável. Demonstrando também a relevância da sempre e
constante formação do professor, proporcionando ao aluno mais oportunidades de aprendizagem e
conhecimento.
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Resumo
Este trabalho tem como foco propor uma reflexão acerca da importância do ensino de Ciências na
Educação Infantil, e de como este estudo é realizado nas escolas municipais de Santo Antônio de
Pádua, RJ, salientando também a importância da formação inicial e continuada dos professores para o
processo de aprendizagem dos alunos, realizando uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os
professores (a) através da aplicação de um questionário. O ensino de Ciências leva a formação de
cidadãos engajados com a cidadania e com a preservação do mundo em que vivem, levando-os a terem
consciência de cuidar do mundo ao seu redor e de influenciarem os que estão a sua volta, a também
terem atitudes conscientes, proporcionando assim ao aluno conhecer e respeitar de forma sustentável e
responsável tudo a sua volta.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ciências. Professor. Formação continuada. Curiosidade.
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INTRODUÇÃO
O número de egressos da pós-graduação no Brasil tem crescido nos últimos anos. Segundo o
relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, de 2002 para 2013, o número de doutores
passou de 7 mil para 16 mil. Entretanto, esse número ainda é pequeno comparado a países
desenvolvidos. Além disso, a inserção no mercado de trabalho para os mestres e doutores se mostra
prejudicada. Segundo reportagem do jornal Correio Braziliense (2019), 25% dos pós-graduados no
país estão desempregados. Taxa bem superior a média de outros países, que é de aproximadamente
2%. Podemos apontar como possíveis causas, a falta de infraestrutura e à incapacidade do mercado
de absorver a mão de obra extremamente qualificada.
Dentre os objetivos dos pós-graduados, podemos citar o aperfeiçoamento profissional e a
conquista da vaga de professor pesquisador em universidades públicas ou privadas pelo país.
Apesar deste último exigir o exercício da docência, a formação desses possíveis futuros docentes,
principalmente na área das Ciências da Saúde, se mostra amplamente voltada à pesquisa. Ou seja,
os cursos de pós-graduação stricto sensu dão foco na pesquisa científica, apesar de serem uma etapa
fundamental (e muitas vezes necessária) para a docência no ensino superior. Quase não é exigida
formação pedagógica para esses possíveis futuros professores, pois é muito comum associar esse
tipo de formação à docência da educação básica (ensino fundamental e médio). Cunha, em 2010,
também relaciona esse cenário com a ideia de que a carreira dos professores do ensino superior está
intimamente ligada à produção científica decorrente da pesquisa e que não se estreita aos saberes
necessários ao ensino.
Campos, em 2011, aponta que foi estabelecido nesses cursos a criação de uma disciplina,
algumas vezes obrigatória, onde o aluno precisa acompanhar um professor vinculado ao programa
de pós-graduação em aulas da graduação e pós-graduação. Esse acompanhamento normalmente é
seguido por ministração de algumas horas de aula pelo discente. Tal procedimento, por exemplo, é
utilizado pelo programa de pós-graduação onde foi realizada esta pesquisa, sendo o Crédito
Didático disciplina obrigatória para a obtenção do grau de mestre e doutor em Ciências. A fim de
garantir a qualidade das aulas, o aluno é avaliado tanto pelo docente que o acompanha quanto pelos
graduandos que as frequentam. Nesse cenário, foi criada a disciplina Pensamentos Curriculares e
Ensino de Ciências. Justamente por entender que disciplinas do campo pedagógico são necessárias
à formação de qualquer pesquisador que queira seguir carreira docente.
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Com isso, o objetivo deste trabalho é realizar discussão acerca da formação pedagógica dos
alunos de pós-graduação a partir de relato de experiência da disciplina Pensamentos Curriculares e
Ensino de Ciências, oferecida em um curso de pós-graduação stricto sensu no Centro de Ciências
da Saúde, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
DINÂMICA DA DISCIPLINA
Tal disciplina foi pensada por dois professores vinculados ao programa e um aluno de
doutorado e possuiu caráter inédito no curso, tanto no que diz respeito à temática, não trabalhada
usualmente pelo corpo docente, quanto à metodologia empregada. O objetivo da disciplina foi
promover um debate acerca das teorias curriculares e das políticas curriculares nacionais, antigas e
atuais, utilizando como instrumentos textos de autores reconhecidos no campo, bem como
aproximações com documentos curriculares, tais como as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (BRASIL, 2013), os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e a Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).
Contou com a participação de treze alunos inscritos, de cursos de pós-graduação
relacionados às áreas de divulgação científica e ciências da saúde. Além do mais, também
participaram alunos de graduação em Ciências Biológicas e de pós-graduação de outras instituições.
Ou seja, se mostra evidente um ambiente plural, não marcado por estudantes de ciências humanas e
áreas afins.
Quanto a metodologia empregada, o curso foi dividido em três momentos: aula inicial,
apresentação e debate dos textos e leitura do trabalho final. A aula inicial se deu de maneira
expositiva-dialogada, começando com uma apresentação simples de cada integrante e depois uma
apresentação contendo como tema central as principais tendências pedagógicas: tradicionais e
progressistas (LIBÂNEO, 1990). O objetivo deste primeiro momento era apresentar um panorama,
ainda que superficial, educação no Brasil, tema que se supunha não ser próximo aos participantes da
disciplina; o que se confirmou no primeiro contato por declarações dos estudantes matriculados.
O segundo momento foi marcado pela apresentação e discussão dos textos da disciplina.
Tais textos foram selecionados previamente pelos professores e, no primeiro dia de aula, foram
expostos em forma de tabela aos alunos, sendo solicitado que eles escolhessem segundo seus
interesses ou qualquer critério de escolha que lhes parecesse adequado. Cada aluno escolheu três
textos, um para apresentar, outro para dinamizar e outro para disparar. O apresentador poderia
expor os principais pontos de seu texto de forma livre, por exemplo, em resumo oral ou
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2557

54
DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

apresentação de slides, entre 20 a 30 minutos. Não havia restrição para perguntas ou ponderações
durante a apresentação, a intervenção por parte dos presentes era possível.
Já o dinamizador tinha como tarefa apresentar uma questão, suscitada pelo texto, para
discussão pelo grupo. As questões poderiam ser realizadas durante ou após a apresentação e, caso
não fossem suficientes para o debate, ficava facultado a qualquer outro estudante ou professor,
reformulá-la ou apresentar nova(s) questão(ões). Por fim, o disparador deveria levar para a aula um
recurso pedagógico, vídeo, reportagens, poesias etc., a fim de correlacionar a temática do texto
debatido com questões do cotidiano. Inicialmente, tais papéis foram pensados para serem exercidos
de maneira sequencial (apresentador-disparador-dinamizador), porém, com o decorrer da disciplina
tal estrutura fixa de metodologia foi se mostrando cheia de articulações e mobilidades, deste modo,
não havia uma sequência pré-definida; a discussão de cada tema foi se construindo conforme os
participantes iam evocando suas próprias reflexões, dúvidas, relatos, observações, experiências.
Este segundo momento da disciplina também contou com a presença de convidados que
relataram sobre suas vidas e pesquisas estabelecendo uma ligação entre as vivências que possuíam e
que puderam ser relacionadas ao tema da aula que participaram. Por exemplo, uma das convidadas
participou do movimento secundarista, que ocorreu em 2015, que culminou nas ocupações de
escolas do Rio de Janeiro. O terceiro momento foi a avaliação da disciplina por meio da leitura de
um memorial reflexivo tanto dos alunos quanto dos professores.
Também foi previsto um encontro cultural durante o período da disciplina, situação na qual
os participantes teriam uma atividade externa a ser definida. A escolha do encontro deveria ser
decidida de forma democrática entre todos os participantes do curso. Após diversas indicações, foi
escolhido o evento Festa Literária das Periferias (FLUP) 2019, que ocorreu no Museu de Arte do
Rio, sendo escolhida a mesa “Com quantas Áfricas se faz uma Diáspora”, no dia 17 de outubro.
METODOLOGIA
A metodologia consistiu em análise documental (Richardson, 1999) dos memoriais
reflexivos escritos e apresentados pelos alunos ao final da disciplina. Após leitura dos memoriais,
trechos dos memoriais (Figura 1) foram selecionados para análise e discussão. Este memorial
possuía de escrita livre, porém, era sugerido que alguns pontos fossem debatidos, tais como, a
dinâmica da disciplina, o dia e horário das aulas, a participação, a frequência, a realização de
atividades, a leitura dos textos, o referencial teórico, o encontro cultural, os convidados, auxílio em
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algum ponto da pesquisa e algo que queira acrescentar. Todos os alunos realizaram e entregaram os
memoriais que continham, aproximadamente, 4 páginas.
As escolhas metodológicas foram realizadas de modo a “[...]buscar caminhos de promover
processos de ensino-aprendizagem mais significativos e produtores de criatividade e à construção
de sujeitos plenos, tanto no âmbito pessoal como social.” (CANDAU e KOFF, 2015, p. 332),
intentando produzir um espaço de ensino-aprendizagem mais profícuo, envolvente e potente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da disciplina os estudantes mostraram-se atuantes nas aulas, envolvendo-se nas
discussões e aprofundando-se nos conceitos através de articulações com experiências vivenciadas
por eles. A avaliaram de forma positiva, apesar de algumas ressalvas, como evidenciado na Figura
1, aluna 5. Entretanto, talvez isso se deva ao fato da disciplina ter sido pensada sob metodologias
ativas, onde os alunos pudessem discutir sobre os artigos e temáticas propostas. Ou seja, as
atividades realizadas partiram da ideia que o estudante é um sujeito ativo do processo de ensinoaprendizagem. Havia a necessidade dos sujeitos presentes tecessem críticas e reflexões acerca dos
seminários e dos estudos de casos, na problematização do real (GOMES e col., 2010).
Além disso, notamos que alguns alunos já possuíam experiência como professores do ensino
básico e aproveitaram a discussão para expor as potencialidades e problemáticas vividas em sala de
aula. Com isso, contribuindo de forma significativa para os debates. O aluno 3, por exemplo, se
mostrou bem satisfeito com as discussões e alega valorizar mais as questões curriculares. Em
momento algum traçamos um perfil do “bom professor” (SILVA, 2006) ou “bom currículo”,
justamente pelo fato de acreditarmos que tal definição é disputada por diferentes grupos epistêmicos
(LOPES, 2006). Inclusive, nossas discussões perpassavam pela ideia de que currículo não pode ser
entendido como estático, e sim, como uma arena de disputas pela significação; pela possibilidade de
construir sentidos na sociedade, através das diversas instâncias de legitimação que a própria
sociedade produz.
Por fim, nossos resultados sugerem que os alunos demonstraram interesse pela temática
proposta, bem como compreenderam sua importância para a formação de um potencial professor
pesquisador. Entendemos que o ensino superior é fadado a formar sujeitos complexos e em
diferentes contextos e áreas. Há a necessidade de questionar os modelos padronizados,
fragmentados e departamentais estabelecidos historicamente a fim de tornar a formação dos
profissionais mais crítica e holística.
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CONCLUSÕES
A formação docente compreende muito mais que instrução sobre conteúdos e técnicas;
envolve, principalmente, uma dimensão de reflexão sobre a prática pedagógica, o lugar do
conhecimento na sociedade e uma abordagem crítica sobre os contextos educacionais nos quais se
opera, seja em nível local ou global. Neste sentido, a experiência da disciplina, de cunho tão
marcado pelas discussões dos campos da didática e do currículo, demonstrou contribuir de forma
singular à formação de pesquisadores do programa de pós-graduação, que são professores
universitários em potencial de diversas áreas, inclusive de licenciaturas. Ressalta-se ainda que,
mesmo que os conteúdos trabalhados nas disciplinas fossem pouco familiares aos discentes, a
didática construída desde o planejamento e a cada aula proporcionou uma dinâmica de apropriação
dos conceitos, frequentemente articulados a experiências vivenciadas pelos estudantes, imbuindo o
processo de ensino-aprendizagem de relevância e afeto, potencializando a relação com o
conhecimento.
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ANEXO
Figura 1. Trechos dos memoriais redigidos pelos alunos da disciplina selecionados pelos autores.
Aluna 1: “Como considerações finais e retornando ao meu desejo inicial de me reinserir e voltar a estudar as
questões das escolas, política e desenvolvimento, eu achei que eu aprendi demais.”
Aluna 2: “Diante de tudo que foi discutido durante as aulas vejo que ela conseguiu pôr em prática, possivelmente,
sem saber, muito do que discutimos. Ver que é possível por meio da Educação e dos jovens promover uma
sensibilização na comunidade é muito interessante e expressivo”
“[...] E acrescentar a importância, principalmente para os alunos do programa em ter uma disciplina que discute
Ensino, Educação e ciências e currículo.”
Aluno 3: “A disciplina mudou a minha prática docente! Não sou a mesma professora que entrou na disciplina,
agora eu valorizo mais o currículo fico atenta às diversidades e pluralidades existentes na sala de aula.”
Aluno 4: “Foi possível identificar que em diversos momentos a discussão voltava aos mesmos pontos,
independente do assunto que estava sendo tratado. Acredito que isso se deva ao momento histórico/político que
estamos vivendo, aos problemas comuns que estamos enfrentando, seja como estudantes de pós graduação de uma
universidade federal, seja como professores de escolas públicas, em alguns casos.”
Aluna 5: “Um ponto negativo da dinâmica é que por vezes o assunto ficava muito caloroso e começavam umas
interrupções entre alunos que não era necessário. Uma vez que cada um tem a sua opinião e não é mais importante
que o do outro, não há necessidade dessas interrupções.”
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Resumo
O presente trabalho busca apresentar, de forma reflexiva, a experiência da disciplina Pensamentos
Curriculares e Ensino de Ciências, oferecida em um curso de pós-graduação stricto sensu no Centro de
Ciências da Saúde, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enquanto possibilidade de Crédito
Didático, foi organizada por dois professores do programa e um doutorando. Através da reflexão sobre
as práticas didáticas em sala de aula, buscou-se estabelecer uma metodologia que promovesse a
interação entre os participantes, a aderência com as discussões propostas e conteúdos abordados e,
principalmente, uma postura reflexiva diante da formação de professores, com ênfase em Ciências. Para
tanto, ancorou-se em autores do campo da didática, como Candau e Libâneo, e do campo do currículo,
como Lopes e Macedo, além do próprio referencial bibliográfico da disciplina. Por aula, no mínimo três
alunos eram responsáveis pela discussão, assumindo compromisso em diferentes abordagens sobre os
textos trabalhados, contudo, durante as aulas, as dinâmicas foram apresentando-se de maneira fluida e
orgânica. A disciplina ainda contou com um encontro cultural, marcado na Feira Literária das Periferias
e a participação de convidados para debates específicos. Como trabalho final, foi solicitada a escrita e
apresentação de memorial reflexivo da disciplina, individualmente. Estes textos passaram por análise
documental a fim de tecermos nossas reflexões. Percebe-se, no decurso da disciplina, que os
participantes mostraram-se atuantes nas aulas, envolvendo-se nas discussões e aprofundando-se nos
conceitos através de articulações com experiências vivenciadas por eles. Sugere-se a necessidade de se
questionar os modelos padronizados, fragmentados e departamentais estabelecidos historicamente no
ensino superior, principalmente na pós-graduação, a fim de tornar a formação dos profissionais mais
crítica e holística.
Palavras-chave: Didática. Formação docente. Ensino superior.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Salienta-se atualmente a importância de refletir os caminhos percorridos pelos professores
de Química em seus cursos de formação inicial. Uma vez que alguns profissionais possuem
dificuldade de contextualizar os conteúdos curriculares desta disciplina com temas controversos
relacionados a questões da sociedade, fomentando um ensino desarticulado e conteudista
(MALDANER, 2006).
Considera-se a relevância de repensar sobre práticas possíveis nos cursos de licenciatura em
Química que fomentem a (trans)formação do licenciando a partir de processos de reflexões que se
originam na interface História da Química e teatro, por exemplo. Uma vez que é primordial a
compreensão de que mudanças culturais, sociais e econômicas decorrem de ações humanas, é
fundamental o entendimento do contexto histórico de tais mudanças, influenciado também pela
Química.
Por sua vez, o teatro de temática científica ou teatro científico pode ser um caminho que
possibilite esta (trans)formação, pois por meio da contextualização entre Ciência, arte e ensino,
existe a possibilidade de uma proposta didática científica com uma abordagem mais humanizada,
motivando a aproximação dos envolvidos com aspectos que são abordados nesta proposta didática,
expandindo pensamentos, reflexões e olhares do mundo em que estão inseridos (MOREIRA e
JUNIOR, 2015).
Isto posto, este trabalho objetiva lançar ponderações e sugestões sobre as possibilidades da
interface História da Química e teatro científico no curso de licenciatura em Química, para fomentar
a formação cidadã dos licenciandos. Não se apresenta por agora soluções para as principais
dificuldades da educação brasileira. Porém lança-se algumas reflexões sobre a necessidade de
revisão do quadro atual tendo como via, o repensar sobre as práticas docentes por meio da
potencialidade da aproximação mencionada previamente.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: NECESSIDADE DE SE REINVENTAR
Quando se discute formação de professores estruturada na criticidade e reflexão, deve-se
considerar questões para se pensar na sua práxis docente no cenário escolar. Freire (1987, 1996)
sinaliza o perigo de o docente ser um transmissor de seus conhecimentos, e por sua vez, os
estudantes hospedarem estes conhecimentos de maneira passiva, sem estruturação crítica e
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reflexiva, descrito como educação bancária, e que segundo Freire (1987, p. 58) “a educação se torna
um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante.”
Divergindo da educação bancária, a educação problematizadora evidencia-se por uma
proposta em que o educador promova a humanização dos estudantes do ponto de vista reflexivo e
crítico no cenário escolar. Neste viés não há espaço para sujeitos passivos, e sim recriadores do
mundo segundo Freire (1987, 1996), que procuram se incorporar e participar ativamente deste
mundo, conscientes dos problemas e questões sociais que circundam e estruturam uma sociedade.
O desenvolvimento crítico e cognitivo do educador está constantemente em (re)construção.
Consequentemente é fundamental a questão de se debater e refletir sobre a relevância do seu
processo formativo que não privilegie tão somente a construção de saberes, mas, além disso, a
utilização destes saberes na (trans)formação cultural, social e crítica do professor. (GADOTTI,
2000; KRASILCHIK e MARANDINO, 2004).
Fica evidenciada neste cenário uma estruturação de saberes organizada a forma de utilização
no espaço escolar, havendo a possibilidade de concretização de uma aula eficaz sob o aspecto de
fomentar a formação crítica e reflexiva do educando, além da cognitiva. Tais habilidades evitarão
que o professor se limite em ser um transmissor de conhecimento, característica que não cabe mais
a este profissional atualmente (CHASSOT, 2003; LIBÂNEO, 2011; MALDANER, 2006).
A linguagem adquirida pelo professor neste cenário possui poder de transformar um
contexto social segundo Krasilchik e Marandino (2004). Chassot (2003) indica para o cuidado de os
professores de Química não deixarem pontos negativos de discriminação, dominação ou opressão
em suas falas em sala de aula. As falas dos professores no que tange os conteúdos específicos de
Química precisam estar ao alcance dos estudantes, promovendo sua compreensão e
contextualização com seu cotidiano.
Torna-se pertinente a questão de discussões e reflexões acerca da necessidade do processo
formativo nos cursos de licenciatura que não priorize tão somente a construção de saberes, mas
igualmente a utilização destes saberes na transformação social e cultural deste profissional.
(KRASILCHIK e MARANDINO, 2004; LIBÂNEO, 2011; MALDANER, 2006).
A História da Química convergindo com o teatro de temática científica podem ser
instrumentos de transformação acadêmica, social e educativa, por sua vez. Possibilitando ademais o
espírito científico e pensamento reflexivo dos licenciandos, proporcionando aos mesmos,

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

2565

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

oportunidade de resignificar seus caminhos percorridos, e reconstruir significados ao meio em que
estão inseridos.
HISTÓRIA DA QUÍMICA: RESIGNIFICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A História da Química pode contribuir na formação dos professores, com discussões e
entendimento sobre questões sociais que envolvem a Química, e esta vertente já é defendida no
contexto acadêmico científico, como menciona Beltran (2013, p.69) “pesquisadores em ensino de
química vêm manifestando de forma cada vez mais intensa a valorização da história da ciência
como importante componente na formação tanto dos estudantes quanto dos professores.”
Entretanto permear a interface entre conhecimentos diversos ainda é um desafio para alguns
educadores de Química, que necessitam elaborar bases bem estruturadas de contextualização e
diálogo que permitam a articulação entre esses conhecimentos, determinando o objeto de estudo
quanto às possibilidades de elaboração de conceitos (BELTRAN, 2013).
Ao contextualizar História da Química e ensino de Química, o professor deve inicialmente
estar atento ao fato de ambos promoverem o conhecimento, e buscar por sua vez, os pontos comuns
destes conhecimentos Beltran (2013). Na estruturação de tais compreensões é possível encontrar
aspectos que possibilitem então o diálogo de conceitos, contribuindo para concepções conceituais,
procedimentais e atitudinais dos estudantes que os conduz a reflexão, argumento, defesa de suas
ideias de forma significativa (CALLEGARIO et. al., 2015).
A História da Química pode favorecer para a aproximação do educando aos conteúdos
estudados, fomentando sua concepção de que esta não é uma Ciência pronta e finalizada, e que está
em constantes transformações. Além de suscitar a sua visão para uma Ciência mais humanizada
(CALLEGARIO et. al., 2015).
A prática da abordagem de História da Química no curso de formação inicial de professores
(graduação) abarcou uma relevância que possibilitou adquirir espaço nos documentos de políticas
públicas brasileiras, no intuito de contribuir para a formação de habilidades dos futuros professores
para fomentarem a discussão de conceitos científicos dentro de uma realidade humana Reis, Silva e
Buza (2012), permitindo a aproximação com temas de contexto cultural, político e econômico. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Química (DCN) (BRASIL,
2001), destacam algumas habilidades como
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A necessidade de o professor adquirir conhecimento e entendimento da História da
Química para ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua
natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua
construção. (BRASIL, 2001, p. 6)

Insere-se uma proposta relevante de ser articulada nos cursos de licenciatura em Química
para se conhecer a importância e o sentido histórico da Química na sociedade em períodos
diferentes, percebendo-a como uma ação humana e sujeita a análises de caráter econômico, social e
cultural, para haver a reflexão, formação crítica dos licenciandos, e percepção sobre em que aspecto
os avanços tecnológicos podem trazer benefícios e/ou malefícios a população.
TEATRO DE TEMÁTICA CIENTÍFICA E SUAS DIMENSÕES SÓCIO EDUCATIVAS
Ao articular contextos diferentes de conhecimento como História da Química e sociedade, é
pertinente a sua contextualização por metodologias didáticas diferentes, para promover correlações
diversas com estes conhecimentos, uma vez que “a contemporaneidade exige uma abertura
interdisciplinar, uma perspectiva de articulação de saberes, uma nova forma de compreender a
relação do homem com o conhecimento.” (CACHAPUZ, 2014, p. 96)
No cenário de formas diversificadas de contextualização de conhecimentos no espaço
acadêmico, a arte é uma oportunidade para o diálogo, podendo ser um fio condutor entre a cognição
e a emoção, abrindo possibilidades para sair de uma rotina de didáticas de ensino e melhorar a
compreensão da mente humana Cachapuz (2014). A arte, e nesse contexto se insere o teatro, é uma
forma de conhecimento que abarca a vida, a sociedade e sua história. É uma forma dinâmica de
compreensão do homem de si mesmo e da sociedade, fomentando (trans)formações significativas
na formação do licenciando enquanto cidadão, e conseguintemente uma educação problematizadora
(FREIRE, 1987, 1996).
No encadeamento entre o teatro e a Ciência como instrumento de ação e reflexão, por
exemplo, há o ensejo de o licenciando em Química adquirir uma visão de textos científicos e/ou
conceitos em uma perspectiva mais humanizada, se aproximando das percepções dos cientistas, e
compreendendo aspectos sociais que influenciaram suas descobertas Moreira e Junior (2015). O
licenciando possui a oportunidade de se envolver com a Ciência, e nesse aspecto se inclui a
Química, não a caracterizando como algo inacessível e abstrato, além de amadurecer sua criticidade
para questões sociais. No que tange a proficuidade do teatro como abordagem pedagógica, Japiassu
(2008) salienta que
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É um meio de comunicação e expressão que articula aspectos plásticos, audiovisuais,
musicais e linguísticos em sua especificidade estética, o teatro passou a ser
reconhecido como forma de conhecimento capaz de mobilizar, coordenando-as, as
dimensões sensório-motora simbólica, afetiva e cognitiva do educando, tornando-se
útil na compreensão crítica da realidade humana culturalmente determinada.
(JAPIASSU, 2008, p.28)

Por meio do teatro de temática científica ou teatro científico existe a possibilidade de se
trabalhar conteúdos de História da Química de forma contextualizada, proporcionando ao
licenciando a compreensão de que esta disciplina está vinculada a diferentes contextos históricos,
políticos, sociais, culturais, religiosos e econômicos Moreira e Marandino (2015). Esta prática por
sua vez, contribui para a (re)construção do seu senso crítico, além de possibilitar maior interação
professor-aluno posteriormente em sua prática profissional.
Conteúdos curriculares de Química podem ser encadeados de forma contextualizada sob uma
perspectiva histórico crítico social por intermédio do teatro, promovendo a formação cidadã dos
licenciandos em Química, posto que “a proposição do teatro de temática científica não é outra senão
fazer o público refletir e estimular mudanças de comportamentos, funcionando como uma peça
didática, a qual pressupõe que o público extraia dela ensinamentos para sua vida privada e pública.”
(MOREIRA e MARANDINO, 2015, p.515)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que o teatro aliado a História da Química nos cursos de licenciatura é um
caminho de conhecimento capaz de integrar os saberes em contextos que parecem ter sido
negligenciados no ensino, ao longo dos últimos anos. Pode-se destacar que, adquirir esse olhar para
incitar interesses e reflexões, necessita de estímulos contextuais, que vão desde o ambiente, suas
condições materiais até os aspectos de políticas educacionais e curriculares de formação docente.
Idealizar, argumentar, implementar, vivenciar, avaliar, compartilhar são resoluções que devem
partir de um plano consciente individual e coletivo. O que demanda mais tempo do que se pode
imaginar. Entretanto é preciso retomar a pergunta sobre o sentido da formação de professores de
Química.
A perspectiva das propostas aqui apresentadas traz um papel para a dimensão relevante para
despertar curiosidade, estimular a criatividade e o aprendizado. É o argumento aqui enfatizado
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como proposta de interdisciplinaridade para a formação pedagógica, carente de reflexões e
perspectivas socioculturais dos futuros professores de Química.
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Resumo
Evidencia-se a importância de os cursos de Licenciatura em Química promoverem a formação crítica
do licenciando, posto que na sua prática profissional é importante trabalhar com os estudantes a
contextualização dos conteúdos curriculares com temas controversos relacionados a questões da
sociedade. Esta (trans)formação do licenciando em Química pode ser suscitada por intermédio de
reflexões que se originam na interface História da Química e teatro de temática científica. Uma vez que
é pertinente a compreensão de que mudanças sociais, culturais e econômicas perpassam por ações
humanas, é necessário, por seu turno, o entendimento do contexto histórico de tais mudanças. A
História da Química convergindo com o teatro de temática científica podem ser instrumentos de
(trans)formação acadêmica, social e cultural. Pode ademais possibilitar o espírito científico e
pensamento reflexivo dos licenciandos, proporcionando aos mesmos oportunidade de ressignificar seus
caminhos percorridos, e reconstruir significados ao meio em que estão introduzidos. Conteúdos
curriculares de Química podem ser encadeados de forma contextualizada sob uma perspectiva histórico
crítico social por intermédio do teatro de temática científica, promovendo a formação cidadã dos
licenciandos em Química. Este trabalho apresenta como objetivo lançar ponderações e sugestões sobre
as perspectivas da interface História da Química e teatro de temática científica no curso de licenciatura
em Química, para fomentar a formação cidadã dos licenciandos. O teatro de temática científica pode
proporcionar o diálogo entre História da Química e sociedade, pois na contextualização entre Ciência e
Arte há a oportunidade de uma proposta didática científica com uma abordagem mais humanizada,
estimulando a aproximação dos licenciandos com os aspectos sociocientíficos.
Palavras-chave: Professores de Química; Teatro científico; História da Química.
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PROBLEMÁTICAS DA SUSTENTABILIDADE NA
FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE DE UMA ESCOLA
EM DIADEMA
Everton Viesba – UNIFESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de iniciação cientifica organizada com o
objetivo de fazer a caracterização das concepções de Educação Ambiental (EA) e Sustentabilidade
de escolas públicas do município de Diadema, SP, visto que a temática teve um crescimento
significativo nos últimos 10 anos, conforme visto em análise da literatura (CAMELO, 2019).
Após a revolução industrial e na perspectiva de tornar maior seu capital, o ser humano
deixou de atuar sobre o meio ambiente apenas para fins de sustento, e passou a enxergar nos bens e
serviços naturais um campo precioso de recursos passíveis de contribuir no acúmulo de bens e
lucros. No entanto, a escala de consumo humano da sociedade moderna produz e produzirá
situações que ameaçam a sobrevivência da humanidade, sendo necessário não só medidas de
adaptação, mas principalmente de mitigação e conservação do meio em que vivemos (MAZZOTTI,
1998). A problemática do consumismo e diversas outras de cunho socioambiental levaram a
humanidade à necessidade de pensar novos meios de desenvolvimento, o surgimento de novos
campos para transformação da sociedade, daí surge a Sustentabilidade e mais tarde a Educação
Ambiental (EA), que, no entanto, ainda carece, na maioria das vezes, de formação e instrução
adequadas para seu estabelecimento nos sistema educacionais.
Sendo a escola um espaço que reflete, em alguma medida, a configuração, os costumes, as
práticas e hábitos de uma sociedade (SOUSA; KAWAMURA, 2017), percebe-se que as
dificuldades do mundo preenchem o universo da escola, por exemplo, Fernandes, Cunha e Marçal
Junior (2003) apontam que uma parcela significativa dos professores não está devidamente
preparada para inserir-se numa discussão com os estudantes no que diz respeito às problemáticas
socioambientais. As dificuldades que se encontram no contexto educacional, e particularmente na
educação básica, quando se trabalha EA e Sustentabilidade se justifica muitas vezes por não haver
uma clareza do que sejam (Idem, ib.). Portanto, como posto por Carvalho (1998), conhecer o que
pensam os professores sobre meio ambiente, EA e Sustentabilidade tem sido apontado pela
literatura como uma estratégia de fundamental importância para se direcionarem ações e propostas
que valorizem a interdisciplinaridade e o caráter transformador e emancipatório da EA.
Nesta perspectiva fazer uma caracterização sobre as concepções dos professores de uma
escola sobre Sustentabilidade e as dificuldades encontradas por eles para abordar o tema se torna
uma importante iniciativa que contribui para que a Sustentabilidade e a EA se tornem uma unidade,
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um todo articulado, nos processos seletivos e que envolvam ética, economia, mercado, área social e
de direitos e não somente trabalhar o bom uso da natureza (LEROY, 2006).
DESENVOLVIMENTO
O município de Diadema-SP, cidade onde a pesquisa foi realizada, possui uma área de
30,796 km², localiza-se a 17 km da capital paulista, a população de Diadema se aproxima de 400
mil habitantes e a população em idade escolar está em torno de 30% do total dos habitantes do
município. Diadema abriga 57 escolas da rede pública estadual e em 2017 cerca de 50 mil
estudantes estavam matriculados nessas escolas, sendo 19.190 estudantes matriculados nos anos
finais do ensino fundamental, distribuídos nas 36 escolas que atendem este público (DIADEMA,
2016).
As escolas públicas estaduais estão bem distribuídas em todas as zonas e bairros do
município, que é atualmente dividido em 11 bairros (Idem, ib.). Diadema desempenhou importante
papel na década de 60 no movimento ambientalista em defesa da represa Billings. Atualmente, a
cidade abriga remanescentes importantes da Mata Atlântica, como o Jardim Botânico de Diadema,
principalmente por ser uma cidade com extrema densidade demográfica (PETENÁ et al. 2015).
Compreende-se que direcionar a atenção à Sustentabilidade no ambiente escolar é pensar o
quão importante é que as escolas recebam apoio para a realização de atividades que promovam
discussões em torno das questões socioambientais, já que cerca de 90% da população da cidade
entre 6 e 16 anos frequentam este ambiente, e é nesta fase escolar que as concepções sobre
cidadania começam a ser formadas, se tornando um locus privilegiado para ações relacionadas à
EA e Sustentabilidade que fomentem a reflexão – participação - ação (VIESBA et al. 2014).
A escola apontada neste trabalho está localizada na zona oeste do município de Diadema, no
bairro Serraria que possui uma área de 2,270 km² e cerca de 32 mil habitantes (DIADEMA, 2016).
A escola atende o ensino fundamental anos finais e ensino médio e possui aproximadamente 1000
estudantes matriculados (Idem, ib.). Participaram da pesquisa de campo: 6 professores, sendo 2
professores de ciências, 2 professores de matemática e 2 professores de língua portuguesa; duas
pessoas da gestão, sendo 1 coordenador pedagógico e o diretor; e 2 pais representando a
comunidade escolar. Neste trabalho, optou-se pelo destaque aos dados coletados com os
professores.
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A pesquisa de abordagem quali-quantitativa foi realizada por meio de análise dos
questionários aplicados aos participantes desta pesquisa. O questionário foi escolhido como
ferramenta da pesquisa por apresentar vantagens na garantia da obtenção de dados impessoais e
anônimos, o que proporciona confiabilidade às análises. Além disso, pode ser respondido pelo
público-alvo em um horário mais flexível. Para verificar o entendimento dos educadores sobre
Educação Ambiental e Sustentabilidade foram apresentadas questões como: O que você entende por
Educação Ambiental? Defina Sustentabilidade. E como seu trabalho pode contribuir na transição
para uma Sociedade Sustentável?
Complementadas por questões sobre o nível de conhecimento, temas correlatos, ciência e
acesso a documentos norteadores, entre outras. Para a análise de dados foi utilizada a técnica de
pesquisa análise de conteúdo (BARDIN, 1997), fazendo uso de um conjunto de técnicas de análise
dos procedimentos de forma sistemática e objetiva, de maneira a permitir a descrição do conteúdo.
Dessa maneira, os dados foram classificados em categorias de análise, estabelecidas a partir dos
conteúdos das respostas adquiridas dos questionários, realizando as etapas Pré-Análise, Exploração
e Tratamento e interpretação dos dados obtidos (Idem).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No quadro 1 são apresentadas as características dos 6 professores entrevistados com o
objetivo de facilitar a compreensão acerca de suas trajetórias profissionais e entender as respostas
que serão tratadas adiante.
Ressalta-se que o quadro 1 traz a informação de que os professores atuantes têm um tempo
médio de 20 anos de magistério, tendo iniciado ou concluído sua formação inicial pouco tempo
antes ou depois da publicação da Política Nacional de Educação Ambiental e dos Temas
Transversais – meio ambiente. Na pergunta “O que se entende por EA?” os resultados foram
transcritos no quadro 2.
As concepções dos participantes sobre o seu entendimento de EA revelou grande
preocupação com a preservação da natureza e com a conscientização em relação ao meio ambiente.
Conforme afirma Brugger (1999) isto pode levar a uma educação conservacionista, mas não a uma
educação para o meio ambiente, já que a principal estratégia de correntes naturalistas é sensibilizar
os participantes pelas belezas, significados e vivências na natureza o que é pouco usual de se fazer
em centros urbanos, como Diadema. Esta corrente está afinada com a visão utilitarista da natureza,
relacionando-se com tendências mais tradicionais onde o meio ambiente é visto e tratado como um
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conjunto de problemas que exigem mudanças de hábitos para sua resolução, nestes casos o objetivo
da proteção e cuidado é a manutenção dos “recursos naturais” essenciais à vida humana. Já no
aspecto das concepções de Sustentabilidade, destacam-se no quadro 3 as respostas dos
participantes.
Com base nas concepções é possível notar que os termos preservação e conservação são
tratados como sinônimos, novamente ressaltando um déficit no entendimento de temas básicos da
Sustentabilidade pelos docentes. Outras respostas evidenciam que os professores equiparam
Sustentabilidade à qualidade de vida. Este tipo de resposta foi mais frequente entre os entrevistados,
compreende-se que isto ocorreu devido as discussões sobre as questões socioambientais terem se
intensificado nas redes sociais e demais mídias, devido aos desastres que ocorreram nos últimos
anos, como em Mariana e Brumadinho, ambos municípios de Minas Gerais, citados pelos próprios
professores. Isto tem levado os docentes a refletirem sobre o seu papel no meio em que vivem,
reforçando um sentimento de corresponsabilidade.
De um modo geral, a compreensão que a pesquisa proporcionou por meio do recorte para
este estudo é que não é só necessário, mas urgente que novos posicionamentos sejam tomados pela
sociedade em geral. E isto reforça o caráter formador da escola, bem como resgata a função da
universidade em desenvolver e oferecer cursos de formação inicial e continuada que permitam aos
profissionais atuarem diante das realidades complexas em que vivem. Como resultado geral
constatou-se que os professores possuem certo entendimento sobre EA e Sustentabilidade, porém
este é regado de senso comum e não gera segurança suficiente no docente para que possa tratá-lo
em sala de aula. Vale ressaltar também que todos os professores indicaram interesse em se
aproximar da universidade que proporcionou o estudo, bem como em participar e conhecer mais
sobre as atividades que possuírem relação com os temas da pesquisa.
CONCLUSÕES
A análise das concepções dos participantes sobre Sustentabilidade e Educação Ambiental
mostra que estas estão associadas a uma visão conservacionista e protecionista, que tendem a
apontar para uma compreensão de que essas ações são eficazes para o desenvolvimento sustentável.
Com base nos resultados da análise dos questionários encontramos indícios de que há
necessidade de maiores subsídios teóricos e metodológicos para a comunidade escolar ensinar e
promover encontros do ser humano com o meio ambiente. Como visto nos resultados e discussões,
para os entrevistados, a concepção da EA e da Sustentabilidade está exclusivamente ligada às ideias
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de preservação da natureza, deixando as questões culturais, sociais, econômicas, políticas e
históricas, inerentes a essa temática, à margem das discussões.
Constatou-se que a principal dificuldade do trato de temas correlatos à Sustentabilidade e à
EA na sala de aula é a carência de conhecimento teórico e prático, falta de materiais, mas,
sobretudo, de habilidades dos professores em conectar os temas, habilidades e competências
prescritas no currículo com os temas correlatos à Sustentabilidade e à EA, o que vai ao encontro das
demandas atuais encontradas nas diversas redes de ensino por propostas de formação continuada.
Em grande parte das respostas, observou-se que as concepções se baseiam em conceitos ou
informações que, comumente, apresentam-se desvinculadas de uma proposta de trabalho que
contribua para a formação de cidadãos críticos, aptos a construírem conhecimento por meio de
mudança de valores e exemplos de uma postura ética diante das problemáticas socioambientais.
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ANEXOS
Quadro 1. Perfil dos entrevistados
Entrevistado

Sexo

Experiência de
magistério/anos

Disciplina

Grau de instrução

Professor

M

Menos de 5

Ciências

Licenciatura
Ciências Biológicas

em

Professor

F

5 a 10

Ciências

Licenciatura e Bacharelado em
Ciências Biológicas

Professor

F

16 a 20

Matemática

Licenciatura em Matemática

Professor

M

20 a 30

Matemática

Licenciatura em Matemática

Professor

M

20 a 30

Língua portuguesa

Licenciatura em Letras

Professor

F

16 a 20

Língua Portuguesa

Licenciatura em Letras

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2. O que você entende por EA?

Ciências

Educação Ambiental é um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos interdisciplinares que visa o
desenvolvimento da sensibilidade dos educandos (independente da idade) acerca das pautas ambientais
contemporâneas, o trabalho envolve desde as informações até projetos práticos desenvolvidos em parcerias
com os setores públicos e privados
É o habito que se emprega para a preservação ou melhora do ambiente para todos os envolvidos, levando
em consideração a vida socioeconômica do indivíduo além de habito também se emprega direito e deveres
É formar pessoas responsáveis e preocupadas com os problemas ambientais e consumo consciente

Matemática

Penso que tem a ver com a educação voltada para a natureza, compreensão dos biomas, da preservação das
matas e animais, enfim do uso que o homem deve fazer dos recursos naturais de forma harmoniosa
A Educação Ambiental é importante para tomada de decisões com o meio ambiente

Português
Não respondeu

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 3. Defina Sustentabilidade.
Ciências

É uma forma de organização para uso de recursos naturais que proporciona um bem estar para todos
(fauna, flora e seres humanos) além de proporcionar um ciclo dos elementos citados
É o conjunto de conhecimentos que propõe soluções para o desenvolvimento do presente sem
comprometer a vida das gerações futuras (humanas ou não)
Ações definidas no sentido de explorar os recursos naturais de forma responsável, a meu ver, sem
estar a serviço do MERCADO e do lucro

Matemática
Ações que geram pouco ou nenhum impacto ambiental

Português

Preocupação com o que vamos deixar para as futuras gerações, propondo atividades e ações de
preservação e respeito a natureza
É o ato pelo qual o ser humano se auto-sustenta os recursos minerais e naturais são extraídos de
modo consciente sem agredir a natureza

Fonte: Elaborado pelos autores
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Resumo
O presente trabalho apresenta e discute as concepções de professores de uma escola estadual do
município de Diadema – SP em relação a Educação Ambiental (EA) e Sustentabilidade. A EA e a
Sustentabilidade apresentam diferentes e variadas concepções e correntes, polarizando-se entre uma
mais tradicional e outra mais contemporânea. A relevância dessa temática justifica-se na ideia de que a
EA precisamente está relacionada ao Ensino de Ciências na educação básica, indo na contramão do
previsto na Lei 9.795/99 que determina que a EA seja trabalhada de forma interdisciplinar. A pesquisa
realizada tem um enfoque qualitativo/interpretativo em um estudo de campo. Os dados desse trabalho
foram produzidos a partir de respostas escritas por meio de um questionário para os professores de
ciências, matemática e português. Os resultados mostram que os professores possuem concepções
próximas a correntes de visão naturalista e conservacionista. Os resultados apontaram que, para os
entrevistados, a concepção da EA e Sustentabilidade está exclusivamente ligada às ideias de preservação
da natureza, deixando as questões culturais, sociais, econômicas, políticas e históricas, inerentes à essa
temática, à margem das discussões. Compreende-se que direcionar a atenção à Sustentabilidade no
ambiente escolar é pensar o quão importante é que as escolas recebam apoio para a realização de
atividades que promovam discussões em torno das questões socioambientais, sendo assim esperamos
que esse trabalho contribua com pesquisas de formação inicial e continuada de professores em todos os
campos da ciência para que a EA caminhe para seu desenvolvimento pleno e integral nas instituições de
ensino, rumo às Escolas Sustentáveis.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Formação Docente; Escolas Sustentáveis.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO NA LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Zilene Moreira Pereira Soares – UFG
Isabela Dall’ara Guimarães Ribeiro – UFG

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A disciplina de Estágio Curricular Obrigatório na Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Goiás (UFG) tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes a
aproximação com a realidade profissional, com vistas ao desenvolvimento de sua formação técnica,
cultural, científica e pedagógica, e ao exercício da profissão e da cidadania (UFG, 2017).
A carga horária total do estágio é de 400 horas e se divide no formato de três disciplinas
obrigatórias distribuídas ao longo de três semestres. O Estágio Curricular Obrigatório II (ECO II),
objeto deste artigo, tem como objetivo desenvolver o Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP)
construído no semestre anterior durante a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório I (ECO I) e
ao final elaborar o relatório de estágio no formato de artigo científico.
O PIP foi elaborado com base na diagnose no colégio de aplicação da UFG, o CEPAE
(Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação), que identificou problemas com relação aos
macacos-pregos presentes na escola. O projeto teve como principais objetivos promover uma
convivência mais harmoniosa entre os macacos-pregos e a comunidade escolar do CEPAE, além de
abordar temas como evolução, ecologia, morfologia e etologia da espécie.
A intervenção constituiu em 4 oficinas: #somostodosmacacos; saída de campo; estande e
construção de vídeo. Cada uma delas será descrita no decorrer do artigo, bem como as dificuldades
e resultados encontrados durante a execução do projeto.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os indivíduos da espécie Sapajus libidinosus, conhecidos popularmente como macacospregos fazem parte da ordem primata, juntamente com os humanos, chimpanzés, gorilas, gibões,
etc. Apesar de ser um grupo extremamente diverso, todos eles partilham um conjunto de
características que os diferenciam dos demais mamíferos (MINHÓS, 2016).
Algumas características comuns a esse grupo são: a presença de cinco dígitos nas mãos e
nos pés, com elevada mobilidade e polegares oponíveis; presença de unhas ao invés de garras;
maior mobilidade dos braços devido ao surgimento da clavícula; olhos em posição frontal; e
alargamento do cérebro relativo ao tamanho do corpo (MINHÓS, 2016).
Os indivíduos do gênero Sapajus são diurnos e preferencialmente arborícolas. Sua
locomoção se dá por meio do quadrupedalismo, por saltos e escaladas, contudo, o bipedalismo e a
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terrestrialidade podem ser facultativos dependendo da necessidade e das condições do meio.
Possuem mãos preênseis e cauda semi-prêensil, o que lhes confere grande agilidade, facilitando a
escalada e os saltos e favorecendo o hábito arborícola. São onívoros, e sua dieta pode ser composta
por frutos maduros, folhas, brotos, seiva, sementes, néctar, ovos, invertebrados e pequenos
vertebrados (VERDERANE, 2010).
Os macacos-pregos da espécie Sapajus libidinosus vivem constantemente em lugares
antropizados que recebem visitação de grande quantidade de pessoas. Essa relação nem sempre é
harmoniosa e tem afetado direta e indiretamente na dieta alimentar dos macacos-pregos que estão
consumindo cada vez mais alimentos antropogênicos (OLIVEIRA; VIEIRA; OLIVEIRA, 2014).
Durante o desenvolvimento do projeto buscou-se abordar estes conteúdos na sala de aula de
forma dialógica e participativa, tendo em vista a superação da contradição educador-educando,
ideias estudadas nas obras de Freire (2018; 2019). Essa proposta vai de encontro à concepção
“bancária” da educação, em que o educador é o sujeito do processo, responsável por conduzir os
educandos à memorização mecânica dos conteúdos (FREIRE, 2019).
Os estágios I e II foram orientados pelas obras de Paulo Freire com os livros Pedagogia da
Autonomia (2018) e Pedagogia do Oprimido (2019). Em Pedagogia da Autonomia, Freire destaca
uma ideia que estará presente ao longo de toda sua obra: “ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2018, p. 24).
Ambos, professor e aluno, são sujeitos da aprendizagem, não se reduzindo à condição de objeto um
do outro. O professor aprende ao ensinar e o aluno ensina ao aprender.
O professor tem o dever de respeitar os saberes com que os educandos chegam à escola e
deve estabelecer uma conexão entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência
social que eles têm como indivíduos. Em relação aos diferentes saberes, Freire (2018) chama a
atenção para a superação da curiosidade ingênua, representando os saberes do senso comum,
passando à curiosidade epistemológica, representando a busca, o interesse, a dúvida e o
questionamento. Essa passagem se realiza quando a curiosidade ingênua, sem deixar de ser
curiosidade, se torna crítica, epistemológica. A superação faz com que os saberes mudem de
qualidade, mas não de essência (FREIRE, 2018).
Freire (2019) reflete sobre a concepção bancária de educação, que se dá por meio de
relações fundamentalmente narradoras, constituídas por um sujeito narrador (professor) e por
objetos ouvintes (educandos). Nesta concepção o papel do professor é o de “encher” os educandos
com os conteúdos de sua narração. Assim, a educação se reduz a um ato de depositar, de transferir,
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de transmitir conhecimentos. O objetivo dessa concepção é apassivar ainda mais os seres humanos e
adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados ao mundo os sujeitos estiverem, mais de acordo com
os interesses dos opressores estarão.
Em oposição à educação bancária, a educação libertadora ou problematizadora tem como
exigência superar a contradição educador-educando por meio do diálogo. Enquanto na visão
bancária os educadores são os reais sujeitos e os educandos os objetos, na educação libertadora
ambos se tornam sujeitos e crescem juntos no processo. Os educandos deixam de ser recipientes
dóceis de depósitos e passam a ser investigadores críticos, em diálogo com o educador (FREIRE,
2019).
Na concepção de Freire o conteúdo programático proposto para determinada turma não é
uma doação ou uma imposição e sim uma “devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao
povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2019, p.116).
Assim, o conteúdo programático não pode ser elaborado a partir das finalidades do educador, do
que lhe pareça ser o melhor para seus educandos e sim das finalidades dos próprios educandos, a
partir do reconhecimento de seu contexto e concepções. A educação autêntica se faz de A com B
(professor/estudante), mediatizados pelo mundo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estágio foi desenvolvido no Colégio de Aplicação da UFG, o Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação (CEPAE). O PIP foi construído após a realização de uma diagnose no
CEPAE, segundo Libâneo (2001, p.178) “diagnóstico consiste no levantamento de dados e
informações para se ter uma visão das necessidades e problemas da escola e facilitar a escolha de
alternativas de solução”. Desta forma, o diagnóstico é um processo permanente de identificação de
necessidades, visto que a realidade é mutável e dinâmica. O diagnóstico se deu por meio da
aplicação de questionários para 71 estudantes (do Ensino Fundamental II e Médio) e 19
funcionários, dentre eles professores, psicóloga, merendeiras, bibliotecárias e vigilantes, além de
entrevistas com o diretor e a coordenadora.
Na análise dos dados foram observadas muitas reclamações, tanto por parte de estudantes
quanto de funcionários, em relação a presença dos macacos-pregos próximos ao colégio. O CEPAE
se localiza em uma área onde habita uma grande população de Sapajus libidinosus e a interação
dessa população com os alunos e a comunidade escolar da UFG tem sido conflituosa, haja vista os
inúmeros relatos de furtos e comportamentos agressivos praticados pelos macacos-pregos. Como
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resultado dessa convivência, os estudantes e os demais membros da comunidade escolar possuem
uma concepção muito negativa sobre esses animais. Eles são vistos como “pragas”, “invasores” e
“ladrões”, não restando espaço para que os alunos os compreendam em suas múltiplas facetas
(evolutivas, ecológicas, morfológicas e etológicas).
Após decidirmos o tema, iniciamos os estudos e construímos em conjunto o PIP com o
seguinte tema: “A abordagem de aspectos biológicos, etológicos e sociais de Sapajus libidinosus
como forma de promover uma relação mais harmoniosa entre estudantes do Cepae e os macacospregos”. Para o desenvolvimento do projeto decidimos realizar 4 oficinas: construção de vídeo;
estande com informações; saída de campo e uma oficina expositiva-dialogada denominada
#somostodosmacacos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O desenvolvimento do PIP se deu ao longo de quatro semanas, no segundo semestre de
2019. As oficinas foram desenvolvidas com 5 turmas: 2 do Ensino Fundamental e 3 do Ensino
Médio, selecionadas pois possuíam aulas de Ciências/Biologia nos mesmos horários da disciplina
de Estágio.
Um conflito de horários entre as disciplinas de ECO II e III, em que ambas estagiaram no
mesmo período e mesmas turmas e a realização de um evento esportivo na escola fez com que
tivéssemos que repensar o planejamento e impossibilitou a finalização de partes do projeto.
A oficina “#somostodosmacacos” abordou aspectos evolutivos da ordem Primata, tendo em
vista a superação da visão antropocêntrica de que os seres humanos são superiores aos demais seres
vivos. A metodologia proposta baseou-se em aulas expositivas-dialogadas e desenvolvimento de
atividades práticas com os estudantes. Buscou-se o diálogo com os alunos e romper com a ideia de
aulas fundamentalmente narradoras, características da educação bancária, em que o professor é o
sujeito narrador e os estudantes os objetos ouvintes (FREIRE, 2019). Durante a realização desta
oficina houve, em todas as turmas, grande participação dos estudantes, que contribuíram
significativamente para o desenvolvimento das aulas.
A oficina “Saída de campo” teve como objetivos observar e compreender os diferentes
comportamentos dos macacos-pregos presentes no colégio; e perceber as relações dos macacospregos entre si e com o ambiente. Para alcançar estes objetivos a oficina foi dividida em 2
momentos. Primeiro foi realizada uma discussão teórica sobre comportamento animal, quais os
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principais comportamentos observados em macacos-pregos, usos e aplicações de um etograma. Em
um segundo momento os estudantes foram conduzidos ao pátio e a áreas abertas dentro do colégio.
Cada estudante recebeu um etograma com os possíveis comportamentos a serem observados, com
espaços para fazer a descrição de cada um deles. Após a saída de campo os alunos retornaram para
sala para socialização dos comportamentos observados. Esta oficina estimulou a observação e a
reflexão dos educandos quanto aos aspectos ecológicos, morfológicos e etológicos dos macacospregos, anteriormente vistos apenas como “pragas” e “invasores”.
A oficina de estande sistematizou os temas apresentados nas oficinas anteriores e construiu
um estante com materiais produzidos pelos estudantes em conjunto com os estagiários. Ao final, o
material produzido permaneceria exposto no CEPAE para que outras pessoas tivessem a
oportunidade de acessar as informações contidas no estande. Esta oficina se iniciou conjuntamente
à oficina #somostodosmacacos, com uma dinâmica conhecida como “tempestade de ideias”, que
consistiu em questionar os alunos sobre o que os macacos-pregos representavam para eles. Essa
estratégia foi utilizada para analisar o conhecimento prévio dos estudantes e desmistificar visões
equivocadas sobre os macacos-pregos. As ideias que surgiram na tempestade foram categorizadas e
posteriormente discutidas com os alunos. Após a discussão, a sala foi dividida em grupos, que
construíram cartazes com informações, desenhos e imagens sobre o tema proposto.
Na atividade de culminância do projeto, o estande foi montado e os materiais produzidos
pelos alunos e estagiários foram expostos. O estande ficou exposto no pátio durante o recreio
estendido, com duração de 1 hora. Embora o objetivo fosse manter o estande no pátio após o
desenvolvimento do projeto, a coordenação da escola solicitou que ele fosse retirado. Apesar disto,
finalizamos a oficina com êxito, atingindo a maioria de seus objetivos.
A oficina de construção de vídeo tinha como principais objetivos a produção de um vídeo,
em forma de documentário, contendo os aspectos biológicos e etológicos dos macacos-pregos. Os
alunos foram convidados a contribuir enviando vídeos filmados por eles sobre os macacos-pregos e
entrevistas com colegas e professores. Em um outro momento, os estudantes foram encaminhados
ao laboratório de informática para que noções básicas de computação fossem discutidas. Contudo,
surgiram diversas dificuldades estruturais, desde a ausência de cabos, conexão com a internet e
problemas com o software, e apenas um grupo conseguiu atingir o objetivo da atividade.
Ao final, o material a ser integrado no vídeo foi constituído principalmente por filmagens
sobre as atividades desenvolvidas durante a intervenção do que sobre os macacos especificamente.
Apesar das dificuldades e das mudanças no planejamento inicial, a comunidade escolar recepcionou
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positivamente a exibição do vídeo. Este foi transmitido em um telão durante o recreio estendido e
assistido por alunos, professores e funcionários.
Em relação às dificuldades e aos imprevistos encontrados durante a realização do projeto,
Paulo Freire (2018, p. 40) diz que: “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática”. Desta forma, os imprevistos e os problemas encontrados nos
permitem refletir sobre nosso fazer pedagógico e da complexidade da escola pública.
CONCLUSÕES
As ideias freireanas foram essenciais para o desenvolvimento do projeto, considerando que o
elaboramos a partir da realidade da própria comunidade escolar e não como um problema com
respostas prontas trazido da universidade. Realizar um diagnóstico da escola campo, antes de
desenvolver o projeto, permitiu dialogar com a comunidade escolar, ouvir seus anseios, percepções
e dúvidas e, assim pensar em uma intervenção que pudesse contribuir positivamente com o colégio.
Abordar a temática sobre os macacos-pregos, animais presentes no dia a dia da escola,
aproximou temas da biologia como evolução, ecologia e comportamento animal da realidade dos
alunos. Apesar dos imprevistos e das dificuldades encontradas na realização do projeto, a maioria
dos objetivos foram atingidos e foi iniciada uma discussão para que os alunos possam se
conscientizar e desenvolver uma convivência mais harmoniosa com os macacos-pregos presentes na
escola.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um relato de experiência vivenciada durante a disciplina de Estágio
Curricular Obrigatório II da Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás
(UFG). Durante o estágio foi realizado um Projeto de Intervenção Pedagógica, cujo principal objetivo
foi a promoção de uma convivência mais harmoniosa entre os macacos-pregos e a comunidade da
escola campo, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). A escola se localiza em
uma área onde habita uma grande população de Sapajus libidinosus, e a interação dessa população com os
alunos e a comunidade escolar da UFG tem sido conflituosa, haja vista os inúmeros relatos de furtos e
comportamentos agressivos praticados pelos macacos-pregos. Como resultado dessa convivência, os
estudantes e os demais membros da comunidade escolar possuem uma concepção muito negativa sobre
esses animais. O tema surgiu após a realização de uma diagnose no colégio, que consistiu em
observações do cotidiano escolar e na aplicação de questionários para os estudantes e funcionários da
instituição. O projeto foi executado por meio de 4 oficinas: #somostodosmacacos; saída de campo;
montagem de estande e construção de vídeo, atividades essas direcionadas aos alunos do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio do colégio. O referencial teórico adotado para o desenvolvimento
das atividades foi baseado nas ideias freireanas, com as obras “Pedagogia da Autonomia” e “Pedagogia
do Oprimido”. Conclui-se que abordar a temática sobre os macacos-pregos, animais presentes no dia a
dia da escola, aproximou temas da biologia como evolução, ecologia e comportamento animal da
realidade dos alunos. Além disso pode-se perceber e tentar superar as relações conflituosas entre escola
e universidade.
Palavras-chave: Relato de experiência; Estágio Curricular; Projeto de Intervenção Pedagógica;
Macacos-pregos.
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REGISTRO DAS PLANTAS MEDICINAIS NOS
QUINTAIS PARA INTRODUÇÃO DO LETRAMENTO
CIENTIFICO NO ENSINO DE BIOLOGIA
Argilena Cardoso Amaral Leite – UFMT

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As plantas medicinais possuem grande importância socioeconômica para o Brasil, pois está
presente nos quintais da população local e apresentam princípios ativos importantes. Entretanto para
ampliar o estudo sobre os princípios ativos é necessário mais profissionais e condições para a
execução de testes laboratoriais com princípios terapêuticos nos diversos ambientes.
No estado de Mato Grosso existem inúmeros estudos realizados com plantas medicinais,
pois além das espécies nativas há espécies exóticas que são de extrema importância para a
população são cultivadas em quintais, hortas e jardins, já que as espécies exóticas se adaptaram as
condições climáticas, são amplamente utilizadas pela população para diversas finalidades como no
combate e controle de várias doenças. Tanto as espécies nativas quanto as exóticas são utilizadas na
medicina tradicional e na produção de fitoterápicos pelas farmácias de manipulação. Este estudo
objetivou conhecer o uso e as plantas medicinais cultivadas nos quintais das casas de alunos da
turma do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 13 de Maio no município de Porto EsperidiãoMT, para melhor compreensão do uso dos recursos naturais e conservação da diversidade vegetal;
seus usos popular no combate de diversas doenças, mal-estar e incômodos e relacionar o nome
popular das plantas com o nome cientifico para que assim se inicie o letramento cientifico a partir
do conhecimento popular.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A relação homem-natureza é muito complexa e ao longo dos tempos foi se alternando entre
dominar e proteger a natureza. Não se sabe ao certo quando se deu o uso de plantas com fins
curativos, há evidências de que no período neolítico já usavam plantas na culinária e na medicina.
(BERWICK, 1996). O descobrimento do uso das plantas foi meramente intuitivo, ocorreu através
da observação de animais comendo plantas quando passavam mal e buscavam nos vegetais a cura
para suas afecções ou males estomacais dentre outros. (OLIVEIRA & SILVA, 1994). MARTINS et
al (1995) citam que, no Brasil, o tratamento de doenças usando as plantas, apresenta a influência da
cultura indígena, africana e europeia. Além disso, há visões diferenciadas sobre tal relação, de
acordo com as diferentes culturas (AMOROSO, 2007). ALBUQUERQUE; ANDRADE (2002)
comentam que uma vez perdido, o conhecimento advindo da cultura popular se torna irrecuperável.
Do mesmo modo GUARIM NETO; MORAES (2003) adverte que os recursos naturais, se extintos,
não mais se encontrarão disponíveis às futuras gerações. Assim, o “saber local”, contextualizado
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cultural e ambientalmente, está cada vez mais chamando a atenção de pesquisadores de distintas
áreas (AMOROZO, 2002). A humanidade sempre manteve relação com o ambiente natural desde os
primórdios para retirar diversos recursos para sua subsistência.
Conforme lembrado por Queiroz (1993), a medicina caseira e religiosa os principais
recursos terapêuticos utilizados na medicina popular são alimentação, plantas medicinais,
resguardo, água, barro, massagens, toques e rezas. Segundo Oliveira, (1995), os procedimentos
adotados são transmitidos a cada geração, fazendo com que os recursos usados variem conforme a
região e a comunidade, em especial as plantas medicinais. Essa autora ressalta ainda que a medicina
popular é praticada em diferentes circunstâncias, espaços e por várias pessoas, inclusive
profissionais populares de cura, construindo, dessa forma, um saber aprendido no cotidiano.
Ao abordarmos o uso de plantas medicinais pela sociedade, é indispensável a inclusão do
idoso, é um informante que contribui de forma significativa no registro do conhecimento sobre o
uso dos recursos vegetais, pois com o decorrer dos anos a experiência adquirida com manipulação e
uso das plantas, os idosos possuem saberes fundamentais comparando com os mais jovens (Cabral,
2003).
Nas últimas décadas, a procura por produtos naturais tem envolvido não só os naturalistas,
mas também pesquisadores e todos aqueles que procuram investigar e divulgar os benefícios desses
produtos. Esses, a cada dia, apresentam um maior emprego, sendo utilizados na alimentação, na
indústria farmacêutica, na agroquímica, entre outros. Na alimentação, as ervas condimentares e
aromáticas atuam realçando o sabor dos alimentos e ativando a ação das glândulas salivares, que
iniciam o processo digestivo. Além disso, cada tipo de planta tem em sua composição substâncias
diferentes, de forma que agem no organismo mesmo quando a planta é usada apenas como tempero
(Cabral, 2003).
Segundo Amoroso e Gélly (1998), o uso de plantas para vários fins nas comunidades
tradicionais e até mesmo nos centros urbanos, está se tornando uma necessidade urgente, esse fato
está relacionado com os costumes, situação socioeconômica e até mesmo uma das alternativas para
as pessoas que acreditam na cura de certas doenças através do uso das plantas medicinais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento do estudo com Plantas Medicinais ocorreu entre os anos de 2013 a 2018,
no momento que o conteúdo proposto para trabalhar na disciplina de Biologia foi a diversidade
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vegetal (reino Plantae). Para execução desse estudo, foram realizadas aulas teóricas e práticas,
visitas aos quintais, registros fotográficos, coleta das plantas para estudar as diferentes partes,
funções e classificar a divisão a que estas pertencem e identificação com o nome cientifico das
plantas mais comuns nos quintais. Para identificação dos espécimes, utilizou guias práticos como
Lorenzi e Harri (2008), sites específicos para comparar o material coletado com as imagens
ilustrativas para relacionar o nome popular com o nome cientifico. Para obtenção dos saberes
referentes as plantas os alunos utilizaram questionários abertos e entrevistaram os pais, avós, tias,
tios e vizinhos para obter as informações referente a forma de uso, preparo, parte utilizada, modo de
cultivo e com quem aprendeu a usar as plantas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Aulas teóricas possibilitaram aos alunos estudar os vegetais, entender a importância no
cotidiano e relacionar com a alimentação, compreender a contribuição da vegetação na composição
dos ecossistemas, inclusive na produção de oxigênio e umidade do ar atmosférico, entre outros
processos. Após as aulas teóricas por meio das aulas práticas foi possível aos alunos identificarem
cada órgão ou parte da planta como: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente e compreender a
importância desses para o funcionamento biológico e a manutenção da espécie na natureza. E ainda
o sistema de classificação das plantas em gimnospermas e angiospermas considerando as
características de cada grupo, foi possível identificar nas aulas práticas as diferenças entre as plantas
monocotiledôneas e dicotiledôneas.
Através das entrevistas, os alunos obtiveram informações associadas as plantas como por
exemplo o nome popular citado pelo informante: a doença ou incomodo para qual planta é usada, a
parte da planta utilizada tais como: raiz, caule, casca, folha e flor, fruto ou semente e a forma de
preparo: infusão, decocção, maceração entre outras formas. Nos quintais foi possível registrar as
seguintes plantas com potencial medicinal: boldo, poejo, erva de santa Maria, hortelã, Arruda,
romã, goiaba, limão, laranja, acerola, capim cidreira, erva cidreira, vassourinha, gengibre, alecrim,
camomila, terramicina, babosa, dipirona, caninha do brejo, alfazema, erva doce, losna, açafrão etc.
No total foram descritas pelos alunos 62 espécies de uso medicinal conhecidas pelo saber popular,
dentre as mais frequentes nos quintais serão descritas a seguir foram: o Boldo, Plectranthus
barbatus (Andrews) pertence à família Lamiaceae as folhas é a parte mais utilizada, a forma de
preparo é a maceração, utilizada para tratar as doenças do estômago foi a planta mais frequente
registrada em 22 quintais; na sequência o Capim-cidreira - Cymbopogon citratus (DC) Stapf.
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Pertence à família Poaceae a parte utilizada são folhas, preparadas em forma de chá, utilizada como
tranquilizante ou calmante sua ocorrência foi registrada em 16 quintais. A Babosa - Aloe vera L. ex
Webb, ocorreu em 14 quintais pertence à família Liliaceae a parte utilizada são as f olhas, a forma
de preparo é o emplasto utilizada como cicatrizante. A Terramicina - Alternanthera brasiliana (L.)
O. Kunt. Possui tonalidade roxa/avermelhada é utilizada nos ferimentos como cicatrizante a parte
utilizada são as folhas, preparada por infusão, após o esfriamento lava-se os ferimentos. A Erva de
santa Maria - Chenopodium ambrosioides L. pertence a família Chenopodiaceae a parte utilizada
são as folhas preparada por Maceração é usada para combater verminoses é anti-inflamatória,
também pode ser utilizada em fratura óssea, essa planta foi registrada em 10 quintais. Alecrim
Rosmarinus officinalis L, é usada pela população para tratar a queda de cabelo, coração, falta de ar,
pertence a família Lamiaceae. O

e Hortelã - Mentha x piperita pertence à família Lamiaceae a

parte usada são as folhas é preparada por infusão, serve para tratar gripes e auxilia na digestão.
Laranja - Citrus sinensis (L.) Osbeck. Familia Rutaceae, com as folhas faz o chá para tratar gripes e
tosse, as três últimas plantas tiveram ocorrência iguais presente em 08 quintais. A Ruta graveolens
L. Família Rutaceae usa as folhas por infusão usada para tratar a labirintite, conjuntivite registrada
em 6 quintais, seguida da Erva cidreira presente em 5 quintais, o nome cientifico é Melissa
officinalis L. Pertence à família Lamiaceae usa as folhas para fazer chá para controlara pressão alta
e é calmante. As demais plantas citadas conforme o saber popular dos informantes ocorre com
menos frequência nos quintais. Relataram também que as plantas medicinais cultivadas em seus
quintais, são usadas pelos familiares para combater diversas doenças e destacam as mais comuns
como: gripes, resfriados, pressão alta, infecções, afecções da garganta, estômago, fígado entre
outros. Dentre as partes mais utilizadas da planta destacaram a folha, e citaram diversas formas de
preparo, destacando a infusão, maceração e decocção as mais comuns. Observou-se também que
cada espécie é conhecida entre os moradores apenas pelo nome popular. Participaram desse estudo
84 alunos, sendo a maioria residentes na zona urbana, mas há alunos que residem na zona rural e
todos declararam ter algum tipo de planta cultivada em seus quintais e são usadas por familiares e
vizinhos.
Foi possível observar que dentre as plantas registradas pelos alunos, a maioria são plantas
exóticas, que foram trazidas por colonizadores que vieram de diversas regiões do país e de outros
países para Mato Grosso. Nos relatos descritos pelos alunos que residem na zona rural como: sítios,
chácaras e fazendas, descreveram que fazem uso de plantas medicinais exóticas e também nativas
como: barbatimão, mangava, quina, pata de vaca, salsa parrilha e sucupira, que são colhidas no
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habitat natural, quando necessitam desse remédio, para tratar infecções e dores. Enquanto que nos
relatos dos alunos residentes na cidade, as plantas são exclusivamente exóticas.
O cultivo das plantas nos quintais a dedicação e os tratos culturais é realizado sempre pelo
sexo feminino sempre pela mãe, avó ou tia e que eles também ajudam na limpeza deste espaço. Nos
seus estudos Barbosa (2004), notou que o quintal é um ambiente bastante vinculado à figura
feminina. Ao passo que os homens apresentaram uma maior vivência nos “matos” e em outros
afazeres como o trabalho nas indústrias e empresas no ambiente urbano. O uso de plantas para fins
medicinais também é confirmado por CARNIELLO (2004) nos estudos dos quintais em Porto
Limão- Cáceres-MT.
O conhecimento popular não é passado e nem aprendido de maneira sistemática e formal,
mas ocorre constantemente no cotidiano familiar. Pode observar que o saber referente às plantas as
formas de uso a parte utilizada são passadas para esses alunos no meio familiar.
O conhecimento nesse caso se dá de maneira livre e espontânea, e depende de vários fatores
socioculturais, (DI STASI 1996). AMOROZO (2007) afirma que este é um tipo de aprendizado que
começa cedo, quando as crianças acompanham os adultos e tomam parte na tarefa cotidiana e uma
vez aprendido, dificilmente se esquece ou deixa de exercer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do trabalho constatamos que os alunos, compreenderam de forma significativa a
importância dos vegetais e as diferenças entre plantas nativas e exóticas e que muitos, já possuem
conhecimento referente ao uso popular dessas plantas, porque os familiares consideram as ervas
naturais como farmácias vivas, sendo uma das alternativas para terem saúde de qualidade.
Dessa forma o saber popular está relacionado com a herança cultural, sendo esta
extremamente importante para o acúmulo de informações que ocorre através das pessoas idosas
que passam essas informações para os mais jovens quando cultivam e usam essas plantas, pois
assim a conservação da diversidade de plantas com potencial medicinal mantém-se no meio social
sendo o conhecimento construído e repassando entre as gerações por meio do saber familiar. Além
de serem usadas para diversos fins, as espécimes também servem de material didático para melhor
compreensão das plantas. Através desse estudo os alunos descreveram que o cultivo de plantas
medicinais é uma das alternativas de conservar a diversidade vegetal no meio social, servindo como
alternativas para tratar doenças e incômodos presente na população. Foi possível relacionar o nome
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popular das plantas que mais ocorrem nos quintais com os nomes científicos para efetivar a relação
saber popular com o conhecimento cientifico, contribuindo para a compreensão de que o nome
cientifico é universal sendo fundamental para o reconhecimento das espécies da flora e fauna em
qualquer lugar do planeta.
Nesse estudo foi perceptível que o saber popular presente na cultura local, vem sendo
repassado para as gerações futuras, isso mostra que os costumes e saberes presente na população
local ainda resiste, a influência intercultural que pode ser um dos fatores responsável pela mudança
de hábitos presente nas populações tradicionais e a perda dos saberes culturais.
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Resumo
As plantas medicinais possuem grande importância socioeconômica para o Brasil presente nos quintais
da população local. Este estudo objetivou conhecer o uso e as plantas medicinais cultivadas nos
quintais dos alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 13 de Maio no município de Porto
Esperidião-MT, para melhor compreensão do uso dos recursos naturais e conservação da diversidade
vegetal no planeta. Para execução desse estudo, foram realizadas aulas teóricas e práticas, visitas aos
quintais, registro fotográfico, coleta das plantas para estudar as diferentes partes e funções. Para
identificação das espécies, utilizou guias práticos como Lorenzi e Harri (2008), sites específicos para
comparar o material coletado e identificar o nome cientifico. Para obtenção dos saberes referente as
plantas os alunos utilizaram questionários abertos e entrevistaram os pais, para obter as informações
referente a forma de uso, preparo, parte utilizada, modo de cultivo e com quem aprendeu a usar as
plantas. Durante as aulas teóricas possibilitou aos alunos estudar os vegetais, entender a importância no
nosso cotidiano e relacionar com nossa alimentação, compreender a contribuição da vegetação na
composição dos ecossistemas. Relacionaram a teoria e prática e concluíram que cada órgão ou parte da
planta são extremamente importantes para o funcionamento biológico e a manutenção da espécie na
natureza. Através das entrevistas obteram informações associadas as plantas, a doença ou incomodo
que é tratado, a parte da planta utilizada e a forma de preparo. Nos quintais foi possível registrar 62
espécies de amplo uso medicinal, conhecidas pelo saber popular. Nesse estudo foi perceptível que o
saber popular presente na cultura local, vem sendo repassado para as gerações futuras.
Palavras-chave: Plantas medicinais; Saber popular; conhecimento cientifico; quintais.
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SER PROFESSOR: O QUE OS ACADÊMICOS
CONSIDERAM MAIS SIGNIFICATIVO NO CONTEXTO
DA DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS
Robledo Lima Gil – UFPEL

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A importância das Didáticas nos cenários de formação docente tem sido modificada ao
longo dos anos, atingindo o status de disciplina que favorece a reflexão e o planejamento de ações
para enfrentar o cotidiano pedagógico em diversas áreas do conhecimento. Por se tratar de uma
disciplina plural, transita entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos nos cursos de
Licenciatura. Em especial, tratamos, nesta pesquisa, do trabalho desenvolvido na disciplina de
Didática do Ensino de Ciências (DEC), no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).
Este trabalho se caracteriza como um relato de experiência que visa a debater sobre o papel
das didáticas na formação dos futuros professores de Ciências, a partir dos debates profícuos em
sala de aula. Na tentativa de apresentar elementos para o que tem sido trabalhado ao longo da DEC,
aprofundamos a discussão do que foi apresentado em outro evento da área da educação.
A disciplina de DEC, situada no meio da grade curricular do curso - quinto semestre - e
oferecida aos acadêmicos anualmente, tem por objetivo proporcionar um espaço de compreensão e
de reflexão sobre o fazer pedagógico no Ensino de Ciências do Ensino Fundamental, tanto para os
Estágios Supervisionados (que ocorrem nos sexto e sétimo semestres) quanto para a futura docência
nas escolas. Para isso, o trabalho percorre inúmeros temas que são construídos de acordo o percurso
formativo de cada turma em questão.
Por fim, objetivou-se, neste trabalho, identificar e compreender, no desenvolvimento da
disciplina de DEC do Curso e Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPEL, o que os acadêmicos
manifestam como sendo os temas mais importantes ao longo da sua formação e que foram
exaustivamente debatidos e refletidos ao longo do semestre na referida disciplina.
A DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA UFPEL
No contexto da UFPEL, a disciplina de DEC, situada no quinto semestre do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPEL (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 2011), antecede os Estágios Supervisionados,
momento este peculiar na formação dos futuros professores de Ciências. Para que o acadêmico se
matricule na disciplina de DEC, este deve ter cursado algumas disciplinas específicas das diversas
áreas das Ciências Biológicas, bem como as disciplinas pedagógicas, oferecidas pela Faculdade de
Educação, atendendo as questões que envolvem o ser professor. Assim sendo, estes acadêmicos
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chegam na disciplina de DEC com inúmeros conceitos trabalhados nas esferas do conhecimento
específico (botânica, genética, zoologia, biologia celular etc.) além daqueles que envolvem as
questões pedagógicas (teoria e prática pedagógicas, legislação na área da educação, teorias da
aprendizagem, aspectos sócio-histórico-filosóficos etc.).
Tendo como objetivo principal da DEC fazer a “ponte” entre estes inúmeros temas
trabalhados nos primeiros quatro semestres do curso, bem como, auxiliar na preparação para os
Estágios Supervisionados, a DEC foi planejada integrando as seguintes temáticas de estudo e
intensos debates: o histórico, as políticas públicas, o currículo, a avaliação, as teorias da
aprendizagem, a construção dos modelos didáticos, as ideias prévias, o uso do livro didático, todos
estes com enfoque no Ensino de Ciências.
O RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS: O QUE OS
DEBATES NOS MOSTRAM?
A partir da manifestação de acadêmicos da disciplina de DEC e dos registros do diário de
bordo produzido pelo professor responsável pela referida disciplina, este trabalho apresenta o que
mais tem sido motivo de debate por parte dos acadêmicos. Cabe salientar que os dados coletados
têm como fonte o registro dos acadêmicos nas atividades realizadas, o diário de bordo do professor,
os debates em sala de aula e as conversas informais. Estes dados foram cruzados sem a preocupação
de estabelecer ordem cronológica, mas, sim, entendidos como um todo durante o processo de
formação dos futuros professores de Ciências.
Para este trabalho foram analisados os resultados das atividades desenvolvidas em três
turmas de DEC, a saber: 2016 (com 20 acadêmicos), 2017 (com 24 acadêmicos) e 2018 (com 18
acadêmicos). A análise dos resultados produziu eixos (ou elementos) para entender quais são os
principais temas elencados pelos acadêmicos.
Em linhas gerais, os resultados apontam para quatro eixos que foram considerados os mais
significativos durante o processo de formação das três turmas de DEC que participaram do recorte
para este relato de experiência. Estas eixos apresentam naturezas diferenciadas e foram assim
denominadas (GIL, 2108): (1) a articulação entre os conhecimentos específicos e pedagógicos;
(2) a constituição do ser professor ao longo da carreira docente; (3) a capacidade de planejar
aulas e portar-se diante de uma turma de Ciências do Ensino Fundamental; e (4) a
preparação para o Estágio Supervisionado (para muitos, a primeira experiência em sala de aula
na figura de professor - e a que está por vir logo em seguida na formação destes acadêmicos).
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Assim sendo, para este trabalho, trataremos os quatro eixos de análise latentes e
potencialmente formativos no contexto de formação que se intentou investigar, pois serão a seguir
explicitados, discutidos e analisados. Salientamos que os eixos e as análises realizadas em seu bojo
não são fechadas. Pelo contrário, se relacionam de tal forma que apresentam dificuldade em esgotar
a discussão.
No que se refere à articulação entre os conhecimentos científicos (em Ciências Biológicas
ou áreas básicas, como Química, Física, Cálculo) e os pedagógicos (em Ciências da Educação como trata Tardif (2002), por exemplo), os acadêmicos consideram que somente nas disciplinas de
DEC existe a articulação destes conhecimentos. Uma das críticas comuns recaem sobre a ideia de
que os professores que tratam dos conhecimentos específicos “em nenhum momento ensinam a
como ensinar determinado conteúdo de Biologia” (menções de alguns acadêmicos) e que os
professores da área da educação, que atuam nas disciplinas de cunho “estritamente” pedagógico,
“ficam num devaneio teórico e não relacionam as teorias da educação com os conteúdos de
Biologia” (menções de alguns acadêmicos). Em um trabalho desenvolvido por Bastos (2015), no
mesmo contexto da formação de professores de Ciências Biológicas da UFPEL, este foi um dos
resultados que também teve destaque. Segundo Bastos (2015), para a maioria "dos estudantes o
problema está na relação inexistente entre as disciplinas específicas (das áreas da biologia) e as
pedagógicas (teorias da educação)” (p.53). Ou ainda,
as disciplinas, na sua maioria, são constituídas por saberes isolados uns dos outros, o
que, por muitas vezes, inviabiliza as tão necessárias ligações entre as mesmas. Diante
desta situação, os futuros professores encontram dificuldades em associar os
conteúdos pedagógicos, específicos e as práticas de ensino, pois os currículos de
formação têm-se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem
qualquer explicitação de seus nexos e, completamente desvinculadas do campo de
atuação profissional dos futuros licenciandos (p.60).

A didática apresenta-se como uma ferramenta metodológica contemplando maneiras de
contextualizar conteúdos de forma significativa para os alunos. Para Krüger, Damiani e Gil (2006),
a didática trata-se de uma ferramenta metodológica capaz de contextualizar realidades,
proporcionando o planejamento de currículos que contemplem diferentes aspectos cotidianos e
diversificados.
Segundo Tardif (2002), a constituição do ser professor ao longo da carreira docente se
dá por meio de um processo complexo que envolve saberes que devem se articular. Dentre estes
saberes, a articulação entre o que ele chama de saberes disciplinares (de conhecimentos específicos)
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2598

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

e os saberes de formação profissional (de conhecimentos pedagógicos) são essenciais e presentes na
vida do professor. Cabe destacar que este autor transita entre outros saberes (experienciais e
curriculares), mas que aqui não será abordado. Assim, quando debatemos as questões que
envolvem, especificamente, a constituição do “ser professor” ao longo da carreira docente,
percebemos, a partir da manifestação dos estudantes, “os modelos de professor que não gostariam
de ser; estes constituídos a partir de imagens de professores da escola e da universidade” (menções
de alguns acadêmicos), ou ainda, que não gostariam “de ser um professor conteudista, preocupado
em apenas transmitir conhecimento” (menções de alguns acadêmicos), situação essa que relatam ser
muito comum nas escolas e na universidade, o que vai de encontro com as abordagens
construtivistas que trabalhamos em sua formação acadêmica.
Dessa forma, para estes acadêmicos a DEC tem um papel preponderante para a estimular a
reflexão e, porque não, colaborar sobremaneira com a constituição do futuro professor. Para estes
acadêmicos a DEC “coloca em movimento o pensar como nos constituímos professores” (menções
de alguns acadêmicos), "agregando novos conhecimentos que vão gerando empoderamento
profissional para enfrentar os desafios da profissão” (menções de alguns acadêmicos).
Os dois próximos eixos se articulam de forma mais íntima e serão discutidos de forma
conjunta. O primeiro deles recai sobre a capacidade de planejar aulas e portar-se diante de uma
turma de Ciências do Ensino Fundamental. Isso tem sido muito comum em seus discursos e
mostram certo receio em não “fazer o que é certo”; sentem-se inseguros. Inúmeros acadêmicos
buscam maneiras de como agir em sala de aula, como se existisse um jeito correto para tal, mesmo
que nosso trabalho seja na tentativa de desconstruir esta ideia de que existe uma aula de Ciências
perfeita e universal. Mesmo que no fundo eles saibam que cada contexto exige uma abordagem
diferente por parte do professor, a inexperiência faz com que se sintam temerosos em cometer erros
enquanto professores. Além disso, pesa muito para estes futuros professores serem aceitos pelos
seus alunos; que estes tenham respeito pelo professor.
Já o segundo eixo, que trata da preparação para o Estágio Supervisionado, muitos
acadêmicos manifestam se sentirem despreparados para assumir a função de regência nas turmas de
Ciências, nas escolas. Isso é muito comum, até porque sabe-se que a experiência, ao longo dos anos,
vai possibilitando ao professor encarar a prática com mais segurança.
Como nos lembram Tardif; Raymond (2000), existem duas fases iniciais da carreira docente,
qual sejam: (a) a fase de exploração; e (b) a fase de estabilização e consolidação. A primeira, na
qual vamos nos deter para compreender os acadêmicos em estágio inicial na formação docente,
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compreende de 1 a 3 anos de experiência e é caraterizada por tentativa e erro, aceitação e
experimentação. Imaginemos que este acadêmico terá sua primeira experiência na figura de
professor, o que se configura como um profissional ainda inexperiente.
Cabe salientar que, apesar de ser uma fase em que o acadêmico “pode” arriscar mais, muitos
deles tem medo e acabam buscando alternativas em aulas mais tradicionais, que dão ênfase ao
conteúdo. Como dito anteriormente, parece ser a inexperiência dos acadêmicos que acabam
limitando suas ações em termos de inovação na escola. Claro que este não é o único fator. Não
podemos esquecer que o acadêmico está chegando em um contexto novo, está sendo avaliado por
todos os envolvidos, substitui um professor titular, entre outros fatores que podem limitar sua ação
neste momento inicial.
CONCLUSÕES
Com este trabalho pudemos apresentar o que mais é debatido em sala de aula na experiência
da disciplina de DEC, ou seja, quais os temas mais relevantes para os acadêmicos no momento em
que estão ingressando na segunda metade do curso - a fase dos Estágios Supervisionados. Estes
temas (ou eixos) encontrados foram: (1) a articulação entre os conhecimentos específicos e
pedagógicos; (2) a constituição do ser professor ao longo da carreira docente; (3) a capacidade de
planejar aulas e portar-se diante de uma turma de Ciências do Ensino Fundamental; e (4) a
preparação para o Estágio Supervisionado.
Percebemos que estes temas vão ao encontro do que é planejado na disciplina de DEC, que
trata de inúmeros temas sobre o Ensino de Ciências e o papel do professor em sala de aula. Na
disciplina de DEC os estudantes são encorajados a debater e a buscar teorias que possam auxiliar na
sustentação daquilo que defendem ou, ainda, contrapor o que pensam. A didática é o momento de
relacionar os conteúdos específicos das Ciências Biológicas com os conteúdos pedagógicos,
pensando numa prática pedagógica relacional e significativa.
Por fim, salientamos que novas experiências acontecerão nas próximas edições das
disciplinas de DEC e que, com o passar dos anos, poderão vir a contribuir de forma significativa
para os temas apresentados neste trabalho.
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Resumo
Este relato de experiência acontece no contexto da disciplina de Didática do Ensino de Ciências (DEC)
da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e busca identificar e compreender o que os acadêmicos
manifestam como sendo os temas mais importantes ao longo da sua formação e que foram
exaustivamente debatidos e refletidos ao longo do semestre na referida disciplina, tendo como base que
este era um dos objetivos principais da referida disciplina. Para este trabalho foram analisados os
resultados das atividades desenvolvidas em três turmas de DEC, a saber: 2016 (com 20 acadêmicos),
2017 (com 24 acadêmicos) e 2018 (com 18 acadêmicos). A análise dos resultados produziu eixos (ou
elementos) para entender quais são os principais temas elencados pelos acadêmicos. Para estes
acadêmicos os principais pontos a se debater e trabalhar em sala de aula foram: (1) a articulação entre
os conhecimentos específicos e pedagógicos; (2) a constituição do ser professor ao longo da carreira
docente; (3) a capacidade de planejar aulas e portar-se diante de uma turma de Ciências do Ensino
Fundamental; e (4) a preparação para o Estágio Supervisionado. Em linhas gerais, muitos acadêmicos
não percebem, ao longo das disciplinas do curso, a articulação entre os conhecimentos específicos e os
pedagógicos, não enxergam a sua própria constituição como professores e não se sentem preparados
para assumir a regência de turma nos Estágios Supervisionados. Isso tudo se dá por diferentes motivos
e precisa ser trabalhado em sala de aula. Os resultados mostram ainda a importância das didáticas na
busca pela articulação entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, bem como o estabelecimento
da relação entre a teoria e a prática docentes.
Palavras-chave: Didáticas; Formação de Professores; Teoria e Prática Pedagógicas; Ensino de Ciências
no Ensino Fundamental; Estágios Supervisionados.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As metodologias ativas apresentam-se como alternativa para melhorar e tornar mais eficiente e
significativo o modelo convencional de ensino, que na maioria das vezes, é baseado em aulas
expositivas, conteudistas, frequentemente descontextualizadas e que não empoderam o estudante
em seu processo de aprendizagem. Por esse motivo, novas propostas de métodos, abordagens,
estratégias e organizações curriculares são apresentados, com a finalidade de otimizar a qualidade
do ensino e do aprendizado dos estudantes.
Dentre as metodologias ativas presentes na literatura, destaca-se o método STEAM
(HARDOIM et al., 2019), um acrônimo formado pelas iniciais dos nomes, em inglês, das
disciplinas Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, apresentada como uma tendência
inovadora com a intensão de modificar o status quo da educação atual, permitindo ao estudante, de
forma autônoma e criativa, explorar sua curiosidade e desenvolver uma aprendizagem significativa
(SILVA et al., 2017).
Este trabalho trata-se de um relato de experiência de uma aula de Ciências da Natureza sobre
Poluição do Ar, com base no método de ensino STEAM, para encontrar respostas e entendimento às
seguintes questões: “Como o ser humano pode interferir na composição da atmosfera?”; “Os gases
que encontramos hoje sempre estiveram aqui no planeta? A poluição afeta apenas os seres
humanos?”; “Que tipo de problema com poluição do ar podemos encontrar em nossa cidade?”.
Buscando respostas para esses questionamentos, o objetivo deste trabalho foi elaborar
materiais visuais com conteúdo informativo sobre a Poluição do Ar, explorando e estimulando as
muitas inteligências e capacidades dos alunos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
STEAM na educação
As metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, análise, estudos,
pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um
problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor
atua como facilitador ou orientador para que o estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele
mesmo, o que fazer para atingir um objetivo (BASTOS, 2006).
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Nessa perspectiva, foi criado o método STEAM. Trata-se de um modelo educacional de
ensino que engloba as disciplinas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática
estruturados em um currículo integrativo, a serem trabalhados de maneira conjunta no
desenvolvimento de um mesmo projeto, colocando o estudante como protagonista de seu próprio
aprendizado (YAKMAN, 2010).
YAKMAN, observou a necessidade dos estudantes em adquirir habilidades em todas as
áreas para se tornarem cidadãos completos, assim, desenvolveu esse modelo para ser usado nas
escolas.
Meu objetivo foi encontrar uma forma de classificar amplamente todas as áreas de
estudo em uma estrutura que permitisse aos estudantes compreender a importância das
relações entre os campos e, esperançosamente, respeitar suas necessidades de adquirir
habilidades em todas as áreas, se fossem rodeados de cidadãos. Meu outro objetivo foi
proporcionar à academia uma estrutura a qual ajudasse a organizar o ensino dos
campos e não criasse uma hierarquia, mas, ao invés, estabelecesse uma reflexão de
como os campos do conhecimento são interconectados uns com os outros na realidade,
assim, a conexão poderia ser refletida nas áreas escolares. Tal estrutura proporcionaria
para os sujeitos serem ensinados baseado em um modelo onde a interdisciplinaridade
ocorresse naturalmente nos elementos curriculares, para ser explorada ou para estudos
a serem efetuados através de um método mais universalmente integrativo.
(YAKMAN, 2010. Tradução nossa)1

A finalidade do STEAM na educação é romper as barreiras entre as disciplinas, construindo
um ambiente de interdisciplinaridade por excelência, conforme SILVA et al.
As disciplinas STEAM são trabalhadas de forma conjunta permitindo ao estudante a
mobilização de habilidades e saberes de forma integrada e concorrendo para uma
aprendizagem significativa. Há a ênfase no trabalho em conjunto, que propicia, a cada
estudante, o desempenho de funções e atividades que utilizem e desenvolvam suas
habilidades e competências contribuindo para a aprendizagem comum. Também

My goal was to find a way to broadly classify all areas of study into a structure that would allow students to
understand the importance of the relationships of the fields and hopefully come to respect their need to acquire skills in
all areas if they were to become well-rounded citizens. My other goal was to afford academe a structure by which to
help organize the teaching of the fields that would not establish hierarchy, but instead establish a reflection of how
fields of study interconnected with one another in reality so that those connections could be reflected in scholastic
arenas. Such a structure would allow for subjects to be taught based in one subject with naturally occurring crosscurricular elements to be explored or for topical studies to be taught through more universally integrative methods
(YAKMAN, 2010).
1
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incentiva o desenvolvimento de um pensamento crítico e dota os estudantes de uma
melhor capacidade para enfrentar a complexidade do mundo (SILVA et al., 2017).

O STEAM se mostra uma metodologia interdisciplinar focada em desenvolver
conhecimentos e habilidades para preparar os estudantes para as complexidades do mundo, já que
desenvolve o pensamento científico e o conhecimento investigativo a partir da integração entre as
diferentes áreas do conhecimento, de forma a contemplar o desenvolvimento de habilidades
práticas, com a engenharia e a tecnologia, em aplicação dos conhecimentos teóricos, também
abordados, das ciências e matemática, bem como a criatividade e desenvolvimento de habilidades
artísticas (MACHADO, 2019).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesse trabalho, é apresentado um relato de experiência de uma aula de Ciências da Natureza
sobre Poluição do Ar para alunos dos sextos anos de uma escola pública de Cuiabá, Mato Grosso,
tendo como base o método STEAM. O conteúdo da aula, além de ser continuidade de uma matéria
já trabalhada em aulas anteriores é, também, assunto da realidade, trazendo à tona os efeitos
causados pela poluição do ar, resultantes dos gases poluentes, que podem prejudicar a nossa vida e
a natureza.
A metodologia utilizada nesse estudo foi a observação não estruturada a partir das produções
desenvolvidas pelos alunos durante a aula. A referência didática utilizada na aula foi Fiorot Junior
(2019), intitulada “A atmosfera terrestre e a poluição do ar”.
A atividade foi iniciada por um breve debate introdutório sobre os efeitos da poluição do ar,
por meio das questões citadas anteriormente: “Como o ser humano pode interferir na composição
da atmosfera?”; “Os gases que encontramos hoje sempre estiveram aqui no planeta? A poluição
afeta apenas os seres humanos?”; “Que tipo de problema com poluição do ar podemos encontrar em
nossa cidade?”.
As hipóteses foram levantadas, e o procedimento da aula foi apresentado. Em seguida, os
estudantes foram orientados a se dividirem em grupos, para desenvolvimento do trabalho, que foi
dividido em três etapas. A primeira se destinou a leituras e discussões de textos complementares,
distribuídos aleatoriamente – 1) Os principais gases da atmosfera e a poluição atmosférica:
conceituação e implicações para a saúde humana; e 2) Textos sobre poluentes atmosféricos: a)
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Dióxido e monóxido de carbono; b) Dióxido de enxofre; c) A destruição da camada de ozônio; d)
Poluição por partículas sólidas.
A segunda etapa foi a confecção de placas para serem utilizadas como sinal de alerta às
pessoas sobre os perigos que os quatro poluentes estudados podem causar. Para esta etapa, houve a
necessidade de unir as disciplinas propostas no método STEAM para alcançar os objetivos da
atividade: Ciências – fontes de poluição causados pelos gases atmosféricos; Tecnologia - pesquisas
em sites de busca para otimizar a produção, Engenharia – meios de prevenção e mitigação da
poluição do ar, Arte - pintura, desenho e criatividade, Matemática - Geometria Plana.
A terceira etapa se destinou a apresentação dos produtos desenvolvidos. Cada grupo expôs
suas propostas representadas em suas placas e compartilhou as principais informações sobre os
poluentes trabalhados.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A proposta da aula baseada em uma metodologia ativa se mostrou mais interessante e
proporcionou maior participação dos alunos no desenvolvimento das atividades propostas.
As turmas produziram quatorze placas, contendo suas mensagens de alerta sobre os perigos
da poluição dos quatro tipos de poluentes trabalhados.
Foi perceptível que o trabalho colaborativo, a partir de um método de ensino que
protagonizou o estudante, desenvolvendo autenticidade e segurança, ressignificou sua
aprendizagem sobre o tema abordado, uma vez que eles não tiveram dúvidas significativas quanto
ao que deveriam preparar. Esse resultado pode ter sido alcançado em decorrência dos estudantes
terem se sentidos motivados e desafiados. Hardoim e colaboradores discorrem sobre os benefícios
da motivação no trabalho escolar, quando afirmam que:
Estudantes altamente motivados são facilmente identificáveis: são curiosos,
interessados,

envolvidos

e

entusiasmados

com

suas

atividades

escolares,

principalmente quando os saberes escolares estão ligados aos saberes cotidianos,
dando-lhes sentido. Quando movidos por desafios, os estudantes são persistentes até
encontrarem soluções (HARDOIM et al., 2019).

Esta proposta de trabalho foi muito válida, pois desperta nos educandos a consciência crítica
de que eles também fazem parte da sociedade, e são agentes de mudança em relação a poluição do
ar.
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O método STEAM se mostrou uma excelente alternativa para o trabalho desta temática,
oportunizou aos educandos trabalhar diversos aspectos de suas inteligências, e, para além das
inteligências, retoma o interesse dos estudantes pela disciplina.
Esse método de aprendizagem ativa se apresenta como alternativa adequada para o
ensino de Biologia e de Ciências Naturais, que têm a compreensão da vida como base
de estudo. A Biologia ou Ciências Naturais têm sido consideradas pelos estudantes da
Educação Básica como disciplinas difíceis, por serem trabalhadas em sala de aula
muito centradas em conceitos e termos técnicos, gerando pouco aprendizado
significativo por oportunizarem poucas situações de reflexão sócio históricas e
científicas (HARDOIM et al., 2019).

CONCLUSÕES
A utilização do STEAM na aula de Ciências da Natureza proporcionou uma aula atrativa,
motivadora e desafiadora de trabalho coletivo e investigativo que possibilitou aos estudantes o
desenvolvimento do pensamento científico em relação ao problema lançado, “Gazes atmosféricos
causadores da poluição do ar”, de forma reflexiva, concreta e criativa. Assim, os estudantes
puderam reconhecer a importância do aprendizado, construindo o próprio conhecimento, tornandose agentes ativos e empoderados frente ao ensino; tal atitude não seria viável em metodologias
convencionais fixadas apenas em aulas teórico-dialógicas.
Ainda que a falta de recursos para desenvolvimento da atividade (como falta de cartolina e
materiais para produção das placas) se apresentasse como um obstáculo, a imaginação e a
criatividade dos estudantes foi estimulada, de forma que foram capazes de transpor os problemas
pontuais que surgiram, apresentando autonomia, protagonismo e criatividade, o que oportunizou à
aprendizagem do conteúdo abordado com a aplicação do método STEAM.
Esta realidade de recursos escassos permeia o cotidiano dos profissionais da educação em
várias localidades em nosso país, mas não são empecilhos para a otimização do ensino e da
aprendizagem, como foi apresentado neste trabalho.
Desta forma, podemos afirmar que é possível trabalhar com metodologias ativas, como o
STEAM, tanto em classes escolares bem estruturadas como em classes com poucos recursos,
tornando o ensino de Ciências da Natureza mais convidativo, promissor, desafiador e satisfatório.
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Resumo
As metodologias ativas têm alcançado, atualmente, lugar de destaque no cenário educacional como uma
alternativa eficiente rompendo barreiras do modelo convencional de ensino abordando processos
interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões, podendo ser individuais ou
coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Dentre elas, o método que tem se
destacado é o método STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics – que na educação
tem por finalidade romper as barreiras entre as disciplinas, construindo um ambiente de
interdisciplinaridade por excelência. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência de
uma aula sobre Poluição do Ar baseada no método STEAM e elencar os pontos positivos que essa
abordagem proporcionou aos estudantes dos sextos anos de uma escola pública de Cuiabá, Mato
Grosso no processo de construção do conhecimento. A metodologia utilizada nesse estudo foi a
observação não estruturada a partir das produções desenvolvidas pelos alunos durante a aula, que foi
dividida em três etapas. A proposta da aula baseada em uma metodologia ativa mostra claramente mais
interesse e participação dos alunos no desenvolvimento das atividades propostas. A utilização do
STEAM na aula de Ciências da Natureza proporcionou uma aula atrativa, motivadora e desafiadora, de
trabalho coletivo e investigativo, que possibilitou aos estudantes o desenvolvimento do pensamento
científico em relação ao problema proposto.
Palavras-chave: STEAM; Protagonismo; Interdisciplinaridade; Ensino de Ciências; Poluição do Ar.
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INTRODUÇÃO
A autoavaliação é um dos instrumentos utilizados no sentido de verificar a qualidade dos
processos de ensino e de aprendizagem, podendo proporcionar a superação de paradigmas
cristalizados na práxis do professor, agregando conhecimentos e práticas que permitam melhores
expectativas na sala de aula, além de alcançar metas que atendam às necessidades dos alunos nos
processos de aprendizagem escolar.
Para Lopes (2018) muitos docentes que não valorizam a autoavaliação creem que o
estudante não deva participar de sua própria avaliação durante seu processo de aprendizagem e que
este juízo seja papel exclusivo do formador.
Esse comportamento revela que estes profissionais ainda não compreendem que este
processo pode derivar na adoção de práticas mais efetivas no desempenho docente, dividindo as
responsabilidades dos resultados do processo educacional entre todos os atores do sistema escolar.
Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é a de analisar e avaliar o processo de aplicação
das atividades de avaliação da “Prática Docente Interdisciplinar: Os PCN e o planejamento
educacional”, estruturando alternativas para a ressignificação e reconstrução desta prática e do
projeto pedagógico do curso em conformidade com a ação-reflexão-ação que deve fazer parte do
sistema de educação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Várias mudanças são observadas atualmente na sociedade. Assim, é necessário que as
instituições educacionais se adaptem às mudanças e promovam inovações em seus processos. Para
Oliveira (2009, p. 10) a utilização da “autoavaliação pode ser analisada da perspectiva da inovação,
pois representa uma possibilidade de variar os mecanismos de avaliação, deslocando o eixo
tradicionalmente centrado no professor em direção ao aluno,” que assim pode ter uma participação
real no próprio processo de formação.
Na concepção formativa, a autoavaliação pode orientar a práxis do professor na medida que
identifica a qualidade de aprendizagem dos alunos, assim como reconhece e propõe alternativas de
adequação no sentido de uma melhor aprendizagem. Neste sentido, Bastos e Rovaris (2016) inferem
que uma autoavaliação institucional “possibilita enxergar e engendrar vários caminhos para
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consolidar ações de melhoria do ensino, de formação de professores que levem à profissionalização
do professor universitário.”
A autoavaliação, portanto, na opinião de vários educadores, possibilita o diagnóstico das
práticas pedagógicas, apontando, inclusive, o que é necessário melhorar. Vasconcellos (2006)
entende que a reflexão sobre a própria prática é importante no processo de construção de sua
própria formação, mas também requer alterações nas políticas educacionais para o ensino superior
com um programa de capacitação docente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O objetivo da autoavaliação foi o de propor uma reflexão em relação ao desenvolvimento da
“Prática Docente Interdisciplinar: Os PCN e o planejamento educacional”, no curso de Licenciatura
em Ciências Naturais (LCN), da Universidade Federal do Pará (UFPA), que trata da mobilização de
saberes docentes em relação aos objetivos de Ciências Naturais para o ensino fundamental do 6º ao
9º ano, incluindo o planejamento educacional e as propostas metodológicas para esse nível. As
atividades desenvolvidas foram: Reflexões sobres as orientações presentes nos PCN para Ciências
Naturais; Análise de artigos; Painel Integrado; Plano de curso; Plano de aula e miniaulas.
Esta pesquisa se constitui como uma análise qualitativa, com aspectos quantitativos, apoiada
nas respostas de uma atividade de autoavaliação com 4 turmas de Ciências Naturais nos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019, com um total de 142 alunos do primeiro período do curso. Os sujeitos da
pesquisa foram identificados por En, onde E representa estudante e n significa o número atribuído
para sua identificação.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado uma atividade de autoavaliação com
cinco questões, a saber: 1) Com base na leitura do texto Tendências Paradigmáticas na Pesquisa
Educacional de Paulo Gomes Lima, desenvolva um texto sobre o principal objetivo do processo
educacional; 2) Qual o conceito que você detinha sobre contextualização do conhecimento e PCN
antes de iniciarmos a aplicação desta disciplina e qual a concepção que você apreendeu até este
momento de conclusão deste curso sobre PCN e Planejamento educacional? 3) Escreva um pequeno
texto com o tema: Como ensino e por que ensino em minhas aulas de Ciências? 4) Escreva um
pequeno texto com o tema: Como posso melhorar minhas aulas de Ciências? 5) (a) Cite uma
atividade desenvolvida nesta disciplina que você considerou como a mais relevante. Justifique! (b)
Se achar necessário, faça uma proposta de alteração para a melhoria desta disciplina.

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

2611

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Como ferramenta metodológica de análise foi utilizada a Analise Textual Discursiva (ATD)
apoiada em Moraes e Galiazi (2013), que consiste em: unitarização, categorização e captando o
novo emergente, que significa a comunicação dessa nova compreensão, assim como de sua
avaliação. A pesquisa foi realizada analisando respostas dos 142 estudantes pesquisados, com o
agrupamento de respostas semelhantes. Assim, as categorias foram se constituindo a partir dos
aspectos apresentados, emergindo dois grupos: Respostas coerentes e Respostas não coerentes. Em
seguida, as respostas coerentes foram subclassificadas em Justificativas Elaboradas e Justificativas
Simplistas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
a) No sentido do questionamento investigativo 1, “sobre o principal objetivo do processo
educacional”, foram consideradas coerentes as respostas que direcionavam para um entendimento
de que o objetivo da educação é o de buscar a qualidade social no processo de formação de
cidadania, garantindo o desenvolvimento de habilidades, competências e a apropriação de
conhecimentos significativos que contribuem para a educação integral do aluno.
O Quadro 1 apresenta o percentual de respostas correspondente a cada categoria, além de
excertos das respostas que exemplificam as concepções dos estudantes sobre o objetivo da
educação.
Estes resultados ressaltam que os alunos pesquisados, de modo geral, desenvolveram e
apresentaram ao longo da disciplina uma boa compreensão sobre os objetivos educacionais, em
particular o da educação básica. As concepções estão coerentes com o que está prescrito na
Constituição Federal do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases, LDB,
(BRASIL, 1996), que estabelecem, como função geral para a educação básica, a formação para o
exercício da cidadania.
b) No sentido do questionamento investigativo 2, “Conceitos sobre contextualização e
PCN”, foram consideradas coerentes as respostas que, de forma geral, creditam contextualização
como o ato de vincular o conhecimento à sua aplicação. Como cita Queiroz (2003), O sentido de
contextualizar os conteúdos ensinados em sala de aula é o de admitir que os alunos enxerguem
aplicabilidade e utilidade nos conhecimentos estudados, por meio experiências pessoais, sociais e
culturais. Assim o estudante sai de uma situação passiva para a situação de sujeito de uma
aprendizagem com significados.
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O Quadro 2 apresenta o percentual de respostas correspondente a cada categoria, além de
excertos das respostas que exemplificam as concepções dos estudantes sobre contextualização.
Embora a maioria dos alunos tenham apresentados conceitos coerentes, o resultado de 31%
de respostas incoerentes revela que é necessário um trabalho mais criterioso no sentido de corrigir
distorções sobre o significado de ensino contextualizado.
Quanto aos PCN, todos os alunos investigados apontaram corretamente para a sua principal
função como referência e orientação da educação básica brasileira, estando presente no cotidiano
das escolas e dos professores no sentido do planejamento de objetivos, conteúdos, metodologias,
expectativa de aprendizagem e avaliação. Desse modo, é possível inferir que, sobre este tema, a
prática docente foi exitosa na expectativa de alcançar os objetivos previstos. Os alunos de 2019
também já citaram a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, (2018) como o documento
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens da Educação Básica do
Brasil.
c) No sentido das atividades 3 e 4, de construção de textos (Como ensino? Por que
ensino? Como posso melhorar minhas aulas de Ciências?), o critério de análise não levou em
consideração as categorias de respostas coerente e não coerente, pois trata-se de um questionamento
subjetivo em que os sujeitos da pesquisa apresentam experiencias docentes diferenciadas.
De modo geral, os alunos desenvolveram textos associados aos conhecimentos construídos
dentro da prática docente, por exemplo: observação as orientações dos PCN, aplicação do
planejamento e de aulas significativas, interdisciplinares e contextualizadas, como exemplificam os
excertos das respostas a seguir:
“Para que o processo educacional ocorra entre os sujeitos deste processo é necessário
levar em consideração a forma como o aluno aprende e suas peculiaridades”. (E30)
“Ensinar Ciências é compartilhar o mundo e criar perguntas, é dar à luz e esperar
respostas, é tirar correntes e oferecer a liberdade. Sem educação em Ciências estamos
fadados a viver na escuridão da ignorância e no processo oposto da evolução”. (E49)
“Posso melhorar minhas aulas de Ciências entendendo que cada aluno tem uma
maneira de aprender, utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, utilizando
recursos pedagógicos e sempre revendo minhas metodologias”. (E67)

d) Em relação à pergunta 5 (a) “Cite uma atividade desenvolvida nesta disciplina que
você considerou como a mais relevante. Justifique!”, observou-se que cerca de 71% optou pela
atividade de miniaulas com aplicação do plano de aulas, seguido da atividade Painel Integrado com
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18%. As demais atividades, como plano de curso, análise de artigo, autoavaliação e reflexões sobre
os PCN, totalizaram 11%. Este resultado indica que os alunos percebem a importância da atividade
de miniaula na sua formação, o que vai ao encontro do que afirmam Silva e Ataídes (2009, p. 1): Na
dinâmica das miniaulas o exercício da regência deixa de ser um “tormento” para o licenciando se
constituindo “em uma importante fase / etapa na formação didática e pedagógica do futuro
docente”.
O resultado, nesta pesquisa, que revelou como atividade mais relevante a aplicação de
miniaulas está em acordo com os resultados obtidos por Calixto, Kiouranis e Vieira (2019, p. 181)
que concluíram que “os princípios que orientam as estratégias didáticas” na Prática como
Componente Curricular (PCC) nos cursos de formação de professores, “se vinculam,
majoritariamente, ao desenvolvimento de ações direcionadas ao microensino”, entre outros.
A miniaula, norteada pelas orientações contida nos PCN, com tempo de aproximadamente
20 minutos, objetiva estabelecer uma reflexão do desenvolvimento da prática docente dos
estudantes em uma turma composta por outros professores em formação, na condição simulada de
alunos. Em seguida, acontece o cenário de debates, finalizando com a análise, com critérios
preestabelecidos, por parte do professor da turma.
Após a realização das aulas curtas com o objetivo de treinar e desenvolver habilidade para
ação docente o licenciando deve ter um retorno por parte do professor formador sobre postura,
objetivos, organização de conteúdos, controle de tempo, clareza, linguagem e possíveis correções
de rumo sobre regência de classe.
De acordo com os sujeitos pesquisados esta atividade se apresenta como essencial nos
cursos de licenciatura, pois assim, o licenciando tem a oportunidade de se exercitar e se apropriar
das ações necessárias à docência e depois, no debate com a turma e o professor da disciplina,
refletir sobre o que lhe falta para essa apropriação, uma vez que ao longo do processo de formação
de professor ele não costuma ocupar a posição de docente ativo, mas somente o de discente passivo.
Nesse contexto, foi possível perceber que as miniaulas proporcionam oportunidades para
que os professores em formação adquiram a proficiência oral necessária para o desenvolvimento do
estágio supervisionado e para o futuro exercício da docência. Na mesma linha de pensamento Silva
e Ataídes (2009, p. 3) avaliam que a atividade de miniaulas contribui com o processo de formação
do professor, pois por meio dessa prática, “o acadêmico passa a perceber o espaço da sala de aula,
desenvolve habilidades e competências relacionadas à sua área do conhecimento desenvolvendo
estratégias de ensino satisfatórias com base na ação-reflexão-ação”.
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Essa atividade, além de requerer o planejamento docente necessário, pode proporcionar aos
professores em formação a oportunidade de desenvolver e reger metodologias e estratégias de
ensino de acordo coma as tendências educacionais apropriadas para cada conteúdo ou tema
lecionado em acordo com a habilidade e com a competência estabelecidas nos objetivos do
planejamento didático dos planos de aula e de cursos. Pimenta e Lima (2004, p.38), também
apresentam ideias convergentes neste sentido ao afirmarem que o entendimento de prática presente
em atividades como miniaulas é o desenvolvimento de habilidades instrumentais necessárias ao
desenvolvimento da ação docente. Para as autoras (p. 38) um curso de formação de professores
“estará dando conta do aspecto prático da profissão à medida que possibilite o treinamento em
situações experimentais de determinadas habilidades consideradas, a priori, como necessárias ao
bom desempenho docente”.
Quanto ao questionamento (b) sobre propostas para melhorar a Prática Docente, a mais
citada foi a de incluir maior número de miniaulas para aperfeiçoar o treinamento para a regência e
para preparar para a docência antecipada, no caso, o Estágio.
CONCLUSÕES
Conclui-se, nesta pesquisa, que atividades como a autoavaliação, onde o monitoramento da
própria práxis de professores e de professores em formação, proporcionam a reflexão, contribui no
processo de formação de professores, ao perceberem sinais dos resultados dos processos de ensino e
de aprendizagem.
A autoavaliação realizada sobre a prática docente gerou um autoconhecimento sobre as
atividades que fizeram parte do processo de avaliação, em diferentes aspectos: metodológicos,
pedagógicos, didáticos e curriculares e permitiu que os alunos reconhecessem progressos e
obstáculos do processo de ensino durante a análise.
O resultado da reflexão realizada pelos estudantes apontou as dificuldades e limitações
enfrentadas pelos alunos, além de sugestões para o aprimoramento dos processos de ensino e de
aprendizagem. Revelou também que, nas concepções dos aprendizes, a prática docente atende de
modo satisfatório as expectativas necessárias ao processo de formação do professor de Ciências
Naturais, necessitando apenas de mais presença de miniaulas e leve intervenção em outras
atividades que compõem a prática objeto da pesquisa, com o propósito de torná-la mais efetiva.
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ANEXOS
Quadro 1. Resumo de respostas sobre o objetivo educacional.
Respostas coerentes 88%

Respostas não coerentes 12%

Justificativas Elaboradas

Justificativas Simplistas

79%

21%

O objetivo é o de formar cidadãos
críticos e autônomos para
transformar sua forma de ver o
mundo e agir em benefício
próprio e da sociedade em que
vive. (E1)

O objetivo é o de formar cidadãos
críticos, pois a educação é
necessária a todos os seres
humanos. (E5)

O objetivo é o de aprender
conceitos ensinados nas escolas
que possam ajudar a resolver
questões de exames seletivos
como o Enem ou concurso
público. (E9)

Fonte: Dados da pesquisa.
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Quadro 2. Resumo de respostas sobre conceitos de contextualização.
Respostas coerentes 69%

Respostas não coerentes 31%

Justificativas Elaboradas

Justificativas Simplistas

81%

19%

Contextualizar é dar sentido ao
conhecimento
estudado,
estabelecendo um contexto para
determinadas situações (E12)

A aula contextualizada utiliza
temas
e
experiências
do
cotidiano. (E19)

Aulas contextualizadas devem
dar exemplos de situações do
cotidiano. (E21)

Fonte: Dados da pesquisa.

Resumo
O desenvolvimento da autonomia docente do professor deve perpassar por uma autoavaliação de sua
própria prática possibilitando condições para reflexões das ações de ensino. Este estudo integra as
atividades de reconstrução do Projeto Político-Pedagógico do curso (PPC) de Licenciatura em Ciências
Naturais (LCN) da Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo também um processo contínuo de
avaliação da “Prática Docente Interdisciplinar: Os PCN e o planejamento educacional”, ofertada no 1º
período do curso. O objetivo desta pesquisa é a de analisar o processo de aplicação das atividades de
avaliação da prática docente, estruturando alternativas para a ressignificação e reconstrução desta
atividade em conformidade com a ação-reflexão-ação que deve fazer parte do sistema de educação.
Assim, a identificação de carências identificadas na autoavaliação e as ações de intervenções necessárias
podem qualificar melhor todos os sujeitos dos processos de ensino e de aprendizagem. Esta pesquisa se
constitui como uma análise qualitativa, com aspectos quantitativos, apoiada nas respostas de uma
atividade de autoavaliação com 4 turmas de Ciências Naturais nos anos de 2016 a 2019, com um total
de 142 alunos do primeiro período do curso. Como ferramenta metodológica de análise foi utilizada a
Analise Textual Discursiva (ATD). Os resultados apontam para a necessidade de pequenas correções
de rumos e a intensificação de atividades que os alunos consideram mais relevantes, como as miniaulas,
mas, de modo geral, a prática docente atende as expectativas necessárias ao processo de formação do
professor de Ciências Naturais. Conclui-se que, neste caso, a autoavaliação proporcionou uma
qualificação dos participantes do processo, com indicadores que podem nortear objetivos, corrigir
imperfeições e superar obstáculos didáticos na disciplina, tendo a autoavaliação a possibilidade de
também proporcionar aos alunos o desenvolvimento da sua autonomia por meio do processo de
reflexão da sua aprendizagem.
Palavras-chave: Autoavaliação; Ensino de Ciências Naturais; Planejamento educacional.
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INTRODUÇÃO
Assim como a ação de ensinar, também a formação docente vem sofrendo alterações de
acordo com o contexto histórico e social, apontando mudanças teóricas significativas. Pesquisas
desenvolvidas apontam que os cursos de formação pouco têm contribuído para gestar uma nova
identidade profissional. Pois continuam desenvolvendo um currículo formal com conteúdos e
atividades de estágio distante da realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial
(GHEDIM, ALMEIDA e LEITE, 2008, PIMENTA, 1999). Para Maurice Tardif (2011) o modelo
aplicacionista, que se apresenta institucionalizado através das carreiras universitárias, comporta
problemas fundamentais, pois está idealizado segundo uma lógica disciplinar, e não segundo uma
lógica profissional centrado no trabalho dos professores. Por ser monodisciplinar, é altamente
fragmentado e especializado, as disciplinas (psicologia, filosofia, didática, etc.) não têm relação
entre elas e são de curta duração, tendo pouco impacto sobre os alunos. A lógica disciplinar é rígida
e centrada em conhecimentos, e não em questões da ação específicas do trabalho profissional.
Em geral, as instituições ao elaborarem seus projetos formativos, selecionam os elementos
que consideram relevantes para o exercício profissional e os distribui em disciplinas básicas e de
síntese. O contato com o mundo do trabalho propriamente dito é contemplado praticamente ao final
do curso (NEIRA e EHRENBERG, 2013). Observa-se uma grande importância às disciplinas
denominadas de “fundamentos” e um envolvimento bem menos intenso com as disciplinas
responsáveis pela prática pedagógica, e um tratamento marginal às experiências formativas vividas
fora da universidade (LIMA e REALLI, 2001).
Nesse modelo o estágio coloca-se assim, como um espaço/tempo favorecedor da
compreensão da profissionalidade docente. É o momento em que os discentes se aproximam do
professor em ação, é a oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas
componentes, de realizarem uma construção/reconstrução de suas representações a respeito do que
significa assumir-se como futuro docente, na medida em que propicia um alargamento de suas
compreensões conceituais a respeito de como ensinar e aprender (ALMEIDA e PIMENTA, 2014).
Nesse contexto de formação é importante analisarmos como o estágio curricular
supervisionado (ECS) vem sendo realizado e de que forma vem contribuindo na formação dos
docentes em Educação Física (EF). Assim, o objetivo do nosso estudo de doutoramento em
andamento é compreender o estágio supervisionado e suas nuances na formação docente em
Educação Física a partir da percepção dos discentes. Apresentaremos aqui um fragmento dessa
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pesquisa, que busca compreender a visão dos discentes em relação à formação em licenciatura na
Educação Física.
METODOLOGIA
Como percurso metodológico para obtenção dos dados utilizamos uma abordagem
qualitativa interpretativa. Como estratégia para alcançar nossos objetivos optamos pela realização
de um estudo de caso, onde os participantes são claramente definidos no desenrolar do estudo e
escolhidos a partir de suas características únicas e particulares, mesmo que posteriormente viessem
“a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.
17).
Os dados apresentados aqui fazem parte da pesquisa de doutorado que acompanhará o
estágio supervisionado na instituição por dois anos, este fragmento contém entrevistas realizadas
com os discentes do primeiro dos quatro semestres que serão analisados. Como instrumento para
coleta de dados utilizamos a entrevista semiestruturada e para interpretação a análise temática. A
população foi composta por estudantes estagiários do curso de Licenciatura em Educação Física
(EF) de uma instituição de ensino superior da Zona da Mata Mineira. Foram considerados
estudantes estagiários nessa investigação, aqueles que se encontravam na segunda metade da
formação, haviam cursado a disciplina Estágio Supervisionado I, e que no, segundo semestre de
2018, estivessem cursando a disciplina Estágio Supervisionado II. A escolha dessa disciplina se
justifica por ser o último estágio dos discentes em licenciatura na grade curricular. As entrevistas
foram realizadas após o término da disciplina. Denominamos os participantes por E1, E2, E3 e E4
para preservar o anonimato. Este estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com
seres humanos (3.367.655).
Participaram do estudo quatro estudantes, sendo este o total de alunos inscritos na referida
disciplina. O baixo número de alunos pode ser explicado, em parte, pelo currículo do curso. O
currículo em vigor, do ano de 2010, direciona os alunos a formarem primeiro em bacharelado,
ficando a licenciatura em segundo plano. Depois de formados, em sua maioria já no mercado de
trabalho, os alunos vão realizando as disciplinas da licenciatura aleatoriamente, conforme encaixam
nas suas disponibilidades. Dos participantes dessa pesquisa, três já haviam se formado em
bacharelado e um iria formar no semestre corrente da pesquisa.
A partir das análises realizadas pelos discentes emergiram quatro categorias. Para esse
trabalho, devido ao limite de espaço, apresentaremos somente as análises da primeira categoria,
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Licenciatura na formação inicial faz uma análise de como a licenciatura vem sendo abordada na
formação inicial e como os discentes compreendem a mesma.
A LICENCIATURA NA FORMAÇÃO INICIAL
Ao analisarmos os dados relativos às reflexões dos discentes sobre a Licenciatura na
formação inicial, identificamos três subcategorias: currículo e prática pedagógica – apresenta uma
análise da relação que as disciplinas presentes no currículo de licenciatura fazem com a prática
pedagógica; o contato com a escola – busca identificar em quais momentos da formação o aluno
teve contato direto com o mundo do trabalho; e, outros espaços de formação – que expressa a
reflexão dos licenciandos sobre espaços extracurriculares de formação.
Para iniciarmos as discussões precisamos compreender as transformações da formação de
professores de Educação Física no Brasil nas últimas décadas. Entretanto, vale ressaltar que não
entraremos nas discussões político-acadêmicas relacionadas ao processo de divisão do curso de EF
em licenciatura e bacharelado, permeado pelo processo de regulamentação da profissão, pois este
não é o objetivo do estudo, mas faz-se necessário contextualizar. Segundo Pizani e Barbosa-Rinaldi
(2014) a formação inicial em EF tem passado por constantes transformações desde o
estabelecimento das Novas Diretrizes Curriculares (DCNs) que indica uma nova configuração de
formação para área por meio de uma reestruturação curricular, norteadas pelas Resoluções CNE/CP
n.1 e 2/2002 (licenciatura) e CNE/CES n.7/2004 (bacharelado). Estabelecendo assim, o fim da
licenciatura ampliada (formação para o campo escolar e não escolar) e a divisão da formação em
licenciatura e bacharelado.
A instituição analisada oferece entrada única aos discentes graduandos de EF. Durante os
dois primeiros anos os alunos cursam disciplinas de tronco comum (que atendem ao currículo de
licenciatura e bacharelado), nos anos seguintes, optam por cursar licenciatura ou bacharelado.
Podendo ainda ao final de uma formação escolher por permanecer e realizar a outra. As reflexões
realizadas neste estudo são referentes somente ao curso de licenciatura.
Em nossas análises os discentes apontam certa dificuldade em compreender esse modelo de
formação, não conseguindo distinguir quais disciplinas seriam da licenciatura, como demonstra o
relato
Só no final consegui ter um pouco desse entendimento do que eram as disciplinas da
licenciatura. Era muito confuso para mim. Eu não conseguia enxergar o que era
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disciplina de licenciatura, o que era disciplina de bacharelado, e o que comtemplava as
duas questões... (E1)

Acreditamos que esta dificuldade de compreensão do currículo pode ser gerada pela falta de
ligação das disciplinas com a prática pedagógica escolar. Betti e Rangel-Betti (1996) ao analisar a
relação entre teoria e prática presente nas duas categorias de currículo predominantes na formação
em EF no Brasil demonstra que os currículos de orientação tradicional-esportiva compreendem a
prática baseado na execução e demonstração de habilidades técnicas e capacidades físicas por parte
dos graduandos; e os currículos de orientação técnico-cientifica entendem que o conhecimento flui
da teoria para a prática, e a prática é a aplicação dos conhecimentos teóricos. Inferindo que os
modelos de currículo apresentados nos cursos de EF não levam em conta as realidades
comportamentais, culturais e políticas da profissão docente. Essa distância com a prática
pedagógica pode ser a razão da dificuldade de compreensão do currículo apresentado pelos
discentes, que não estão conseguindo relacionar os conteúdos com a prática profissional.
Ao indagarmos sobre a relação das disciplinas com as práticas pedagógicas todos os
discentes relataram ser essa uma deficiência da maioria das disciplinas cursadas.
Algumas sim, mas poucas... (E1)
Não, não são todas que fazem referência à prática pedagógica... (E2)
Tinham professores que não entravam muito na área da escola... (E4)

Corroborando com os dados apresentados, pesquisas demonstram que os programas de
ensino das diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura estão, de um modo geral, sendo
trabalhados de forma independente da prática e da realidade das escolas, caracterizando-se por uma
visão burocrática, acrítica, baseada no modelo da racionalidade técnica. E pouco têm contribuído
para gestar uma nova identidade profissional. Pois continuam desenvolvendo um currículo formal
com conteúdos e atividades de estágio distante da realidade das escolas, que não dão conta de captar
as contradições presentes na prática social de educar (PIMENTA, 1999; TARDIF, 2011; NEIRA e
EHRENBERG, 2013).
Em relação ao contato com o mundo do trabalho os discentes foram unânimes ao dizer que
somente quando iniciaram às disciplinas prática de ensino e estágio supervisionado tiveram contato
direto com a escola. Apesar das Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs) para formação de
professores da educação básica, através da resolução CNE/CP Nº1/2002 em seu parágrafo 1º do
artigo 12 instituir que “a prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso” e, no artigo 13º que “em
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tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e
terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva
interdisciplinar”. Na percepção dos alunos, não é o que vem ocorrendo no currículo de formação da
referida instituição.
Segundo Pimenta e Lima (2012) a formação docente não deve mais ocorrer nos moldes de
um currículo normativo, em que inicialmente se apresenta a ciência, depois a sua aplicação, e por
fim um estágio como a parte prática do curso que irá contemplar os conhecimentos teóricos
trabalhados nas disciplinas anteriores. Faz-se necessário repensar essa formação, pois os
profissionais assim formados não conseguem dar respostas às situações que emergem do cotidiano,
pois estas ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência.
De acordo com Nóvoa (2009) existe um descompasso entre os programas de formação de
professores e a realidade na educação escolar, as ciências da educação obtiveram nas últimas
décadas um desenvolvimento extraordinário, mas o que se verifica é um ínfimo reflexo nas práticas
pedagógicas, há um excesso do discurso científico-educacional e uma pobreza das práticas
pedagógicas.
Na subcategoria outros espaços de formação, os discentes apontaram os projetos de extensão
como um importante espaço de formação extracurricular. Projetos estes, nem sempre ligados à
escola. Somente um dos alunos participou do PIBID (Projeto de Iniciação à docência), os demais
participaram de projetos de iniciação esportiva de uma maneira geral. Os licenciandos acreditam
que os projetos contribuíram para a formação na medida que tiveram a oportunidade de assumir
uma turma como docentes referência, de planejar e executar às aulas, de acompanhar o processo de
ensino e aprendizagem das turmas, em ter contato direto com as crianças, aprendendo a lidar com
elas. Como demonstram os relatos
Principalmente no contato com as crianças... os conteúdos que a gente aborda, o
planejamento é difícil trabalhar o planejamento sem efetivamente planejar e aplicar e
nisso os projetos ajudam. (E3)
O projeto contribuiu, porque nele eu já era o professor das crianças... (E4)

Segundo Manegon et al. (2015) a extensão universitária oferece aos discentes o lócus para a
realização da práxis, possibilitando aos acadêmicos colocar em prática os conhecimentos adquiridos
na sala de aula, e a partir dessa vivência repensar e reelaborar seus significados. Estudos em
diferentes áreas da formação em licenciatura demonstram essa contribuição dos projetos de
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extensão na realização dessa ponte com a prática profissional, contribuindo significativamente na
formação.
Concordamos com Zeichner (2010) ao considerar o modelo híbrido uma boa proposta para a
formação de professores. Congregando os conhecimentos acadêmicos, empíricos e sociais. A
formação precisa ser estabelecida levando em consideração a escola e suas contribuições. E com
Tardif (2011), ao defender que os saberes profissionais são saberes trabalhados, incorporados no
processo do trabalho docente, que só têm sentido em relação às situações de trabalho, e que são
nessas situações que são construídos, modelados, utilizados de maneira significativa.
É necessário repensarmos outros espaços da formação, para além do estágio, que se
coloquem como um espaço/tempo favorecedor da compreensão a respeito da profissionalidade
docente. Onde os discentes se aproximem do professor em ação, e realizem uma
construção/reconstrução de suas representações a respeito do que significa assumir-se como futuro
docente, na medida em que propicie um alargamento de suas compreensões conceituais a respeito
de como ensinar e aprender (ALMEIDA e PIMENTA, 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos sobre a formação docente percebemos, através dos depoimentos, como a
relação com a prática pedagógica se torna central na formação, perpassando desde o entendimento
do currículo e seus conteúdos, até a significação da contribuição da formação extracurricular na
percepção dos discentes.
Os saberes não são produzidos somente com a prática, mas também na relação entre teoria e
prática. Ambas têm papéis importantes nesse processo, pois sem o trabalho de reflexão teórica
sobre a prática não é possível avançar na avaliação do fazer da prática. É exatamente nisso que
consiste a práxis. Portanto, é necessário pensar em currículos que contemplem a práxis pedagógica
de forma transversal, sendo esta contemplada de diferentes formas e em diferentes momentos.
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Resumo
A formação docente vem passando por constantes transformações de acordo com o contexto histórico
e social, bem como a ação de ensinar. Assim, o objetivo desse estudo foi compreender a visão dos
discentes em relação à formação em licenciatura na Educação Física. Para tanto foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com os discentes inscritos na disciplina estágio supervisionado II de uma
instituição de ensino superior da Zona da Mata Mineira. Para interpretação dos resultados utilizamos à
análise de conteúdo. Apresentaremos nesse espaço somente uma das categorias: licenciatura na
formação inicial, que faz uma análise de como a licenciatura vem sendo abordada na formação inicial e
como os discentes compreendem a mesma. De acordo com as interpretações, os discentes demonstram
dificuldade em compreender o currículo, o que pode ser gerado pela falta de ligação das disciplinas com
a prática pedagógica. Em relação ao contato com o mundo do trabalho os estudantes foram unânimes
ao dizer que somente quando iniciaram às disciplinas prática de ensino e estágio supervisionado tiveram
contato direto com a escola. Os licenciandos apontaram os projetos de extensão como um importante
espaço de formação extracurricular. Portanto faz-se necessário ouvirmos os discentes para repensarmos
constantemente à formação docente.
Palavras-chave: Formação; Formação docente; Educação Física; Licenciatura; Discentes.
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DESPERTAR PARA A MÚSICA QUE DESPERTA:
MUSICALIZANDO NA FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA
Edson Ponick – UFPEL
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste pôster é relatar a experiência de formação continuada realizada através de
um projeto de extensão junto a professoras da Educação Infantil cujo conteúdo central é a
musicalização. O projeto envolveu bolsistas das licenciaturas em Música e Pedagogia e um
estudante do bacharelado em Música, ênfase em violão. As professoras participantes atuam na rede
pública de Educação Infantil.
O resultado, como procuro mostrar a seguir, foi uma formação em várias vias e em níveis
distintos, onde música e pedagogia se inter-relacionavam constantemente. O projeto evidenciou a
relevância do intercâmbio de saberes e experiências, promovendo a construção de conhecimentos
musicais e pedagógico musicais para todas as pessoas envolvidas no processo do fazer-saber
musical.
A música está constantemente presente na vida de todas as pessoas. Na escola não é
diferente. O grande desafio para educadores musicais é fazer da música mais do que apenas um
acessório das disciplinas consideradas centrais para a formação humana ou, ainda mais importante,
tirar a música da condição de recheio pasteurizado das tantas datas comemorativas que povoam os
planejamentos escolares. O que queremos é fazer da música, e da arte de um modo geral, uma
experiência significativa, alegre e prazerosa.
O FAZER-SABER MUSICAL
A arte constitui-se em um dos fazeres-saberes essenciais do atual contexto brasileiro, onde
ela vem sofrendo ataques dentro e fora do âmbito escolar. O que está em jogo novamente é nossa
liberdade de expressão, e a arte é uma arma poderosa contra o autoritarismo que se impõe
atualmente. O jornalista Jamil Chade (2019, p. 04) adverte: “Nas trincheiras da luta pela liberdade e
democracia no século XXI, a arte volta a ser seu maior escudo. E por isso é temida por aqueles que
estão no poder”. Manifestar-se através da arte sempre foi e cada vez mais constitui-se num ato
político.
A música, enquanto uma das linguagens artísticas, também exerce essa função de despertar,
de movimentar(-se) e de expressar(-se). Mas ela, assim como a arte de modo geral, também pode
entorpecer ou estorvar a consciência político-cidadã. “Há na música um elemento perigoso,
senhores. Insisto no fato da sua natureza ambígua. Não exagero ao declarar que ela é politicamente
suspeita” (MANN, 2000, p. 158). As canções de protesto, a Jovem Guarda e as canções ufanistas
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das décadas de 1960 e 1970, são testemunhas desta suspeição política atribuída à música pelo
personagem humanista de Thomas Mann.
Fazer da música um elemento de despertamento e de expressão implica em conhecer
minimente seu conteúdo, suas características, seus conceitos e seus modos de se constituir
linguagem artística. Implica em um conhecimento musical. Saber ensinar música pressupõe, além
do conhecimento musical em si, o domínio de uma série de metodologias e processos capazes de
desenvolver esse conhecimento com as crianças. Claudia Bellochio (2014, p. 57) denomina esses
dois processos de formação musical e pedagógico musical. Na mesma obra, ela defende que as
professoras unidocentes necessitam desenvolver esses dois campos na formação inicial,
complementando esse conhecimento através da formação continuada. Com base em pesquisa sobre
as práticas de música realizadas por professoras de Educação Infantil, Esther Beyer (2003, p. 102)
destaca que há três diferentes âmbitos do saber musical implicados: “saber música, saber educação
infantil e saber educação musical”. As contribuições de ambas as educadoras musicais sustentam a
proposta de formação continuada do saber-fazer musical das professoras de Educação Infantil no
projeto em questão.
A formação musical e pedagógico musical passa necessariamente por uma experiência
integral, de corpo inteiro. “Sem a transmissão através do corpo inteiro, o cérebro permanece, para
todos os efeitos, adormecido. Ou seja, o corpo deve sentir antes que o cérebro possa compreender”
(GORDON, 2008, p. 14. Grifos do autor). Música é som (e silêncio); e som é movimento. Daí a
importância da dança, do canto com movimentos, da percepção rítmica, melódica e até harmônica
através de gestos e movimentos corporais. A educadora musical Teca Alencar de Brito (2003, p.
146) defende que as crianças, ao ouvirem os sons, “devem movimentar-se, reagindo como se fossem
os sons”.
O canto vinculado à dança ou vice-versa é inerente ao ser humano. Pode-se afirmar que é
uma necessidade até, que ultrapassa fronteiras e culturas. Jon-Roar Bjørkvold, um educador musical
norueguês, vai buscar nas culturas africanas o sentido da música e do movimento na vida humana.
Com base nessas culturas e observando a cultura lúdica infantil, ele afirma: “O canto libera os
movimentos corporais e, portanto, não pode ser separado destes, tal como o experimentam recémnascidos em todas as culturas. Esse conceito é uno, integral e indissociável” (BJØRKVOLD, 2018,
p. 71. Grifos do autor).
Cantar e dançar, embora essenciais, constituem apenas uma parte do fazer musical possível
com as crianças na Educação Infantil. Berenice de Almeida (2009, p. 38), ao falar sobre o fazer
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musical com crianças em sua obra sobre encontros musicais na escola, pauta “quatro verbos
básicos: explorar, ouvir, reconhecer e organizar”. Eu acrescentaria mais dois: cantar e tocar. Dessa
forma chega-se ao que França e Swanwick (2002, p. 08) denominam de “fundamentos de uma
educação musical abrangente” e afirmam: “composição, apreciação e performance são os processos
fundamentais da música enquanto fenômeno e experiência, aqueles que exprimem sua natureza,
relevância e significado.” As seis ações do fazer musical poderiam ser definidas então como: ouvir,
reconhecer (percepção/apreciação); explorar, organizar (improvisação/composição); cantar, tocar
(execução/interpretação).
Destaco ainda um aspecto didático que não está relacionado única e exclusivamente à
formação musical e pedagógico musical, mas que considero fundamental para essa formação: a
alegria e o humor. São vários os educadores que defendem uma abordagem lúdica e bem humorada
ou que destacam a alegria e a ludicidade no fazer musical. Segundo Kishimoto (2011), Bruner vê na
brincadeira uma forma de subverter o medo de errar e de ser punido. Viviane Beineke (2011),
educadora musical, destaca as gargalhadas no final de uma execução musical como prova de que o
fazer musical aconteceu dentro do espírito de brincar por brincar. Cecília Warshauer (2002, p. 141)
sentencia: “Arte e alegria caminham juntas e possibilitam a abertura para o Outro”. Sendo
politicamente suspeita, como vimos acima, urge trazer a música para o lado do humor e da alegria,
que despertam, movimentam, fomentam diálogos e promovem insurgências. Música, humor e
alegria como atos políticos!
AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
Os aspectos didáticos e teóricos apontados acima resumem a fundamentação do projeto que
descrevo a seguir. O curso foi oferecido num formato de oito encontros presenciais de duas horas
cada, com 4 horas de atividades de leitura dirigida, totalizando 20 horas de formação. Como leitura
dirigida, foram estudados os seguintes textos: “Antes de falar as crianças cantam” (ROMANELLI,
2014); “Música na infância e na adolescência” (ILARI, 2013) e “Barulhar: a música das culturas
infantis” (LINO, 2010).
Durante os encontros, as professoras experienciaram atividades de musicalização,
envolvendo todas as modalidades do fazer musical (improvisação e composição; interpretação e
performance; percepção e apreciação). Também eram retomados aspectos dos textos lidos sobre
educação musical na Educação Infantil. Assim, enquanto as atividades experienciadas no curso
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davam o tom do fazer musical, os textos contribuíam na fundamentação pedagógica do processo de
construção do fazer musical com crianças.
As professoras também foram desafiadas a gravar atividades musicais experienciadas no
curso e realizadas com as crianças. Nestes registros, bem como nas avaliações finais do curso,
expressava-se o quanto os oito encontros auxiliaram as professoras a superar medos e bloqueios
para inserir atividades do fazer musical no seu cotidiano com as crianças.
O repertório básico do curso contou com canções populares infantis de diversos contextos.
Em todas as atividades que envolviam canções, o movimento e a dança estavam presentes como
parte intrínseca do processo. Cantar para e com as crianças na Educação Infantil é uma das
atividades essenciais, e a ampliação do repertório de canções possibilitou às professoras inserir o
canto de forma mais consciente em seus planejamentos. Bjørkvold (2018, p. 38) defende
radicalmente a presença do canto desde o nascimento.
Cantar para a criança é algo de extrema importância, pois abre as portas de uma
sensibilidade e de uma força comunicativa que subjazem no canto da mãe, e também,
é claro, do pai. Portanto, cante para seu recém-nascido, mesmo que você pai ou mãe,
seja um desafinado completo. É necessário, pelo bem todos vocês.

Todos os encontros iniciavam com uma canção de saudação, que era primeiramente
experienciada a partir de seus elementos musicais, como forma, pulso, ritmo, melodia,
possibilidades percussivas e tímbricas. Em seguida, incorporando esses elementos, passava-se para
o canto com dança, com movimentos. Esse mesmo processo acontecia também com as outras
canções experienciadas durante o encontro.
A performance, a improvisação e a composição foram exploradas junto aos instrumentos da
bandinha rítmica, presente em todas as EMEIs do município, bem como através de percussão
corporal, construção de instrumentos e utilização de objetos sonoros. O ambiente alegre e
descontraído auxiliava as professoras na descoberta e no desenvolvimento de suas aptidões
musicais. Não raras vezes viam-se sorrisos de satisfação com os resultados alcançados.
A participação dos estudantes de graduação em Pedagogia e Música se deu através do
acompanhamento de todos os encontros, contribuindo na elaboração do programa, assumindo
integralmente ou parte dos momentos de ensino e aprendizagem de canções e de outras atividades,
bem como auxiliando em questões técnicas e práticas inerentes a um curso de extensão com
professoras.
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Nesse sentido, a participação dos estudantes incorporou também diferentes aspectos de sua
formação. O bolsista bacharel em violão, por exemplo, está organizando e digitando as partituras
das canções usadas durante o curso. Ele também passou a auxiliar as alunas do curso de Pedagogia
com aulas de violão. Um outro bolsista organizou e assumiu a oficina de confecção de instrumentos
musicais. Um grupo se envolveu com a filmagem das atividades, que eram posteriormente
socializadas numa pasta online. Esse material auxiliava as professoras no uso das atividades em sala
de aula.
O grupo encontrava-se uma vez por semana para avaliar o processo, refazer o planejamento,
conhecer, ensaiar e preparar novas canções e novas atividades pedagógico musicais. Nesses
encontros ocorria uma formação inicial diferente daquela que se realiza em sala de aula. A base da
aprendizagem era o diálogo sobre a forma como cada estudante percebia, a partir da sua realidade e
da sua formação, o contato experimentado com as professoras que já atuavam em sala de aula.
DIÁLOGOS E INSURGÊNCIAS
O fazer-saber musical e pedagógico musical foi o fio condutor do projeto de extensão aqui
apresentado. Entre os resultados alcançados, destaca-se a desmistificação do saber musical, muitas
vezes entendido como conhecimento reservado a pessoas previamente dotadas para tal. As
professoras se sentiram melhor preparadas para inserir em seus planejamentos atividades que
envolviam o canto, a exploração de instrumentos musicais, a apreciação de obras antes totalmente
desconhecidas.
Conforme texto já citado de Romanelli (2014), embora seja necessário, sim, ter formação
musical, esta não precisa ser entendida como a capacidade de dominar técnica e teoricamente a
música Ocidental, como normalmente se costuma conceber. Há saberes musicais, como cantar, por
exemplo, que desenvolvemos pela própria inserção numa sociedade essencialmente musical. Para as
professoras da Educação Infantil, é lançado o desafio de ir além desse conhecimento primevo. “A
musicalidade que todos temos é um sólido ponto de partida para se desenvolver musicalmente ao
longo de toda a vida” (ROMANELLI, 2014, p. 65). Daí a importância da oferta de cursos de
formação continuada com ênfase na musicalização.
Quando esses cursos acontecem no contexto da extensão universitária, há um processo ainda
mais amplo e profundo de formação. Nesse sentido, o projeto também abriu horizontes pedagógicos
para quem pouco sabia a respeito do ensino aprendizagem dos conteúdos do fazer musical. Cito o
depoimento do estudante de bacharelado em violão, bolsista do projeto:
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Tive acesso à educação musical, tanto discente como docente, lacuna presente na
minha graduação como bacharelando em música. Consegui aplicar em parte os
conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas da minha graduação como harmonia e
análise musical. (Relatório de Prática, 2019).

O depoimento acima mostra a necessidade de proporcionar o encontro de saberes distintos.
Envolver-se com o curso de formação de professoras de Educação Infantil abriu novas perspectivas
na formação de um bacharel em violão. Como ele mesmo destaca, há pouca ênfase na formação
pedagógico musical nos bacharelados em instrumentos musicais.
Despertar para a música que desperta poderia resumir o objetivo das práticas de ensino
realizadas durante o projeto de extensão aqui apresentado. Os fazeres-saberes musicais ampliados e
desenvolvidos em formações continuadas podem demover a música de seu papel disciplinador, tão
marcado nas canções de comando em sala de aula, inserindo-a na formação humana integral da
criança. Os diálogos entre as próprias professoras, entre as professoras e os estudantes e entre os
próprios estudantes podem promover insurgências, especialmente quando valorizam e tem o canto,
a dança, a expressão artístico-musical como conteúdo e forma de manifestação. Se a música pode
ser politicamente suspeita, façamo-la despertar a consciência crítica e cidadã através de sons e
silêncios, sempre com graça, sensibilidade, beleza e alegria.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um relato de experiência de formação continuada com professoras da
Educação Infantil de uma rede municipal de ensino. O tema da formação foi musicalização na
Educação Infantil, registrado como um projeto de extensão, decorrente de uma parceria estabelecida
entre a secretaria de educação do município e a Universidade Federal. Fundamenta-se o projeto na
necessidade de formar inicial e continuamente professoras da Educação Infantil para que se sintam
capacitadas a inserirem a música em seus planejamentos de forma mais segura e consciente. Parte-se do
pressuposto de que a música é um aspecto básico na formação integral das professoras e também das
crianças, podendo ser usada de diferentes modos, para acomodar e entorpecer ou para despertar e
transformar. Concebendo a música no seu sentido transformador, destaca-se a importância de uma
formação musical e pedagógico musical consistente; a essencialidade do canto e da dança na experiência
musical com as crianças; os diferentes aspectos do fazer musical (apreciação, execução e composição);
bem como a criação de um ambiente constantemente alegre e bem humorado, elemento didático
importante em todo o processo de ensino e aprendizagem. O texto segue apresentando a organização
das atividades realizadas e destacando aprendizagens e partilhas que foram experienciadas tanto pelas
professoras participantes quanto pelos estudantes envolvidos com o projeto de extensão. Aponta ainda
para as experiências musicais realizadas com as professoras e o quanto essas experiências promoveram
a inserção de atividades musicais em seus planejamentos. As conclusões refletem sobre o crescimento
das professoras no que se refere ao seu fazer-saber musical; mostra também como o intercâmbio entre
estudantes de diferentes cursos de graduação incrementaram sua própria formação profissional.
Palavras-chave: Música; Educação musical; Formação de professores; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A música, refletida pelas lentes do saber universal, conhecimento, arte, linguagem e
experiência estética, amplia repertórios, provoca o contato com o diferente, ajuda a olhar, motiva a
interação. Esse processo envolve necessariamente relação, abertura, encontro com o outro e fruição.
Entretanto, ainda na contemporaneidade nos deparamos, no cotidiano da docência musical, com
práticas que controlam, ordenam, silenciam. Tropeçamos ainda em uma didática da música que
caminha na via da prática utilitária, padronizada, modelada, uniforme, empobrecendo e descartando
sua dimensão crítica, criativa e estética.
Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a contribuição da didática
geral para o ensino de música, bem como pensar em possibilidades de caminhos em que a
articulação das dimensões técnica, humana e política da didática da música seja construtora de
novos sentidos e mobilizadora de curiosidade epistemológica. Essas reflexões são ancoradas em
experiências de ensino de música dos Cursos de Extensão da Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo como interlocutores Candau (2016), Beineke (2012),
Mesquita e Lelis (2017), Buber (1982, 2011), entre outros. A aproximação das contribuições desses
autores permite pensar a didática da música mediante a perspectiva da relação, do processo ético de
formação, da escuta e olhar atentos e sensíveis, na mesma via de mão de apostas vividas pela
temática da didática geral na contemporaneidade.
O texto tem a seguinte estrutura: o primeiro item apresenta resumidamente os Cursos de
Extensão oferecidos pela Escola de Música da UFRJ; o segundo trata dos desafios relacionados aos
diferentes conhecimentos e saberes musicais, que se entrecruzam no espaço da sala de aula e são
atravessados por diferentes universos culturais e relações de poder; e o terceiro discute a
formação/profissionalização docente musical.
OS CURSOS DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRJ: OBJETO DE REFLEXÃO
A Escola de Música da UFRJ possui uma história de 171 anos e, dentre eles, 80 com a
presença de cursos de extensão direcionados à sociedade para várias idades. O oferecimento desses
cursos é realizado através de Edital Público anual e sua organização está construída nas seguintes
modalidades: Musicalização Infantil, que recebe crianças entre cinco e oito anos, com a duração de
até quatro anos; Básico Infanto Juvenil, que recebe crianças e adolescentes entre nove e quinze
anos, com a duração de até oito semestres; Básico Adulto, que recebe jovens a partir da idade
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mínima de dezesseis anos, com a duração de até oito semestres; Intermediário, que recebe jovens
também a partir de dezesseis anos e que possuem maior conhecimento musical, tanto teórico quanto
instrumental, com a duração de até seis semestres.
Para o ingresso no Curso de Musicalização Infantil, as crianças vivenciam um encontro onde
compartilham experiências musicais entre seus pares e os adultos monitores. A partir desse
encontro, a equipe pedagógica se reúne para discutir o grupo mais adequado a cada criança, tendo
em vista a perspectiva de considerá-las sujeitos individuais, ativos e criativos diante de seus saberes
e experiências musicais. As disciplinas oferecidas nesse curso são coletivas, a saber: Vivência
Musical (obrigatória), onde a criança vivencia e experimenta os princípios fundamentais da música,
cantando e tocando diversificados instrumentos de percussão e flauta doce (soprano e contralto); e
Prática de Violino (optativa), onde a criança tem a oportunidade de desenvolver sua musicalidade e
percepção musical através do instrumento violino.
Nos cursos Básico Infanto Juvenil e Básico Adulto, as disciplinas oferecidas são:
Linguagem Musical (obrigatória), em que os adolescentes, jovens e adultos têm aulas de Teoria e
Percepção Musical, e disciplinas optativas: Canto Coral; Prática Coletiva de Instrumentos (violão,
contrabaixo e violino); História da Música; Prática de Conjunto e Prática Individual (violino, viola,
violoncelo, contrabaixo, harpa, percussão, canto, órgão, clarineta, violão e piano). No Curso
Intermediário, a única diferença com relação aos cursos Básico Infanto Juvenil e Adulto é a
disciplina obrigatória, que leva o nome de Percepção Musical. Para o ingresso a esses cursos, as
crianças, adolescentes, jovens e adultos se inscrevem em um processo seletivo com avaliação
teórica e oral a partir de programas discriminados em Edital de Seleção.
Os cursos de extensão da Escola de Música UFRJ possuem aproximadamente 460 alunos
matriculados (225 no Curso de Musicalização Infantil, 120 no Curso Básico Infanto Juvenil, 65 no
Curso Básico Adulto e 50 no Curso Intermediário) e 40 monitores, dentre graduandos e pósgraduandos em música, músicos do quadro técnico-administrativo e docentes da Escola de Música
UFRJ.
Encontros mensais acontecem com a equipe docente dos Cursos de Extensão da EM UFRJ
na direção de problematizar questões, em alinhavo a discussões da didática geral, que se referem
especialmente a: (a) diferentes conhecimentos e saberes que se entrecruzam no espaço da sala de
aula e são atravessados por diferentes universos culturais e relações de poder; e (b)
formação/profissionalização docente musical.
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DIFERENTES CONHECIMENTOS E SABERES MUSICAIS
Ressignificar o conceito de conhecimento escolar é distanciar-se da noção de universalidade
para reconhecê-lo como promovedor de diálogos interculturais. Isso implica pensar sobre quais
saberes são, hierarquicamente, legitimados pela cultura escolar ao longo das décadas. Quais
desafios se colocam a esses cursos de extensão universitária que recebem sujeitos de diferentes
idades, condições sócio econômicas, experiências culturais e desenvolvimentos musicais? O que e
como pensar uma didática da música em um espaço que é da Universidade e da Sociedade, sem
silenciar saberes e experiências diversas? Como favorecer que saberes e experiências se misturem,
ressoem mutuamente e se construam como direitos de todos?
Na contemporaneidade, cresce a discussão em torno da necessidade de romper com a
hegemonia oculta presente na escola através de conteúdos e saberes, com vistas à quebra de seu
caráter homogeneizador e da perspectiva pautada na premissa de que a diferença desafia a escola
(CRUZ; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2017). Nesse sentido, pensando no ensino de música na
escola, Torres (2017) aposta na ampliação de repertório musical como ato ético de fortalecimento
tanto da perspectiva multicultural quanto do acesso ao conhecimento e ao saber musical.
Desse modo, à didática da música cabem investimentos na formação cultural e acessos a
experiências culturais, que motivem uma docência transformadora, crítica, emancipatória, política,
justa e humana. Por didática da música, entende-se o aceite ao desafio do diálogo constante com a
didática geral e suas discussões; a necessidade de se conceber alunos e professores como agentes
ativos de reelaboração e recriação do mundo e de processos constitutivos de história, cultura e
intervenção social; a urgência em repensar o ensino da música como prática humana, em detrimento
à sua histórica função de estabelecimento de privilégios a gênios ou futuros gênios intérpretes,
dotados de talentos e de habilidades musicais inexplicáveis.
Nos Cursos de Extensão da EM UFRJ discute-se que a didática da música em um lugar de
ensino especializado cresce quando se alia também às questões da didática geral contemporânea, da
multiculturalidade, interculturalidade, acesso por todos ao saber escolar e da justa e necessária
paridade freiriana entre o saber popular e o saber universal. Como a didática geral pode
fundamentar as práticas dos monitores desses cursos em suas salas de aula no ensino da música? E
como auxilia a pensar em outros espaços que não aqueles delimitados pelos muros do conhecimento
teórico e técnico musical, da genialidade e do talento?
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Em Candau (2016), capacidade reflexiva e crítica exigem necessariamente sujeitos
implicados e dialogicamente experenciando suas curiosidades epistemológicas. Concretizar
curiosidade epistemológica implica refletir sobre a necessidade de um conjunto de mudanças como,
por exemplo, reorganização do tempo escolar, quebra do formato fragmentado de tempo escolar
atual.
Nas discussões da equipe docente dos Cursos de Extensão da EM UFRJ salta a variedade de
caminhos a serem trilhados, na docência musical, no que tange à dimensão relacional como forma
também de resistência, luta pelo respeito, sentido de emancipação e cidadania. A ação de extensão
universitária é construtora de sentidos, porta aberta à interação entre Universidade e Sociedade e
precisa atentar-se ao conhecimento-saber que não setoriza, disputa poder ou hierarquiza, mas que
dialoga, acolhe, mobiliza, toca e afeta. A atividade de mera reprodutora e transmissora de um
conhecimento musical hierarquizado não mais pode sustentar a ação de uma extensão universitária.
A filosofia do diálogo de Martin Buber e seus escritos sobre educação nos auxiliam a refletir
sobre essas experiências de ensino de música. Para o autor, uma educação centrada apenas na
criatividade do aluno levaria ao isolamento do ser humano, visto que a criatividade sozinha não
pode conduzir à participação nem à reciprocidade. Para isso, é imprescindível a presença do outro,
o educador (BUBER, 1982).
Nessa mesma perspectiva, Beineke (2012) convida a pensar em como podemos, na didática
da música, pensar em propostas estimuladoras e celebradoras da criatividade numa perspectiva que
seja profundamente humana e que encoraje o envolvimento com a escola, com o saber musical, com
o outro. Criatividade é entendida dentro de amplas dimensões éticas no intuito de desenvolver a
criticidade dos alunos frente a conhecimentos musicais. Criatividade na escola associada também ao
pensamento reflexivo e aos valores que encorajam a construção de posicionamentos críticos,
incentivando posturas socialmente participativas e colaborativas.
Nas reuniões de equipe docente dos Cursos de Extensão da EM UFRJ discute-se sobre os
desafios de se pensar educação musical como relação e relação como reciprocidade, como procura
constante ao saber do outro.
FORMAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE MUSICAL
A troca convida a uma formação humana e dialógica valorizando, assim, as interações
humanas no espaço escolar. O trabalho do professor é um trabalho interativo (TARDIF;
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LESSARD, 2005, p. 19), que além de mobilizar e mediar saberes, também mobiliza relações,
disponibiliza-se, entrega-se, reconhece o outro, escuta, abre-se para o novo e aprende; é pura troca.
Ambos, professores e alunos, levam para a escola suas histórias, seus saberes, conhecimentos
cotidianos e suas trajetórias. A relação entre professor e aluno, através da música deve ser abertura
para o encontro com diferentes saberes, conhecimentos, repertórios e histórias.
Pensar a didática da música unida à perspectiva da relação, do processo ético de formação,
da escuta e do olhar atentos e sensíveis, representa a necessidade de constantes levantamentos de
novas pistas e apostas. E a necessidade precisa sempre vir acompanhada de possibilidades de
mudanças. A profissão docente não possui neutralidade pedagógica, neutralidade humana,
neutralidade política. Profissão docente é uma profissão que possui necessariamente envolvimento
humano.
Os Cursos de Extensão da EM UFRJ recebem semestralmente estagiários do curso de
graduação em música – licenciatura e bacharelado. Esses estagiários atuam em sala observando e,
uma vez matriculados nos últimos semestres de seus cursos de graduação, passam a atuar como
monitores em turmas de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Recebe também, para atuarem
como monitores, pós-graduandos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela
Escola de Música UFRJ e UNIRIO, além de graduados e pós-graduados que já trabalham em outras
escolas como professores de música, tanto do ensino regular quanto do ensino especializado,
técnicos da carreira superior e docentes do ensino superior. Como pensar em um lugar dentro da
Universidade que é extensão universitária, mas também espaço de formação inicial e continuada de
professores, espaço de profissionalização docente?
Mesquita e Lelis (2017) destacam o desafio, marcado historicamente pela falta de identidade
profissional docente, em se evitar uma visão romantizada da função docente atribuindo ao professor
o papel e a capacidade de superar toda e qualquer adversidade de maneira apolítica e resignada. A
questão relacional, nesse ínterim, assume fundamental componente no processo de aprendizagem e
a discussão desse tema necessita cada vez mais ser trazida para o debate, sobretudo em cursos de
formação de professores. Nesse contexto, o desafio de ser um bom professor na contemporaneidade
encontra-se muito mais vinculado à dimensão relacional, no que tange à legitimação de seu papel
como dinamizador da aprendizagem, e à dimensão motivacional, desencadeada pelo despertamento
do gosto de aprender. Ouvir os professores e os alunos parece ser uma estratégia viável.
O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor (...) Urge por
isso (re) encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais,
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permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um
sentido no quadro das suas histórias de vida (...) Por isso é tão importante investir a
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p.13).

A docência para a música exige constante pesquisa, descoberta, seleção, processo de
formação e relação com histórias de vida e percursos pessoais. Romper fronteiras epistemológicas e
articular saberes; reinventar a didática; afirmar a multidimensionalidade do processo educativo;
apostar na diversidade compõe uma agenda suscitadora de muitas perguntas que admitem em seu
seio muitos desdobramentos, tanto para o ensino quanto para a pesquisa. O cotidiano docente dos
Cursos de Extensão da EM UFRJ é continuamente atravessado por diálogos e reflexões que
envolvem os “comos”, “para quês” e “por quês”. As respostas não brotam espontaneamente, mas as
questões semeiam práticas reflexivas, que se abrem a portas de debates entre a equipe docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da musicalidade não é um atributo natural do ser humano, mas algo que
se constrói na interação, na atitude, na ação-reflexão. Consiste em criação e recriação; apropriação e
reapropriação do mundo cultural, ético e estético dos seres humanos. Este texto é um convite a
olhar para a didática da música como integrada a uma concepção diversa e integradora, articulada
com múltiplos contextos, necessidades e demandas sociais que valorizem, sobretudo, processos de
feitura e desenvolvimentos pelos quais caminha o conhecimento.
Muito ainda há que se caminhar. Nos Cursos de Extensão EM UFRJ está posta a
convocação para pensarmos em contínuas mudanças, reconstruções de conteúdos, práticas docentes
a partir de caminhos emancipatórios. Está posta a convocação para pensarmos sobre a viabilização
do desenvolvimento do saber musical tecido com fios do contexto social, cultural e do sentido real e
simbólico que instiga descobertas e sentido de identidade.
Finalmente emerge a convocação, nos Cursos de Extensão da EM UFRJ, para seguirmos
cantando mais, sentindo a beleza e cantando mais a partir de ações docentes em teias, redes; partilhadas,
ampliadas, fundamentadas na interação e troca de conhecimentos rumo à produção de novos fios de
saberes e fazeres didáticos. Emerge o necessário entrelaçamento, e não dissociação, entre a didática da
música formulada, pensada, planejada e aquela vivida, experenciada, compartilhada.
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Resumo
O presente texto tem como objetivo refletir sobre a contribuição da didática geral para o ensino de
música, bem como pensar em possibilidades de caminhos em que a articulação das dimensões técnica,
humana e política da didática da música seja construtora de novos sentidos e mobilizadora de
curiosidade epistemológica. Essas reflexões são ancoradas em experiências de ensino de música dos
Cursos de Extensão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo
como interlocutores autores dos campos da didática geral, da didática da música, da
formação/profissionalização docente, entre outros. A aproximação desses diferentes campos favorece
pensar a didática da música mediante a perspectiva da relação, do processo ético de formação, da escuta
e olhar atentos e sensíveis, na mesma via de mão de apostas vividas pela temática da didática geral na
contemporaneidade. Tal discussão coloca-se como necessária diante da urgência em repensar o ensino
de música como prática humana, em detrimento à sua histórica função de estabelecimento de
privilégios e busca de gênios ou futuros gênios intérpretes, dotados de talentos e habilidades musicais
inexplicáveis. O texto tem a seguinte estrutura: o primeiro item apresenta resumidamente os Cursos de
Extensão oferecidos pela Escola de Música da UFRJ; o segundo trata dos desafios relacionados aos
diferentes conhecimentos e saberes musicais que se entrecruzam no espaço da sala de aula e são
atravessados por diferentes universos culturais e relações de poder; e o terceiro discute a
formação/profissionalização docente musical. O texto é atento ao que pode se constituir plural,
diverso, transformador, crítico, emancipatório, político, justo e humano sem se constituir
demasiadamente utópico ou doutrinário. Emerge o necessário entrelaçamento, e não dissociação, entre
a didática da música formulada, pensada, planejada e aquela vivida, experenciada, compartilhada.
Palavras-chave: ensino de música; didática; formação docente; extensão universitária.
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Resumo
O que significa pensar o ensino de arte na contemporaneidade? Como colocar em prática o diálogo, a
interdisciplinaridade e a intradisciplinaridade no cotidiano escolar? Como trazer para a prática em sala
de aula reflexões sociais e políticas de forma que o fazer docente seja reconstruído sobre outras bases,
repensando identidades e reconstruindo os saberes de uma prática artística e pedagógica de forma que
elas possam se dar através do permanente processo formativo? Como articular os saberes pedagógicos
com a produção de arte contemporânea, considerando os fazeres docentes como práticas autorais que
têm a potência de romper formatos sedimentados? Essas são questões que atravessam as discussões
apresentadas neste painel composto por trabalhos realizados nas pesquisas e nos cotidianos escolares
dos estudantes e professores do Curso de Especialização em Saberes e Práticas na Educação Básica –
CESPEB, ênfase em Ensino Contemporâneo de Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ. O curso une duas unidades da universidade, o Colégio de Aplicação e a Faculdade de Educação
em um intenso diálogo e em uma prática partilhada na formação docente. Neste painel formado
exclusivamente por professoras de arte atuantes na educação básica, o grupo se uniu para partilhar, uma
vez mais, suas experiências e reflexões cotidianas com um público mais amplo, além das fronteiras da
sala de aula, com a proposta de discutir a formação continuada com foco no fazer artístico docente, os
saberes e fazeres que constituem as docências em arte, a identidade étnico-racial de docentes e a
presença da poética nas aulas de artes visuais, teatro e dança.
Palavras-chave: Formação docente; Contemporâneo; Poéticas; Autoria; Identidade.
ENSINO CONTEMPORÂNEO DE ARTE: REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES
Marilane Abreu Santos – CAp/UFRJ
Anna Thereza de Menezes – CAp/UFRJ

INTRODUÇÃO
Final do dia na Central do Brasil. Milhares de pessoas retornam às suas casas após um dia de
trabalho, apressadas e apertadas nos vagões lotados. O calor acentua a sensação de cansaço,
evidente nos rostos suados e nos olhares caídos da população carioca, usuária do trem. Um grupo de
aproximadamente 30 pessoas sobe a escadaria lateral e caminha lentamente pelo saguão,
atrapalhando o trânsito, em direção à Capela situada ao lado do carro da polícia que permanece
estacionado em frente a uma loja fast food. Em uníssono, sussurram “eu sou porque nós somos,
Marielle presente”. O movimento lento do grupo provoca um estranho ruído no ritmo da Central,
despertando a curiosidade dos transeuntes.
Esse misto de imagens, sons, ações e reações se mesclam na proposição artística realizada
no último dia de aula pelo grupo de professores-estudantes do Curso de Especialização em Saberes
e Práticas na Educação Básica/CESPEB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O CESPEB é
uma pós-graduação Lato Sensu formada pela parceria entre a Faculdade de Educação (FE) e o
Colégio de Aplicação (CAp) da UFRJ - unidades pertencentes ao Centro de Filosofia e Ciências
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Humanas/CFCH e que, em 2019, completaram 50 e 70 anos, respectivamente. Apresentando um
sólido e respeitado trabalho, atuam na formação de professores, com os cursos de licenciatura nas
diversas linguagens artísticas (Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música), da Educação Infantil
ao Ensino Médio. Além disso, ambas as unidades desenvolvem seu trabalho comprometidas com o
tripé ensino-pesquisa-extensão, atuando com diversas temáticas e, mantendo-se, assim, em
permanente diálogo com os princípios e valores que orientam o Ensino na Universidade. Dessa
forma, fortalecem o desenvolvimento de ações em diálogo com a sociedade direta ou indiretamente.
Atentos à necessidade de se criar um espaço de formação continuada em Ensino da Arte
baseada na interlocução com professores/as licenciados/a nas diferentes linguagens artísticas em
exercício nas redes públicas de ensino no Rio de Janeiro, um grupo de docentes do CAp e da FE da
UFRJ, idealizou a nona ênfase do CESPEB - “Ensino Contemporâneo de Arte” em 2018, iniciando
as suas atividades no primeiro semestre de 2019. Do seu corpo docente participam professores de
ambas as unidades, além de outras instituições como o Colégio Pedro II e, por um período, um
professor ligado à Prefeitura do Rio. A criação da especialização na área das artes também fortalece
o Complexo de Formação de Professores (CFP), política institucional da UFRJ para todos e todas,
que reconhece e valoriza o/a professor/a em exercício como chave fundamental da formação
docente. O CFP busca integrar as unidades da universidade responsáveis pela formação de
professores, com as diferentes esferas da educação pública por meio de ações conjuntas e
colaborativas, guiando suas atividades a partir dos três princípios de articulação - horizontalidade,
pluralidade e integração. Em sua pauta constam a articulação entre ações de ensino-pesquisaextensão com o intuito de criar condições para o desenvolvimento de atividades de professores/as e
estudantes em diferentes espaços formativos. Uma verdadeira aposta de compartilhamento de
saberes e práticas a partir da Educação Básica.
Diante do atual cenário de constante desvalorização da educação, dos professores e da arte e
cultura, optou-se pela criação de um curso de formação continuada que colocasse em diálogo as
diferentes áreas artísticas, respeitando suas especificidades, mas compreendendo que, com essa
conexão, nos tornamos mais fortes, integrados e com possibilidades maiores de luta.
Historicamente, as disciplinas artísticas legitimadas pela legislação educacional brasileira (Artes
Visuais, Dança, Música e Artes Cênicas) enfrentam nas escolas, por um lado, o estigma de um
passado recente que a condena a ser uma "matéria sem matéria" e, por outro, as acusações quanto às
suas inconsistências cognitivas por ser uma "matéria imanente a todas as ciências”, justificando a
sua ausência na grade curricular. Diante desse quadro, seus/suas agentes são convocados/as a
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retomarem constantemente as questões sobre "o que é a arte, para que serve, por que existe, por que
precisa ser ensinada" (ZORDAN, 2010, p. 10).
Nos anos 1980 e início dos anos 1990, a mobilização nacional de educadores/as em torno
dessas questões levou ao movimento político e epistemológico que, diante do risco da retirada da
obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas nas primeiras versões da atual Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), conquistou, após muita luta, a manutenção da
obrigatoriedade do ensino de arte em toda a Educação Básica. Essa conquista, expressa nos termos
do art. 26, § 2o da LDBEN 9.394/1996, constitui as bases da estabilidade legal do ensino de arte
como disciplina do currículo escolar obrigatório. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
lançados em 1998, procuraram retirar o caráter da polivalência da disciplina e passaram a
considerar a Música, as Artes Visuais, o Teatro e a Dança como linguagens artísticas autônomas
dentro do ensino de arte.
Barbosa (2008) diferencia a interdisciplinaridade da polivalência, um grande “fantasma”
surgido a partir da LDB 5.692/1971, que consiste em exigir do/a professor/a formado em uma
linguagem artística específica que lecione, tanto no ensino fundamental quanto no médio, todas as
linguagens previstas na Lei, inclusive Desenho Geométrico. Diferentemente da polivalência, a
interdisciplinaridade consiste na interação de professores/as das diferentes linguagens artísticas com
competência para o estabelecimento da intra-disciplinaridade, que transcende os limites dos campos
disciplinares e coloca o ensino de arte na escola em sintonia com as expressões artísticas híbridas,
típicas da arte contemporânea.
Essa diferenciação é fundamental no Curso de Especialização, por dois motivos principais
aparentemente antagônicos, mas fundamentalmente complementares. Diante do cenário de
incertezas e ameaças vivenciado na educação brasileira após o golpe político-jurídico-midiático e
neoliberal cometido no Brasil em 2016, em nome da racionalização dos recursos públicos (com
congelamento de gastos, limitação da liberdade de pensamento e retrocesso das políticas sociais),
torna-se cada vez maior a necessidade de, por um lado, se contrapor à expectativas de atuação
polivalente de professores/as de arte na escola – perigo que se intensificou com a precarização dos
serviços públicos, e, por outro lado, pensar de forma interdisciplinar o ensino de arte. Tais
posicionamentos se tornam relevantes tanto pela busca de sintonia com a arte contemporânea em
diálogo com o tempo presente e com uma forma crítica e poética de ler e recriar possibilidades de
estar, quanto pela estratégia de ocupação de espaços de ampliação de partilha na escola.
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Recentemente, duas leis alteraram a previsão legal do ensino de arte na LDBEN nº
9.394/1996. A primeira delas, de 2016 (MEC/MinC, 2014), determina que as artes visuais, a
música, a dança e o teatro passem a constituir o componente curricular Arte, tornando as duas
últimas tão obrigatórias quanto as primeiras que, tradicionalmente, ocupam mais espaço na
educação escolar. Entretanto, esta lei ratifica a exclusão do cinema enquanto linguagem artística,
apesar da Lei Nº 13.006/2014 determinar a exibição obrigatória de duas horas de cinema nacional
por mês nas escolas brasileiras, como carga curricular complementar. Agrava-se o fato com a
Reforma do Ensino Médio proposta no governo Temer (PMDB) que, ao valorizar a
empregabilidade exaltando certas áreas, atenta contra a obrigatoriedade do ensino de Artes no
Ensino Médio, além de alterar a distribuição de seus conteúdos. Mesmo não retirando a arte deste
segmento, a reforma fortalece a desqualificação simbólica das disciplinas compreendidas como não
significativas para a qualificação da força de trabalho - principalmente, Artes, História, Sociologia,
Filosofia, Educação Física e Espanhol. No contexto atual, torna-se crucial o enfrentamento dos
desafios dessa nova configuração legal para a continuidade do ensino de arte digno e de qualidade
em toda a Educação Básica.
Dessa forma, o Curso de Especialização propõe-se a ser um espaço de reflexão e trocas
visando estratégias e alternativas nesse quadro político-pedagógico. Entendemos que esses desafios
devem ser enfrentados com a reflexão conjunta de professores/as de todas as linguagens artísticas.
Para tanto, as disciplinas foram pensadas por temas transversais a todas as linguagens, com exceção
do cinema que é uma linguagem explicitamente citada em uma das disciplinas por opção política de
tê-la como arte no âmbito da educação escolar.
A CRIAÇÃO DA ÊNFASE: PRINCÍPIOS, CONEXÕES E DIÁLOGOS
A criação da ênfase em “Ensino contemporâneo de artes” foi marcada por um intenso
trabalho coletivo interdisciplinar no qual o grupo docente assumiu a opção político-pedagógica por
um ensino de arte referenciado nos pressupostos da arte contemporânea compreendendo-a, no
contexto teórico que inspirou a proposta, associada ao surgimento de uma nova cultura das artes
(LADDAGA, 2012) caracterizada pelo abandono do paradigma constituído pelas categorias e
narrativas da arte moderna, assim como as clássicas distinções tipológicas da história da arte. Esse
rompimento está implicado com a adoção de perspectivas de contornos mais fluidos próximos às
coisas do mundo, à natureza, às causas sociais, às histórias de vida e ao cotidiano. Ou seja, uma
forte conexão arte/mundo.

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

2646

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A partir das artes visuais, a cena contemporânea se expandiu, principalmente por negar-se a
pensar a arte com base no valor visual e regida pelos critérios de beleza que vigorou inconteste
durante séculos, e para o qual era essencial que se representasse as aparências da realidade, mesmo
admitindo-se a gradação de similitude na representação mimética em relação ao real. As
proposições artísticas articulam diferentes linguagens e desafiam as classificações habituais por
hibridizarem linguagens e colocarem em questão a própria definição de arte.
No século XXI, no contexto de globalização e multiculturalismo, radicalizou-se a
internacionalização da produção artística e o confronto com o enquadramento ocidental da história
da arte, expandindo a arte pelas zonas da vida social e os temas, as ideias, os aspectos sociais e
políticos, antes preteridos pelo estudo da forma, passaram a ser valorizados, atentando-se para a
produção artística em diálogo com a diversidade, a multiplicidade e a heterogeneidade de
perspectivas. Nesse cenário, relativizou-se os objetos que vinham até aqui justificando a existência
da disciplina estética e a definição de fazer artístico como prática diferenciada.
Canclini (2012, p.24) caracteriza o tempo presente como uma época da pós-autonomia da
arte, definida por ele pelo aumento de “deslocamentos das práticas artísticas baseadas em objetos a
práticas baseadas em contextos”. Assim, as obras inserem-se nos “meios de comunicação, espaços
urbanos, redes digitais e formas de participação social onde parece diluir-se a diferença estética”. O
conhecimento da arte assume caráter transdisciplinar e os artistas contemporâneos apresentam-se
como “pesquisadores e pensadores que desafiam, em seus trabalhos, os consensos antropológicos e
filosóficos sobre as ordens sociais, sobre as redes de comunicação ou os vínculos entre indivíduos e
seus modos de se agrupar”. (ibidem, p.50).
Em consonância com essa perspectiva, o campo do Ensino de Arte passou a ser percebido
como como um território disciplinar permeável e mutante, conformado por diferentes discursos e
práticas sobre o que se entende por arte, por educação e pelo híbrido produzido pelo cruzamento da
arte com a educação.

Um campo que de tão atravessado por diferentes discursos e práticas

configurou-se em um palimpsesto portador de um tipo de “conhecimento outro, insuficiente,
estranho, desestruturado, miscigenado, experimental, frágil” (ZORDAN, 2010, p. 13).
A conquista da obrigatoriedade do ensino de Arte na LDBEN Nº 9.394/1996 representou o
reconhecimento desse campo de ensino dotado de conhecimentos específicos (objetivos de ensino,
conteúdos de estudos, metodologia e sistema de avaliação), com epistemologia própria e com
práticas pedagógicas que deveriam introduzir conteúdos relativos à produção artística, história da
arte, estética e crítica da arte, destinados à promoção do desenvolvimento cultural dos/as alunos/as.
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Nesse sentido, foi construído um aporte teórico com os pressupostos do que se convencionou
denominar como ensino de arte pós-modernista. O ensino de arte pós-modernista compreende a
interculturalidade e a interdisciplinaridade (BARBOSA, 1998, 2002; RICHTER, 2002; 2003;
EFLAND, 2005; MASON, 2000) como dois vetores estruturantes para a orientação dos currículos e
da práxis pedagógica para a interação dos conhecimentos artísticos consagrados pela cultura escolar
e aqueles oriundos da estética do cotidiano. Com ela as questões culturais ganharam centralidade e
passaram a caracterizar o ensino de arte com propostas voltadas para o entrelaçamento entre arte e
cultura; a compreensão dos códigos culturais como códigos de poder; a defesa da apropriação
crítica dos códigos dominantes presentes nos artefatos visuais, legitimados ou não como arte; o
reconhecimento da natureza transdisciplinar do conhecimento em arte; a preocupação com a
herança artística e estética dos/as alunos/as; o compromisso com a diversidade cultural.
Duas vertentes ainda muito ativas na contemporaneidade constituem essa tendência
educativa: a Abordagem Triangular e o Ensino da Cultura Visual. A primeira, sistematizada por
Ana Mae Barbosa, nos anos 1980, é definida pela articulação dos três eixos do ensino significativo
em arte: o fazer artístico, a leitura da arte e a contextualização artística. A concepção de Educação
para a Cultura Visual compreende que as práticas pedagógicas não devem se limitar às produções
artísticas de linguagens tradicionais, com circulação restrita ao mundo da arte (galerias, museus,
centros culturais e publicações especializadas), devendo incorporar as elaborações imagéticas
presentes na publicidade, em objetos de uso cotidiano, na moda e em videoclipes, entre outras
elaborações visuais.
Mason (2001), educadora inglesa com muita influência no Brasil no início do século XXI,
entende que na sociedade global, culturalmente diversa, é importante que alunos/as entrem em
contato com perspectivas que outras culturas têm sobre arte, para, desse modo, compreenderem e
reconhecerem tanto a sua própria cultura como as demais. Ela afirma que o multiculturalismo é um
fenômeno artístico e social pós-moderno que visa romper com a visão estética baseada na distinção
entre arte superior e arte popular, assim como com a celebração das culturas ocidentais. Essa autora
postula que a arte-educação multicultural deve ser pós-moderna, pois somente nessa perspectiva ela
pode evitar o eurocentrismo, o essencialismo e o transcedentalismo.
Em suas bases, esta especialização visa também, o protagonismo docente de artes enquanto
autor(a) e artista, possibilitando ao docente, nessa autoria, uma ampliação de diálogo com o
alunado. E, quiçá, a construção de relações mais horizontais. Assim, fomenta-se que através desta
liberdade de autoria há um saber pedagógico construído na prática do ensino de arte que pode vir a
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romper com formatos já sedimentados. Compreende, em sua aproximação com a arte
contemporânea, uma abertura do fazer criativo e poético, assumindo a própria sala de aula, e seu
preparo, como esse espaço de constante criação.
A especialização em “Ensino contemporâneo de Arte” partiu dos vários pressupostos da
tendência pós-moderna, mas adotando a opção por uma compreensão de ensino contemporâneo de
arte em consideração à advertência de Giroux sobre a compreensão simplista e apressada da pósmodernidade como oposição à modernidade, sem que se considere que ela “envolve uma diferente
modulação de seus temas e categorias” (GIROUX, 1993 apud RICHTER, 2003, p. 51). Dessa
forma, o curso aproxima-se do ensino (de arte) com a compreensão de contemporaneidade que não
implica na harmonia total ao seu tempo, sob o risco de uma adesão sem atritos impedir o sujeito de
compreendê-lo. Nesse sentido o filósofo italiano Agamben (2009) argumenta por ser
contemporâneo estando “fora do seu tempo”, de maneira externa, mas não alheia a ele, para assim
estar em condições de rejeitar as suas constatações mais óbvias. A contemporaneidade, portanto, é
uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma
dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em
todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, não conseguem vêla, não podem manter fixo o olhar sobre ela.(AGAMBEN, 2009, p.59)
Para o autor ser contemporâneo significa manter fixo o olhar em seu próprio tempo, para
nele enxergar não as luzes, mas sua escuridão. A escuridão entendida não como a “ausência de luz”
ou uma “não-visão”, mas como a capacidade de neutralizar as luzes do seu tempo e enxergar as
suas trevas, com a consciência de serem elas partes indissociáveis. Pensar a contemporaneidade
implica em introduzir no tempo uma cisão, uma ruptura, retirando o presente da “homogeneidade
inerte do tempo linear”, de forma a ter um olhar renovado diante da relação entre os tempos.
Quando o indivíduo consegue se referir ao seu tempo, necessariamente deve enxergar um ponto de
cisão, uma fratura no desenrolar da história. E é desse ponto de ruptura que pode lançar um novo
olhar não só para o seu tempo, como também para o passado e questioná-lo quanto às suas
consequências.
Nesse sentido, entendemos um Ensino Contemporâneo como aquele comprometido em
construir relações em que o indivíduo assume com o seu tempo pontos de cisão e a partir deles pode
neutralizar o brilho que tudo aquilo que é novo e moderno emite, para enxergar suas trevas, para
conhecer o escuro do seu tempo e de tempos passados. Deste modo, identificam-se brechas e seus
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pontos possíveis e potentes de atuação e rompimento. Essa conceituação nos permite pensar, por
exemplo, a problematização do trânsito na escola entre as sintonias estéticas dos estudantes,
especialmente aquelas provenientes da juventude periferizada, e os ditames curriculares, muitas
vezes sujeitados à valorização inconteste dos valores hegemônicos. Evidencia-se um ensino de
baixa intensidade quando a participação nas atividades da escola e a presença nos seus espaços de
produções estéticas familiares e importantes para os estudantes se devem apenas à concessão de
seus dirigentes e professores. Autorização quase sempre conduzida pelos limites do entendimento e
estranhamento dos últimos, tomada muitas vezes como estratégia de negociação via a captura da
atenção do alunado para viabilizar a imposição e a apropriação doutrinada da ‘verdadeira arte’, do
“verdadeiro conhecimento”.
Dessa forma, partimos da ideia da arte enquanto disciplina escolar de saber transdisciplinar,
de frágil coerência interna, em que muitas de suas ideias importantes não são específicas da sua área
(PARSONS, 2005). Nesse sentido, referenciamo-nos na construção de saberes artísticos
atravessados por experiências de vida em processos educativos que conjugam práticas dialogais e
narrativas de histórias de vida dos sujeitos com a ideia de arte em campo expandido objetivando ir
além das cores, formas, texturas, elementos gráficos e composicionais das obras dos artistas.
Igualmente, observa-se o que há de sombrio na construção e proliferação de uma história da arte
linear e hegemônica. Busca-se assim, enfim, estabelecer interlocuções significativas entre os
sujeitos, a arte e as coisas do mundo.
UMA EXPERIÊNCIA COLETIVA, AUTORAL E INTERDISCIPLINAR
Partindo de todas as considerações teóricas e políticas expostas, da formação diversa do
grupo de professores e do desejo de ampliar o campo de formação de professores no Rio de Janeiro,
fortalecendo a atuação da universidade pública como espaço primordial para esse trabalho, iniciouse em fevereiro de 2019 as atividades da especialização em “Ensino Contemporâneo de Arte”. Em
sua organização curricular, estão disciplinas que promovem o diálogo entre as áreas, que prezam
pela construção de reflexões críticas, pelo desenvolvimento da autoria docente e que têm como
público-alvo os professores da rede pública de ensino oriundos das diversas linguagens artísticas
(70% das vagas para professores em atuação e 30% para recém-licenciados). Dentre elas, não mais
importante que as demais, mas considerando que esta apresentação também parte de uma vivência
pessoal como professores, destaca-se a disciplina Poéticas II, formada por três segmentos, a saber:
Poéticas do som e do silêncio, Poéticas da visualidade e Poéticas do/no espaço urbano. Organizadas
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de forma a construir um percurso com os professores-estudantes, que levasse em consideração suas
experiências, vivências e saberes, os segmentos propuseram experimentações de natureza poéticosensível e prática, sem deixar de considerar questionamentos e reflexões teóricas.
A experiência de fechamento desta disciplina foi realizada na Central do Brasil na noite de
12 de dezembro de 2019 e parte de sua descrição inicia este texto. Sua construção coletiva gerou
uma proposição de inserção artística no espaço público de modo a instigar crítica e artisticamente as
pessoas que cruzassem o caminho desse grupo. Esta experiência de encerramento nos proporcionou
a todos uma sensação única sobre a potência da produção artística construída coletivamente, de
forma autoral e interdisciplinar que, inserida na cidade trouxe para os corpos a potência do
cotidiano urbano. Neste dia, uma chuva torrencial caía sobre o Rio de Janeiro e optamos por
transferir a ação da Cinelândia para a Central do Brasil. A estação de trens do Rio não permite que
“manifestações” artísticas ou de qualquer natureza sejam feitas sem autorização prévia, o que não
havia sido feito. Dessa forma, estaríamos infringindo uma regra de antemão, mas considerando a
potência transgressora da arte, que rompe barreiras, regras e tem como premissa provocar fissuras
(ou agir nelas), partimos com o grupo para a Central.
Inspirados em artistas que inserem sua produção na cidade e, considerando-a como espaço
potente de produção de conhecimento, aberta à diversidade de gestos, ações e partilhas, partimos
para a construção de uma ação neste espaço. O grupo elaborou propostas que seriam realizadas com
fins de instigar, provocar e interagir com as pessoas que circulam na cidade – trabalhadores/as
como todos nós. A presença do grupo na Central despertou o interesse das pessoas que paravam
para interagir conosco. Enquanto esperávamos parados um atrás do outro diante de um guichê
fechado, éramos interrogados sobre o motivo da fila. Foi preciso avisar a uma senhora distraída que
se juntou ao grupo que a fila não servia para comprar o bilhete do trem, apenas para “descobrir o
valor do tempo”, como explicou um dos alunos do curso. Mesmo sem causar nenhum tipo de
problema com o fluxo de pessoas que circulavam fomos orientados a desfazer esta formação porque
ali era “proibido fazer fila reta”.
Em outro momento o grupo iniciou um grande baile silencioso onde somente os corpos em
movimento podiam ser percebidos, já que o som vinha dos fones de ouvido que cada um carregava
consigo, partilhando uma playlist organizada por uma das alunas. Olhares curiosos, de reprovação,
de desejo de juntar-se ao grupo atravessavam a ação. Por um instante, um dos transeuntes parou e,
partilhando um dos fones, dançou livremente com o coletivo. O vigilante interrompeu uma vez mais
dizendo que era “proibido fazer manifestações” na Central. Mas não fazíamos uma manifestação!
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Distribuímos poesia em pequenos fragmentos de papel para aqueles que passavam e mais uma vez
fomos interpelados pelo guarda: “é proibido distribuir qualquer coisa” na Central. Fomos seguidos
pelos homens da segurança enquanto caminhávamos em fila, carregando cartazes com frases que
interrogavam as pessoas sobre seu dia e sobre a vida. Fomos vigiados quando recitamos “você tem
fome de que?” diante dos quiosques de fast food. Entretanto, nada do que nos proibiam fazia
sentido, pois a ação não se constituía como uma manifestação ou uma panfletagem ou mesmo um
protesto. Para desespero dos seguranças seguimos realizando a ação até o final, sem que houvesse
qualquer tipo de retaliação mais direta. Como proibir o que não se nomeia?
Esta breve experiência nos mostrou como é possível conectar as diversas áreas das artes em
um diálogo que atravessa as fronteiras das linguagens inserindo os corpos e os saberes de seus
participantes em todo o processo construtivo, estimulando a autoria desses profissionais que, em
suas trajetórias, muitas vezes deixam à margem o lado artista de seus fazeres docentes. Enquanto
propositores, os professores e professoras criaram na sala de aula um espaço de produção artística
que fortaleceu a troca e a construção coletiva, aspectos tão importantes na luta cotidiana nas
escolas. Ao mesmo tempo, a vivência na Central trouxe à reflexão temas da vida cotidiana que
todos, alunas/os e professoras/es enfrentam diariamente: o transporte público lotado e suas péssimas
condições, a diversidade e a desigualdade social, as proibições e o controle dos corpos, do espaço e
do tempo, o estranhamento com tudo que rompe o estabelecido. Em especial, a experiência na
Central do Brasil mostrou que é possível construir uma complexa e extraordinária ação coletiva nas
brechas – a partir do fazer artístico e pedagógico. Se ser contemporâneo, na perspectiva agambeana,
é conectar-se ao tempo presente sem estar colado a ele, buscamos encontrar os espaços sombrios,
diante do entusiasmo ilusório. O encontro com uma forma não nomeável, híbrida tal como as
manifestações artísticas contemporâneas, é tal como aqueles espaços não cartografados e, portanto,
incontroláveis, as línguas não traduzidas em dicionários e, portanto, não apropriadas e decifradas
facilmente por outros, ou aquelas atitudes e objetos impossíveis de serem musealizados, que
seguem livres e atuantes. A ação na Central apresentou-se como uma possibilidade de diálogo com
esta forma de estar no tempo presente, criando fissuras reflexivas e agindo nas brechas do espaçotempo do controle eternamente vigilante.
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Resumo
Pensar a contemporaneidade é estabelecer, como diria Agamben (2009), uma relação singular com seu
tempo, aderindo-se a ele através de uma dissociação para poder vê-lo melhor. Assim, pensar-viver a
formação continuada de professores é estar inserido na realidade do cotidiano escolar e, ao mesmo tempo,
poder descolar-se dele, encarando-o de forma crítica. É repensar lugares, posicionamentos e práticas
individuais e coletivos. Propor-se a realizar uma especialização, seja como estudante, seja como professor/a,
é disponibilizar-se ao diálogo, à partilha. Fazer isso com pares de áreas afins, mas diversas da sua, é estar em
constante questionamento e (re)construção de suas fronteiras disciplinares e reconhecer a potência dessa
troca. Diante do conturbado tempo em que estamos vivendo, com tantos ataques à educação, à arte e à
cultura faz-se necessário pensar em políticas de formação de professores que possibilitem a criação de
espaços de partilha para, assim, podermos criar coletivamente uma resistência crítica. Estando no campo
das artes, é indispensável trabalharmos com as subjetividades, com as poéticas inseridos no cotidiano que
nos atravessa diariamente, valorizando os saberes e práticas docentes construídos no chão da escola de
Educação Básica. Este trabalho apresenta os processos de criação do Curso de Especialização em Saberes e
Práticas na Educação Básica - CESPEB, ênfase em Ensino Contemporâneo de Arte, organizado pelas
unidades Colégio de Aplicação e Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ, trazendo o relato de uma experiência vivida ao final do curso e que se conecta às reflexões sobre
construção coletiva, autoria docente e interdisciplinaridade.
Palavras-chave: Ensino de arte; Formação docente; Contemporâneo; Interdisciplinaridade; Autoria.
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A FORMAÇÃO PERMANENTE EM TEATRO: O QUE DIZEM OS ARTISTAS-DOCENTES
QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA?
Janaína Meira Russeff – SME/RJ

INTRODUÇÃO
Historicamente, na perspectiva da educação formal, Arte é uma disciplina muito recente.
Embora algumas de suas linguagens – Artes Visuais, Música e Teatro – já figurassem nos
currículos escolares desde o período colonial e da institucionalização da educação formal brasileira,
foi apenas na década de 1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que ela passou a ser um
componente curricular obrigatório e valorizado como área de conhecimento. Tal concepção
propiciou mudanças de paradigmas acerca dos procedimentos metodológico e pedagógico do ensino
da Arte na educação formal, além de contribuir para a emergência de pesquisas na área da
Pedagogia do Teatro e para a criação, em diversas regiões do país, de licenciaturas em Artes
Cênicas. Desde então, as reflexões acerca da formação do professor de Artes Cênicas têm sido cada
vez mais constantes, envolvendo todos os que se interessam pelo tema, particularmente os
pesquisadores e docentes da área. Tal empenho vem influindo de forma concreta e muito positiva
na formação de profissionais mais bem preparados para atuar na educação básica. Porém, quando
pensamos na formação continuada do professor de Teatro, poucas são as pesquisas acadêmicas e
raras as políticas públicas específicas sobre o assunto.
No que tange à formação do docente de Teatro, a história é complexa e passou por vários
momentos marcados por mudanças e reformas educacionais e, mais restritamente, por
reestruturações da área da arte-educação. Seja na década de 1960, quando é criado o primeiro curso
de formação de professor de Teatro do Brasil, ou na década de 1970, quando a polivalência torna-se
uma expectativa do ensino de Arte e a formação superior passa a ser dotada de um cunho
generalista, notam-se significativas alterações nesse esforço formativo.
Se a década de 1960 foi importante para os primeiros passos na institucionalização da
formação docente em Teatro, a década de 1970 foi fundamental para que as reflexões fossem
aprofundadas. A perda de identidade e a desvalorização do ensino da Arte na educação formal,
trazidas pela polivalência, propiciaram a articulação de um movimento transformador,
protagonizado pelos arte-educadores de todo o Brasil, empenhando-se em ressignificar o ensino da
Arte no contexto escolar. Todo esse movimento colaborou para que nas décadas seguintes as
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reflexões acerca da formação docente ganhassem destaque e fossem amplamente debatidas nos
espaços acadêmicos e nos encontros de arte-educadores promovidos pela Federação dos ArteEducadores do Brasil - FAEB. De lá para cá, muitos foram os avanços e as conquistas legais que
propiciaram transformações significativas na área da Pedagogia do Teatro. O reconhecimento do
Teatro como umas das linguagens obrigatórias a ser ministrada na educação básica – conferido pela
LDBEN/96 –, além de impulsionar a criação de licenciaturas específicas de Teatro por diversas
regiões do país, colaborou para mudanças epistemológicas significativas na área.
Nesse sentido, a criação das Diretrizes curriculares para o ensino superior de Teatro
(MEC,1998) foi imprescindível para iniciar um processo de revisão e transformação dos currículos
dos cursos de formação inicial, ao reconhecer a licenciatura como campo de saber autônomo:
A organização institucional

da

formação

dos professores,

a

serviço do

desenvolvimento de competências, levará em conta que: I. a formação deverá ser
realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura
com identidade própria; II. as instituições constituirão direção e colegiados
próprios, que formulem seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades
acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre organização
institucional e sobre as questões administrativas no âmbito de suas competências
(CNE/CP nº 01/02: Art. 7º) (grifo nosso).

Assim, a área ganhou um status próprio, com um currículo que passou a visar à formação de
profissionais capacitados para atuar na educação básica.
[...] A reafirmação desse espaço pedagógico vem impulsionar o trabalho importante
que realizam nas escolas os professores de Teatro, justificando a necessidade de uma
sólida formação profissional. Além de enfocar o estudo de todos os elementos que
integram a linguagem teatral, um dos eixos curriculares a ser levado em consideração
no currículo do curso de preparação desse professor remete-se aos jogos teatrais
(MEC apud SANTANA, 2000, p.115).

Ao ressaltar a importância da “conexão entre o fazer e o ensinar Arte de uma maneira mais
integrada” (SANTANA, 2013. p. 97) as Diretrizes sinalizaram que as práticas artística e pedagógica
são imprescindíveis para a formação deste profissional e devem caminhar pari passu, ou seja,
consubstanciou-se a necessidade de uma conexão integrada entre o saber fazer e saber ensinar Arte.
A partir dessa compreensão mais abrangente e propositiva para o processo de formação continuada,
podemos afirmar que os artistas-docentes de Teatro aprendem na ação. É através da observação e da
reflexão sobre suas ações que esses profissionais serão capazes de transformar seus saberes tácitos
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em conhecimento científico. Processo esse que o educador Donald Schön (2000) chamou de
refletir-sobre-a-ação.
Nesta perspectiva, a expectativa passou a ser a de que o professor esteja em processo
permanente de investigação e reflexão da sua praxis artístico-pedagógica para a sistematização de
seus saberes e construção de seus métodos. Logo, tal raciocínio entende o professor como um
“prático-reflexivo” e indica uma maneira de pensar que conduz “diretamente à concepção do
professor como investigador e ao papel central da prática profissional, em processos de formação
profissional” (CANÁRIO, 2008, p.138). Essa nova orientação descortina a possiblidade de
repensarmos o perfil desse professor de Teatro que irá atuar na educação básica. Não só artista, não
só professor, mas um “artista-docente” que constrói e reconstrói seus saberes na constante reflexão
de sua prática artística e pedagógica, em contínuo e permanente processo formativo.
Seria importante ressaltar que, embora a homologação das Diretrizes em foco provoque
mudanças paradigmáticas na formação e na atuação do professor de Teatro na educação básica, ao
apontar um currículo com integração entre prática artística e pedagógica, tais mudanças só foram
absorvidas pela área de Teatro em meados dos anos 2000, quando as diretrizes foram aprovadas
pelo CNE em 2004. Assim, embora a formação específica do professor de Teatro tenha ganhado
destaque a partir de 1996, as transformações desejadas demoraram a alcançar a prática docente.
Talvez este seja um dos fatores que tenha contribuído para que, de maneira geral, as pesquisas sobre
a formação docente em Teatro se concentrem mais na graduação (formação inicial) do que na
formação continuada.
Seria oportuno lembrar que as formações continuadas em Teatro surgiram, na década de
1970, da necessidade de formar profissionais capacitados para ministrarem a disciplina Educação
Artística. De lá para cá, pouco se aprofundou nesta questão e em geral as formações continuadas em
Teatro seguiram a mesma tônica de outras áreas de conhecimento - reparar os erros da formação
inicial ou “reciclar” os profissionais. Há um terreno fértil a ser explorado nessa área, com questões
a serem estudadas e aprofundadas, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito das políticas
públicas.
Quando falamos de políticas públicas, raros são os projetos que incorporam a praxis
artístico-pedagógica do professor nesse processo de ensino e aprendizado e que visem à formação
contínua de um professor-reflexivo. Diante de tal cenário, fica evidente que a formação continuada
do professor de Teatro ainda é um vasto campo que precisa ser estudado e aprofundado.
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ENTREVISTAS COM PROFESSORES DE TEATRO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: QUAL A
FORMAÇÃO CONTINUADA QUE QUEREMOS?
Vale ressaltar, que embora a educação contemporânea esteja direcionada para a formação do
sujeito integral e de suas múltiplas inteligências, sinalizando a valorização do Teatro e das Artes na
escolarização do educando, como ressaltado na BNCC/Arte:
O componente Arte no Ensino Fundamental articula manifestações culturais de
tempos e espaços diversos, incluindo o entorno artístico dos alunos e as produções
artísticas e culturais que lhes são contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e
político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes das
culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos, o que contribui para
sua formação integral (BRASIL, 2017: 194).

Esta não é uma realidade presente nas instituições de ensino que, ao não entenderem ou
desconhecerem o objetivo da Arte na escola, ainda o tratam como uma atividade recreativa que
serve para “relaxar” os alunos em meio a tantas disciplinas “ditas mais importante”. Basta lembrar
a constatação de Ricardo Japiassu de que o ensino da Arte segue sendo concebido no contexto
escolar “como supérfluo, caracterizado quase sempre como lazer, recreação e “luxo” ” (JAPIASSU,
2003:17); e de Ingrid Koudela, que ressalta que ainda existe uma “hierarquização das disciplinas,
sendo a Arte vista como menos importante” (KOUDELA, 2002:237).
Assim, com o propósito de contribuir para reflexões mais consistentes e atualizadas nessa
área, o presente texto apresenta parte das entrevistas com professores de Teatro da rede pública de
ensino do Rio de Janeiro, a fim de verificar a relevância da formação continuada para tais
profissionais. Essa pesquisa integras as investigações realizadas durante o mestrado e tem tido
continuidade em um projeto de estudo preparatório para o doutoramento, realizado principalmente a
partir do Curso de Especialização em Ensino Contemporâneo de Arte, realizado no CESPEB –
Curso de Especialização em Saberes e Práticas na Educação Básica, realizado pela Faculdade de
Educação e Colégio de Aplicação da UFRJ. A pretensão é a de que esta escuta sirva de parâmetro
para análise das condições atuais da formação continuada do professor de Teatro e que
problematize a relevância de espaços específicos para a prática e a pesquisa artístico-pedagógica na
formação continuada professor de Teatro. Para tanto, foi fundamental ouvir esses sujeitos que
atuam na educação básica e que trazem da sua experiência artístico-pedagógica algumas pistas para
alargarmos as reflexões e assim contribuir para a construção do caminho, ainda pouco pavimentado,
da formação permanente do artista-docente da educação básica.
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Partindo das reflexões: É possível ensinar Arte sem fazer arte? É importante experienciar
arte continuamente para ensinar Arte?, foram elaborados roteiros pautados nos objetivos desta
pesquisa que incluem questões como: os motivos da escolha da docência; a importância da
experiência artística na graduação; o que é ser um artista-docente; a importância da formação
continuada e das experiências artísticas depois de concluída a graduação.
Para coletar os dados, tem sido realizadas entrevistas semi-estruturadas dando continuidade
à pesquisa realizado no mestrado com alunos do Mestrado Profissional em Ensino das Artes
Cênicas do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes Cênicas.

A par de todos esses

cuidados e precauções, optou-se por manter no anonimato os sete entrevistados – apesar da
anuência no registro da entrevista e em sua divulgação - que serão identificados por Letras - de A à
G.
Ao ouvir as histórias narradas nas entrevistas, fica claro que todos os participantes já tinham
contato com o teatro e já haviam participado de cursos, oficinas e/ou escolas profissionalizantes
antes de ingressar na graduação. Dos sete professores entrevistados, seis optaram pela graduação
em Arte porque procuravam uma formação artística mais aprofundada; o interesse pela licenciatura
deu-se como uma segunda opção e, principalmente, por uma garantia econômica:
Entrevistado F: Eu fui fazer faculdade de teatro, para ser atriz... Na verdade eu nem
pensava na possibilidade... até sabia que existia licenciatura na UNIRIO quando
prestei vestibular pra cá... mas eu me inscrevi pra prestar vestibular pra bacharelado...
Acho que nunca passou na minha cabeça [ser professor], porque eu não via mercado
de trabalho. Quando eu estava terminando a minha faculdade, que eu comecei a
pensar, ok, o que eu vou fazer, né?
Entrevistado G: Eu também entrei na licenciatura como uma segunda opção ... eu
queria uma formação de atriz e na época que eu entrei aqui [UNIRIO] a grade do
Bacharelado e da Licenciatura eram muito parecidas, a diferença é que a Licenciatura
tinha mais matérias. Mas eu tinha formação de atriz toda lá... Então, achei que seria
válido ter uma formação dupla, né?
Entrevistado C: Por questões de sustentabilidade também. Viver só de arte é viver
altos e baixos... e a docência traz essa sustentabilidade também. Então, tem também
essa questão prática.

Embora nem todos tenham uma graduação em teatro, todos os entrevistados consideram a
prática artística fundamental para sua formação e atuação como professor de Teatro:
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Entrevistado F: Eu dei “graças a Deus” que eu tinha uma formação de atriz na
UniverCidade. Porque foi um baque muito grande, porque eu senti que na
Licenciatura da Estácio não se pensa o que é ser artista. Então acho que isso faz uma
falta absurda e é uma lacuna muito grande, porque forma professores que não têm uma
visão da arte.
Entrevistado B: A minha formação [artística], me ajuda, eu acho, a ser uma
professora melhor... com certeza, inclusive me estimula porque é algo que como eu
gosto muito eu faço com muito prazer.
Entrevistado A: Porque as nossas formações às vezes, as pessoas quando a gente diz
que quer coisa prática... as pessoas acham que a gente quer fazer jogo... que a gente
quer... é fazer as coisas que o aluno vai fazer... não... a gente já tá num outro nível...
Então assim... porque eu trabalho com Artes Visuais também, eu não tenho que pintar,
eu não tenho que fazer desenho, eu tenho que entender essa estrutura ... a estrutura do
jogo, as estrutura, a gente tem que entender as estruturas, as teorias... como elas
funcionam no aluno... eu acho que a gente tem que pensar essa cognição ... esse pensar
arte.

No entanto, apesar da unanimidade sobre a importância da prática artística, é possível
verificar divergências sobre os entendimentos e a relevância da prática artística entre A e os demais
entrevistados. O entrevistado A compreende que a experiência prática são as atividades, jogos e
métodos aprendidos para serem replicados em sala de aula, ao passo que os demais entrevistados
entendem a prática artística como uma experiência fundamental na sua formação estética e artística;
sinalizam até que essa falta, na graduação, criou uma lacuna na sua formação docente, não no
sentido estrito do saber fazer, e sim, no sentido amplo da palavra experiência. Como nos fala Jorge
Larrosa:
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; que
se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Fazer uma experiência quer dizer,
portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e
submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um
dia para o outro ou no transcurso do tempo (LARROSA, 2016: 27).

Não se trata, portanto, de um saber fazer utilitário, com causa e consequência rigidamente
demarcados, mas da experiência para a formação do pensamento estético, sensível e artístico do
artista-docente. Essa maneira de pensar fica evidente na fala dos professores, ao serem indagados
sobre de que maneira uma aula prático-teórica realizada por todos os entrevistados e a
entrevistadora, em curso que teve a participação de todos, denominada “Jogo e confecção da
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máscara na perspectiva do cômico: emancipação do corpo na cena e na sala de aula”, inspirou e
ecoou em sua prática artístico-docente:
Entrevistado B: Todo curso que a gente faz pode acrescentar alguma coisa pra
gente... e de alguma forma modificar, né... a sua maneira... se você quiser por
exemplo, eu nunca pensei em trabalhar máscara com o aluno, digamos... de repente a
partir disso eu posso pensar... isso pode ser interessante também...
Entrevistado E: O que eu achei mais legal do curso de máscara... é que nós tivemos
a experiência de utilizar a máscara de jogar... enfim, e logo depois veio a reflexão...
então nessa reflexão, que era o diálogo com o grupo, foram nascendo questões, foram
nascendo reflexões pessoais do grupo que foram enriquecendo. E que valeu muito
mais do que você tá sentado, ouvindo técnicas e jogos e procedimentos pedagógicos
pra você usar com o aluno; eu acho que você viver essa experiência é muito mais
rico...
Entrevistado D: A reverberação que eu percebo no dia de dar aula é às vezes um
timing de proposição para o aluno. Que eu acho que tem a ver... uma sagacidade aí
que tem a ver com o que você tá fazendo, sabe? Você fica com outro timing, você fica
com uma percepção um pouco mais aguçada, sabe? Das questões, dos problemas ou
das soluções que os alunos trazem, ou que não conseguem trazer... porque você
também tá num processo semelhante, né? Então acho que isso, dá uma aguçada na
visão e no raciocínio mesmo desses processos de criação.

Embora não exista um consenso no grupo sobre o que é formação continuada, algumas
questões levantadas parecem importantes para pensarmos qual a formação que os contempla. É
interessante observar que, para todos os entrevistados, a formação deve ser constante e permanente
porque, como nos fala Paulo Freire (2001), somos seres inconclusos e inacabados, em constante
processo de construção e reconstrução:
Entrevistado D: Então, eu acho que é uma prática constante, né? Pensando em
continuada, como o próprio nome diz, é uma coisa que tem continuidade ao longo da
vida, né? Do processo nosso, assim.

Todos os entrevistados entendem a importância de continuarem em formação permanente e
apontam a necessidade da criação de espaços formativos direcionados para o artista-docente da
educação básica. Essa questão parece ser bem importante, pois todo o grupo pontua que cursos,
workshops, são possibilidades para sua formação, mas reforçam que o espaço formativo do artistadocente de Teatro tem especificidades que precisam ser levadas em consideração, tais como: incluir
a prática docente do professor no processo formativo, propiciar espaços de troca e reflexão sobre o
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fazer artístico e pedagógico e disponibilizar horários e formatos que levem em consideração a carga
horária do professor. Ouvindo os entrevistados, é possível afirmar que a formação do artistadocente tem especificidades próprias, que constituem seu caráter pedagógico e artístico.
Ao refletirem sobre a formação permanente e suas especificidades, a primeira questão que
fica evidente para esse grupo é a sua importância nos primeiros passos da atuação docente, pois,
embora a Universidade tenha propiciado a sua formação pedagógica inicial, foi na realidade da sala
de aula que se formaram e se tornaram professores:
Entrevistado D: Eu acho que de alguma forma minha formação de professor acabou
se concluindo... concluindo não, mas ganhando formato e consciência mesmo, assim,
já na prática.
Entrevista G: A faculdade dá uma teoria e em tese a gente faz tipo um tubo de ensaio
nos estágios pra ver como vai ser, mas na real quando você encara mesmo uma turma
de verdade e não tem ninguém ali que seja... alguém que vai te conduzir... é só você
com a turma, é outra história... então a gente se sente assim despido mesmo.
Entrevista C: É claro que quando a gente faz uma licenciatura, a gente sai achando
que pode abraçar o mundo e que tudo é maravilhoso ... né? E que a gente está pronto,
né? E quando a gente está ... na labuta, né? No dia a dia, a gente vai se deparando com
coisas e questões que a Universidade não tem conta de nos preparar pra isso... então...
claro que a prática é a formação, né?

Nesse sentido, trazendo a concepção de António Nóvoa de que “é no espaço concreto de
cada escola, em torno de problemas pedagógico ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira
formação do professor” (NÓVOA, 2001), podemos afirmar que, no caso desses docentes-artistas de
Teatro, a afirmativa é plausível. Os professores “tornam-se professores” à medida em que praticam
o ofício e esse é o momento que os entrevistados apontam ser fundamental para que a formação
continuada aconteça:
Entrevista G: Eu acho que nessa hora a gente fala “caraca, cadê?”. Porque tudo
aquilo que eu aprendi, é óbvio, é minha bagagem é minha formação, mas pra aquilo
ali a faculdade não forma a gente... para dar aula... pra aquela prática ali, na hora...
Então eu acho que a formação continuada poderia entrar nisso daí... sei lá... tentando
entender um pouco como é mesmo o dia-a- dia da escola... e preparar a gente pra... dar
bagagem para gente para esses momentos... na verdade pra sobreviver a gente já
aprende ... a gente tá se construindo a cada dia... né... não que eu esteja totalmente
pronta... cada dia eu realmente ... “Caraca, isso aqui”... é aquele jogo de cintura que a
gente tem que ter... mas eu acho que nessa hora a gente percebe que precisa ter.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2661

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Importante sinalizar que, para os professores entrevistados, esse espaço formativo não deve
se restringir ao primeiro momento da prática profissional. Em suas falas, fica evidente a
necessidade de espaços permanentes para a troca e a reflexão sobre o cotidiano da sala de aula.
Todos os entrevistados identificam que é na troca entre os pares que a reflexão crítica sobre a
prática se amplia e se potencializa:
Entrevista F: Formação é um bom momento também... pra gente trocar experiência,
pra ter um estímulo. Às vezes, seu trabalho com aquele grupo não está dando certo e
alguém te ajuda, a troca que você tem às vezes com outros colegas dificilmente são de
Arte, porque normalmente você é o único de Arte na escola você tem alguma forma
que ele usa para cativar aquele aluno pra fazer alguma coisa em sala de aula. É tão
bom o nosso encontro aqui [no mestrado] que a gente troca com professores de Teatro
então a gente assim vai pegando uma coisinha bacana de um...
Entrevistado G: E é aí que se dá também a nossa formação continuada, né? [no
espaço de troca] Caraca, ela trabalha de uma outra forma ...uma outra linguagem. E
puxa artes cênicas, ele já vê as artes como uma coisa global. Aí você vai... “caraca, é
isso!” (sorrindo) e eles tão sobrevivendo... é assim que eu tô, que ele tá sobrevivendo?
É assim que ela sobrevive? E aí a gente vê o quanto a gente enriquece o outro também
com a nossa experiência.
Entrevista D: Formação continuada eu não acho que seja um caminho asfaltado
assim, não. Sabe? Acho que tem que cada um descobrir um pouco a sua também.
Então, seguramente uma das vias são as feiras, os congressos, os encontros...
encontros de arte-educadores... teve um encontro dos Ifs de Arte-Educação de todos os
Ifs no ano passado... foi muito legal... foi uma experiência potente assim.

Segundo Paulo Freire, essa troca de experiências é fundamental para o professor e propicia
uma relação de aproximação entre teoria e prática:
[...] Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental
é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário à
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática.
O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise,
deve dela “aproximá-lo” ao máximo (FREIRE: 2015:40).

Essa aproximação da teoria e da prática é outro ponto observado pelos professores
entrevistados, como importante para uma formação continuada. Assim, para todos eles, é nessa
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atitude dialógica entre teoria, prática e reflexão sobre a prática que se dá o processo de aprendizado
e de estruturação do seu saber docente, e é fundamental que seja constante.
Analisando as narrativas, é possível perceber que a “prática artística” é outro consenso entre
os professores. Mesmo que existam diferenças conceituais, como já observado no início desta
análise, todos a consideram imprescindível para a sua formação permanente. Ao ouvir as opiniões
dos entrevistados, reafirmamos a questão fundante desta pesquisa: É possível ensinar Arte sem
experienciar arte?
Como já verificamos nesta investigação, durante a maior parte da graduação os entrevistados
professores intencionavam “ser artista” e, em geral, o “ser professor” vem depois – mais
especificamente quando já estavam em sala de aula. E esse é um dado que não podemos deixar de
destacar, porque é a partir desse momento que acontece uma guinada na relação da maioria deles
com a prática artística: vendo o magistério como uma possibilidade real de estabilidade financeira,
passam a se dedicar quase que integralmente ao ofício docente e, paulatinamente, vão se
distanciando do fazer artístico. A experiência artística parece não ter mais espaço na rotina das
aulas e das demandas escolares.
Dos sete entrevistados, seis sinalizam que gostariam de continuar desenvolvendo atividades
artísticas ou participando de formações continuadas, mas apontam que a grande quantidade de aulas
por semana e a falta de incentivo por parte das instituições em que trabalham dificultam tal
dinâmica:
Entrevistado E: o município [SME-RJ] não te incentiva em absolutamente nada...
Você não tem uma formação continuada... é oferecida por ele uma capacitação, num
período apenas ... uma vez por ano... mas só. E aí, quando você busca uma formação
continuada fora do município... você não tem uma dispensa de ponto...
Entrevistado G: eu acho que como nós somos artistas... e isso foi uma voz unânime,
né... todo mundo falou que é importante... o artista alimenta o professor e vice-versa...
eu acho que o município poderia tentar pensar numa... em reorganizar essa estrutura
dele... pra que nós tivéssemos um tempo para viver a arte. A gente poderia ter um
tempo aí... dentro dessa grade de 40hs. para experienciar, para ter essa experiência.

Nesse sentido, verificamos como é importante que o Estado se responsabilize pela formação
continuada dos professores, fazendo valer o que foi propugnado na Lei de Diretrizes e Bases
(LDBEN, 1996). Entretanto, seria errôneo desconsiderar o engajamento do professor

nesse

processo, pois “os professores se formam também no embate das lutas democráticas e sindicais, na
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vida familiar, nos momentos de lazer e de fruição estética” (RUSSEFF e SALLES, 2013:74) e, na
ausência desses espaços formativos, ele também é responsável por construí-los, seja pela teoria ou
pelas relações internas com os coletivos da escola e com seus pares de profissão. No entanto,
políticas públicas e projetos apoiados pelo Estado são fundamentais para que o professor possa se
articular de uma maneira mais efetiva e mobilizadora.
Todos afirmam que a prática artística é imprescindível na constituição permanente de seus
saberes e concordam que o binômio artista-docente é uma nova maneira de olhar para o professor
de Teatro; a par disso, são unânimes ao afirmar que a criação de espaços específicos de formação
continuada é imprescindível.
Não há um consenso sobre o formato; no entanto, os entrevistados apontam três pontos
fundamentais para se pensar a respeito: troca entre os pares, prática artística e reflexão teórica.
Além da troca de experiências entre os pares, são apontadas pelos professores duas iniciativas
governamentais a serem tomadas: 1- fomentar a participação de encontros e congressos entre
pesquisadores da área e 2- oportunizar momentos, no espaço escolar, para a troca de experiências
entre os pares e a reflexão sobre a prática artístico-pedagógica do docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das narrativas dos professores, observa-se que a experiência artística é
imprescindível, para esse grupo inicial entrevistado para a pesquisa em curso, na formação
permanente dos professores de Teatro da educação básica. Embora não haja consenso conceitual
sobre a finalidade da prática artística na formação docente, é consenso entre todos a sua importância
na constituição dos saberes docentes. Sinalizam que sejam criados espaços para a experiência
artística, voltados às questões artístico-pedagógicas e que sejam incluídas as práticas de sala de aula
nesse processo.
Cobrar do Estado a elaboração de políticas públicas específicas para a formação permanente
do artista-docente de Teatro é essencial. É evidente que o artista-docente também deve criar e
procurar seus próprios caminhos formativos, mas é fundamental que o Estado se comprometa,
fomentando e mantendo espaços formativos permanentes, seja junto às universidades públicas ou às
secretarias municipais e estaduais de educação. Essa é uma lacuna que precisa ser preenchida para
que a área continue a se desenvolver, capacitando-se para os novos e progressivos desafios
impostos à docência artística, por uma sociedade em constante mudança.
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Não há, portanto ainda, um caminho ou um formato definido para tal formação; porém, no
intuito de contribuir para tais reflexões, esta pesquisa aponta que a prática artística (fazer, fruir,
refletir e pesquisar) é e imprescindível no processo formativo permanente do artista-docente, visto
que a constituição de seus saberes sensível/científico – artístico/pedagógico - se dá a partir da
experimentação e da reflexão sobre sua ação. Ouvindo o relato dos professores e procurando
entender os seus dilemas profissionais, fica evidente que o professor que ensina Arte precisa fazer
arte, não apenas para apreender as técnicas, mas para continuar com seu pensamento sensível e
criador em movimento.
Finalizando, entende-se que problematizar a formação continuada (tal como a formação
inicial) do professor de Teatro significa contribuir para a s reflexões na área da pedagogia do Teatro
e colaborar para a ressignificação do lugar da Arte na escola, aqui entendida como área de
conhecimento e importante lócus de produção e democratização da arte e da cultura no país.
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Resumo
Este trabalho apresenta pesquisa em curso (continuação de estudo realizado no mestrado) e trata da
formação continuada do artista docente em teatro que trabalha na educação básica, problematizando a
formação docente daqueles que trabalham com o ensino de arte a partir de três questões centrais: é
possível ensinar arte sem experenciar arte? É importante experenciar arte continuamente para ensinar
arte na educação básica? Que saberes e fazeres são imprescindíveis para ensinar/aprender Teatro na
escola? Nesse sentido apresenta reflexões sobre a relevância da experiência artística (fazer, fruir e
pesquisar) na formação de professor de Teatro compreendido de acordo com a sua dimensão
identitária de artista-docente Por essa via enfatiza a necessidade de voltarmos a atenção para a formação
permanente desse profissional de ensino, visto que raras são as políticas públicas e projetos
pedagógicos específicos. A pesquisa encontra-se consubstanciada por referências teórico-documentais e
respaldada principalmente na escuta daqueles que atuam na educação básica. A sua pretensão é a de que
esses esforços, principalmente a escuta dos docentes, sirva de parâmetro para análise do quadro das
condições atuais da formação continuada e assim contribua para a construção do caminho, ainda pouco
pavimentado, da formação permanente do artista-docente de Teatro. Dessa forma, se apresenta
reflexões sobre a relevância da experiência artística (fazer, fruir e pesquisar) permanente na formação
do artista-docente.
Palavras-chave: Artista-docente; Formação permanente; Ensino do Teatro; Educação básica.
PERFORMANDO BRANQUITUDE E NEGRITUDE: REFLEXÕES SOBRE DIMENSÃO
ÉTNICO-RACIAL DA IDENTIDADE DOCENTE
Helena de Castro Amaral Vieira – EPJV/FIOCRUZ

INTRODUÇÃO
Neste artigo se pretende discutir os obstáculos e desafios permanentes em pensar uma
educação de(s)colonizada para o currículo em artes a partir do que vem sendo desenvolvido em um
grupo de estudos interdisciplinares entre professores do ensino médio, do qual participo a fim de
pensar a dimensão étnico-racial na identidade docente de professores de Arte, a partir da minha,
pensada da ideia de branquitude. Para tanto passo a uma narrativa mais de cunho pessoal com o
intuito de situar quanto as preocupações que deram origem a esse trabalho.
Há um tempo repensar a história da nossa colonização e o racismo não fazia parte dos meus
planos enquanto professora de Artes Cênicas, ainda que me compreendesse no mundo como alguém
que abraça a luta antirracista desde muito cedo. Mas isso mudou quando saí do circuito escola
privada e zona sul. O divisor de águas foi a minha inserção como professora-pesquisadora em uma
escola pública federal localizada na zona norte da cidade, tendo em seu entorno mais de uma
comunidade de baixa renda, em meio ao caos e a violência que é a cidade para além da costa leste,
ou, mais precisamente, na parte da cidade em que o trem passa.
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Um fato se tornou realidade em minha profissional a partir daí que foi a minha interação
crescente com pessoas negras oriundas de realidades socioculturais muito diferentes da minha, de
classe média da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Dessa interação novas informações fui
obtendo sobre casos de racismo, exclusão e preconceitos, de forma que foi crescendo em mim a
vontade de debruçar-me sobre o tema quando. O que me levou ao conhecimento das questões que
envolvem a implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que tornam obrigatório o ensino de
História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica brasileira.
Nas leituras convocadas por esse tema, veio outro desafio que por ora se faz mais urgente:
como tratar deste tema a partir do lugar em que falo? Como ou por que tratar do racismo sem nunca
ter sofrido tal injúria? Não ter filhos(as) negros, nem estar em uma relação interracial? Logo, por
que estudar um tema (o racismo) sabendo que sempre serei lembrada de meu lugar de fala que é um
de privilégio da cor da pele? Trata-se de uma limitação e por isso devo me afastar desse tema por
essa condição de vida que as vezes me paralisa diante da consciência absurda da desigualdade nesse
país que não pode ser compreendida apenas em sua dimensão sócio-econômica, visto que no Brasil
a pobreza tem cor.
Em síntese, o que fazer com o meu privilégio étnico-racial na perspectiva da luta antirracista
na educação brasileira, mais especificamente no ensino de teatro na educação básica?
“NÃO VÊ, NÃO SABE, NÃO CONVIVE, NÃO CONHECE.”
Começar esse trabalho discutindo branquitude é, portanto, uma questão de tomada de
consciência sobre as questões políticas envolvendo as noções de racialidade (onde se lê racismo
estrutural) e tentar pensar uma identidade racial branca não-racista na educação brasileira. É querer,
dito de outro modo, discutir o racismo sob o ponto de vista do lugar cultural, político e
socioeconômico em que estou inserida.
Ao longo desse relato palavras como racismo, racismo estrutural e de(s)colonialidade irão
compor os conceitos norteadores com que tenho trabalhado. Por vezes são ideias que paralisam a
escrita, mas nos fazem ler, refletir e finalmente indagar, se é natural na docência do ensino básico
continuar crendo na história que me foi ensinada quando aluna e continua sendo ensinada,
predominantemente, da mesma maneira nas escolas que tenho acesso e, acredito, na grande maioria
das escolas do país.
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Procurarei trazer à baila aqui a dificuldade de enfrentar as discussões desse tema que não é
difícil apenas entre o corpo docente de qualquer escola básica brasileira, seja pública ou particular,
mas também em cursos de formação de professores, universidades e outros meios acadêmicos. E
isso porque a hegemonia da narrativa racista da história do Brasil, infelizmente, não será banida dos
materiais pedagógicos ou de nossas cabeças de uma hora para outra. Afinal, foram (e continuaram
sendo?) séculos de distorções, silenciamentos e alienação por parte da elite intelectual brasileira,
incluindo nossos mestres e mestras.
Mas é sobre esse racismo silenciado que está o ponto de onde partem todos os
racismos cotidianos justificados escondidos nos olhares de medo e nojo de um grupo
racial sobre o outro. Essa herança imposta pelos colonizadores, e perpetuada por nossa
elite, com o consentimento silencioso de grande parte de nossa intelectualidade ao
longo de nossa história, e que vem sendo mantida pela reprodução sistêmica de
práticas racistas viabilizadas pela organização política, econ�
mica e jurídica das
sociedades para “naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de
grupos sociologicamente considerados minoritários” (ALMEIDA, 2019, p. 31),
denomina-se racismo estrutural.
O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal”
com que se constituem as relações políticas, econ�
micas, jurídicas e até familiares,
não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é
estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais derivados de uma
sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo
social que ocorre “pelas costas do indivíduo e lhes parece legado pela tradição”. Nesse
caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se
imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e
econ�
micas. (ALMEIDA, 2019, p. 50).

Considerar a dimensão estrutural do racismo não exime a responsabilidade individual sobre
a práticas de condutas racistas, calando-se diante delas, pois de acordo com Angela Davis “numa
sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. O silêncio das testemunhas
de atos racistas as torna conivente, ainda que “não faça das mesmas moral e/ou juridicamente
culpado ou responsável”, significa uma atitude de conivência que as “torna ética e politicamente
responsável pela manutenção do racismo.” (ALMEIDA, 2019, p. 52).
Porém, mais do que enfrentar os atos cotidianos de racismo, é preciso ser antirracista
atuando na profundidade do

“imaginário da brancura”, construído para produzir a noção de

diferença pela ideia de superioridade da raça branca, e que não se restringe as características ligadas
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a cor de pele e compreende um conjunto de hierarquias fomentado por normatizações referentes às
dimensões classe social (classe média), gênero (masculino), sexualidade (heterossexuais) e religião
(cristãs), entre outras.
(...) el imaginário de la blancura producido por el discurso de la pureza de sangre fue
uma aspiración internalizada por todos los sectores sociales de la sociedad colonial y
fungió como el eje alrededor del cual se construyó (conflictivamente) la subjetividad
de los actores sociales. Ser «blancos» no tenía que ver tanto con el color de la piel
como con la escenificación personal de un imaginário cultural tejido por creencias
religiosas, tipos de vestimenta, certificados de nobleza, modos de comportamiento y
(esto es muy importante) formas de producir y transmitir conocimientos. (CASTROGOM�Z, 2005, p. 60).

Da compreensão do filósofo afro-colombiano Santiago Castro-Gómez, um dos expoentes do
Grupo Modernidade/Colonialidade, somadas a do professor Silvio Almeida, um jovem intelectual
afro-brasileiro, subentende-se o embranquecimento como um padrão monocultural racista
estruturante também da esfera educacional, que afeta inevitavelmente seus diferentes setores, entre
os quais a educação escolar.
À título de exemplo, nunca é demais lembrar da existência da tinta guache e do lápis de cor
denominados “cor de pele”, portadores materiais artísticos escolares com coloração entre tons de
rosa e laranja, por muitos considerado como salmão, Ou seja, materiais escolares portadores de
violência simbólica e instrumentos da imposição de uma política de poder e representação na
cultura escolar que durante décadas circulou incólume nas escolas brasileiras propagando o
imaginário colonialista de invisibilização e silenciamento de outras existências étnico-raciais ao
resumir toda diversidade de cor de pele só.
Por esse caminho de desconstrução do racismo estrutural e afirmação dos direitos igualdade
e diferença daqueles que representam a da diversidade social e énico-racial não branca no Brasil,
tenho investido na questão do branquitude como norma social reguladora de comportamentos
institucionais, com atenção especial aos seus efeitos sobre os conhecimentos escolares e sobre as
identidades docentes.
As principais referências até aqui tem sido o artigo “Branqueamento e Branquitude no
Brasil”, de Maria Aparecida Silva Bento Teixeira (2002), assim como as reflexões a partir das
leituras de Grada Kilomba (2019) e bell hooks (2019). Há um consenso entre essas três autoras de
que a ideia de raça não seja uma invenção de negros e indígenas, e que, portanto, não cabe a essa
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população discuti-la. Além disso, apontam, e apontam ao longo dos textos que a noção de
branquitude é como uma guardiã silenciosa de privilégios (BENTO: 2002, p.15). Há um acordo
tácito na sociedade brasileira de sempre encarar as desigualdades raciais como um problema do
negro, do Outro (Teixeira apud Neuza Souza, p. 15, idem.). Para Grada Kilomba branquitude é um
conceito racista reproduzido nas escolas. Uma necessidade de autopreservação para os brancos.
Simples assim. Dessa forma, creio que enfrentar esse tema em lidar com perspectivas várias, porém
buscando um ponto de vista coerente com o percurso de quem dele resolve tratar.
E creio ser muito interessante o que apontam essas autoras, pois, de fato, é difícil vermos
autores/as brancos tratando desse tema, como se estivesse subentendido que esse não é um
problema de branco. Errado. Não apenas também é um problema de branco como foi criado pelo
branco.
A perspectiva sociológica desenvolvida pelo Grupo Modernidade/Colonialidade. Trata-se de
um grupo majoritariamente formado por autoraes/as latino-americanos, que surgiu na primeira
década do século XXI, e também conhecido pelo desenvolvimento do pensamento denominado
decolonial,

razão

pela

qual

alguns

denominam

esse

grupo

como

Modernidade/Colonidade/Decolonialidade. O termo “decolonização” (com ou sem hífen) e não
“descolonização”, foi uma sugestão feita por uma componente do grupo (Catherine Walsh) com o
intuito de marcar uma forma de pensar distinta daquela pertencente ao processo histórico de
descolonização dos povos africanos e asiáticos, via libertação nacional durante a Guerra Fria.
Refere-se à distinção entre colonização e colonialidade.
A sua proposição central a afirmação da relação intrínseca entre modernidade e
colonialidade em que esta não é mero efeito daquela. A colonialidade é a face oculta, necessária e
indissociavelmente constitutiva da modernidade. Por estar intrinsecamente associada à experiência
colonial, a modernidade não é capaz de apagá-la e, portanto, não existe modernidade sem
colonialidade. Dessa forma, não poderia haver uma economia-mundo capitalista sem a invenção das
Américas, a partir do que se criou a primeira periferia do sistema-mundo europeu/euro-norteamericano/moderno/capitalista/colonial/patriarcal (BALLESTRIN, 2013).
O conceito de colonialidade do poder (dominação estabelecida pela imposição do imaginário
de superioridade cultural dos povos colonizadores) foi desenvolvido principalmente pelo sociólogo
peruano Aníbal Quijano e parte da constatação de que as relações de dominação dos povos das excolônias não findaram com o fim do colonialismo histórico. O capitalismo moderno/colonial
estabeleceu relações de exploração/dominação/conflito pela imposição das classificações sociais de
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raça, gênero e trabalho, três instâncias em que se entrelaçam as colonialidades do poder, do saber e
do ser que são produzidas e reproduzidas nas esferas econ�mica, política e cultural.
Nesse contexto teórico, as ideias de raça e racismo são centrais nas teorizações
decolonialistas como princípio da construção da diferença e da superioridade baseado na pureza de
sangue da raça branca que estrutura as m�ltiplas hierarquias que constituem o sistema-mundo
(BALLESTRIN, 2013).
E AS LEIS 10.639/2003 E 11.645/2008?
No grupo de estudo do qual participo, citado acima, refletimos sobre os estudantes com os
quais trabalhamos, meninas e meninos nascidos em 2003 ano em foi promulgada a lei educacional
10.639. São jovens oriundos de escolas estaduais e municipais, beneficiários do sistema de cotas,
mas que continuam negligenciados em um país em que a educação ensaia, mas nunca assume o
compromisso político de implementar essa lei que representa uma conquista do movimento negro
brasileiro em articulação com outros setores sociais empenhados em construir uma educação
antirracista no Brasil. Até aqui, nem ela e nem a Lei 11.645, promulgada em 2008 para ampliar a
obrigatoriedade prevista a cultura dos povos indígenas brasileiras, foram efetivamente para a prática
da educação básica do país.
Nesse sentido, o grupo de pesquisa em foco pretendeu ir além de si para discutir o tema
também com colegas professores de diversas disciplinas, em sua maioria mulheres, sobre a
dificuldade de descolonizar-se, de livrar-se “dos grilhões do eurocentrismo” (frase colhida de uma
colega professora de sociologia) em nossos planejamentos pedagógicos.
Destarte, a partir desse movimento, pretendo ao longo do ano que se inicia (2020) pensar
junto ao corpo docente da escola em que trabalho pensar maneiras de coletivamente desobedecer a
epistemologia hegemônica, ligada ao padrão de branquitude predominante na cultura escolar,
trazendo para as aulas outras formas de contar a História, criar um projeto - principalmente ligado à
música e ao teatro - que possibilite pensar a “descolonização do eu branco e negro” (KILOMBA,
2019). Para tanto, partimos do entendimento coletivo do papel da cultura e da arte como elemento
fulcral para a integração nos currículos e para a formação de professores no sentido do
reconhecimento e afirmação das diversidades existentes nas escolas e na sociedade brasileira.
A seguir apresento um pouco do que já tem desenvolvido em nome do que foi apresentado
até aqui nesse texto.

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

2671

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

AS “PERFORMANCES-PALESTRAS”: PERFORMANDO BRANQUITUDE E NEGRITUDE
A fim de desenvolver um projeto artístico-cultural em ambiente escolar a partir de narrativas
autobiográficas situada na interseção entre experiências de vida, educação e arte, tenho
desenvolvido junto com colegas (por enquanto, apenas professores/as de arte) práticas de teatro na
escola com abordagem fazendo interfaces entre produções epistolares e performances enfatizando
o questionamento de nossa formação social, destinado a propor

reflexões sobre o tornar-se

professor/a diante da tomada de consciência do privilégio racial produzido pelo racismo estrutural
que marca a contemporaneidade, principalmente na sociedades latino-americanas.
Essa atividade tem o intuito de apresentar a consciência da minha “facilidade branca” ao
contar minha trajetória como professora de Artes Cênicas para construir um lugar (político e
epistemológico) compromissado com a descolonização do pensamento e com a construção de
perspectivas educativas que me permitam a médio ou longo prazo, romper com o ensino
eurocêntrico de teatro – especialmente a sistematização de sua história - predominante na escola
pública. E assim contribuir para que o ensino-aprendizagem de arte emerja como espaço
intercultural de construção de identidades emancipadas do julgo do capitalismo, colonialismo e,
também, do patriarcalismo.
Venho desenvolvendo uma proposta prática de criar performances para cada conceito
estudado: branquitude, de(s)colonização, racismo, etc. Dessa forma, inspirada na obra “Cuide-se”,
da artista Sophie Calle (2007), convidei um colega professor de artes visuais, atuante em escolas
públicas e particulares no Estado do Rio de Janeiro, mas não na cidade do Rio de Janeiro, para
juntos realizarmos uma “performance-palestra” em escolas de ensino médio com leituras de trechos
de cartas que escrevemos sobre nossas histórias de vida, com foco na questão racial.
Em nossa apresentação um lê a carta do outro (uma mulher branca lendo como se fosse sua a
carta de um homem negro e vice-versa) e nessa leitura se revela os processos de descoberta da
negritude e branquitude. As cartas são trocadas, nunca lemos a nossa própria, de maneira a
provocar, também, um estranhamento e uma discussão sobre alteridade, além de causar o
estranhamento/distanciamento brechtiano.
Abaixo selecionei dois trechos de nossas cartas que devem ser lidas alternadamente,
Ewerton inicia com a leitura da minha carta.
Trecho (3) de minha carta: início da juventude consciência da branquitude.
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Cresci numa família de classe média, pais professores, nordestinos, divorciados,
escolas alternativas, ensino libertário etc. e tal mas qual não foi minha surpresa
quando um dia, devia ter uns vinte anos, levei meu namorado negro retinto à nossa
casa e percebi a cara de espanto e decepção de minha mãe, que disse ao meu irmão:
“Não podia ter arrumado alguém mais feio?!”. A mesma mulher que cultuava a
escrava Anastácia (?!).
A 1ª percepção da minha branquitude veio, quando encostada em um carro,
conversando com esse namorado, à noite, de repente o abracei... Era justo no
momento que uma patrulha policial passava no local e ele me diz aliviado que aquele
gesto acabara de livrá-lo de uma dura.

Trecho (3) carta de meu colega:
A medida em que vou investigando a minha árvore genealógica a história vai se
tornando cada vez mais complexa. Na parte paterna as informações são poucas, eles
são brancos, e talvez tenham alguma ancestralidade indígena, mas minha convivência
com eles é praticamente nula (eu abortei as relações com essa

família no momento

em que eu e meus irmãos fomos visitá-los em São Gonçalo e um dos meus primos
gritou: os negrinhos do Morro já chegaram! não houve em nenhum

momento

uma repreensão a essa fala, fingiram não ouvir) talvez tenha sido a primeira vez, aos
20 anos, que eu tenha sido classificado como negro, negrinho... até então, não tinha
ideia do que era passar por racismo.

A nossa primeira apresentação foi no final de uma disciplina que fizemos juntos em um
curso de especialização e não propusemos nenhuma discussão com os nossos pares. A segunda
apresentação foi a partir de um convite recebido pela organização de um sarau que ocorre todos os
anos na minha escola para que eu iniciasse uma discussão com os estudantes sobre branquitude.
Novamente nos apresentamos e não propusemos discussão em seguida à apresentação, mas
posteriormente, em minha sala de aula, conversei com alunos do 2º ano do ensino médio.
Essa conversa me ajudou a quebrar o bloqueio que tinha com os estudantes para introduzir
temas raciais em sala, dado o receio de ter sempre a sensação de que o meu discurso podia reforçar
os estereótipos racistas ou talvez apenas “expurgando” uma culpa, raiva ou tristeza, pois como no
mito de Sísifo, quanto mais se revela a história da nossa colonização, mas distante fica a
insustentável noção de que as desigualdades raciais nada tem a ver conosco, homens e mulheres
brancos.
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Estamos preparando nossa próxima apresentação que dessa vez será centrada no conceito de
de(s)colonialidade e nos concentraremos no resgate para as aulas de artes das histórias dos povos
originários e dos escravizados, pensando na maneira artística-acadêmica de levar à frente o projeto
de (s) colonialidade do currículo de artes nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho apresenta uma pesquisa em desenvolvimento que busca criar métodos próprios
ao mundo da arte para discutir currículo e docência entrelaçada com a formação cultural brasileira e
aos dilemas históricos que nos aflige enquanto povo colonizado que ainda se encontra preso nos
“grilhões do eurocentrismo” que manipula nosso imaginário social.
Entendo ser esse um caminho fertilizado pela arte para suscitar vivências e questões que
coloquem em questões as hierarquias coloniais e contribua para a descolonização da educação que
temos.
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Resumo
Este trabalho apresenta o desenvolvimento inicial de uma proposta pedagógica voltada para discutir
currículo e docência em arte entrelaçada com a formação cultural brasileira e aos dilemas históricos que
nos aflige enquanto povo colonizado que ainda se encontra preso nos “grilhões do eurocentrismo” que
manipula nosso imaginário social. Trata-se da apresentação dos caminhos trilhados para a proposição e
realização inicial de performances-palestras para grupos de professoras/es e estudantes em escolas básicas
da cidade do Rio de Janeiro. Esse caminho vem sendo construído junto a um grupo de estudos
interdisciplinares de professores do ensino médio dispostos a pensar a dimensão étnico-racial na
identidade docente de professores de Arte e como a mesma tem implicações em concepções e práticas
do ensino-aprendizagem de Artes Cênicas na educação básica. Essa busca tem focado no conceito de
branquitude enquanto uma criação do racismo estrutural da sociedade brasileira com o processo de
colonização histórico e perpetuado pela colonialidade do poder moderno-capitalista. Nesse sentido, de
acordo com as teorizações decolonialista, a primeira parte desse trabalho dedica-se a apresentar o
quadro de referências teóricas, e na segunda parte é apresentada a proposta de performances-palestras
baseadas em narrativas autobiográficas, situadas na interseção entre experiências de vida, educação e
arte, fazendo interface entre textos epistolares e performances, para refletir coletivamente na escola sobre
o tornar-se professor/a diante da tomada de consciência da sua condição racial.
Palavras-chave: Identidade docente –branquitude –racismo estrutural- educação básica -ensino de
teatro.
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Resumo
O presente painel reúne três trabalhos produzidos à luz tanto de textos normativos - como a Lei nº
13.006/2014 ou a Lei nº 9.394/1996 -, quanto à luz de diversos autores - como Freire (1979, 1996,
1997, 2011), Schafer (2011a; 2011b), Koellreuter (apud BRITO, 2001), Bjørkvold (2018), Gonçalves
(2010), Neves (2000), Young (2007), e Zóboli (2014) -, visando trazer contribuições e reflexões
distintas, germinadas metodologicamente de modo freireano, ou seja, dialógico e humanizado, em
diferentes localidades do Brasil, oriundas de profissionais e/ou pesquisadores do Ensino Superior do
interior e da capital do estado da Paraíba e da capital do estado do Rio de Janeiro, que possuem em seu
fazer pedagógico cotidiano interseção criativa direta com estudantes e professores da Educação Básica
em suas respectivas localidades, seja através de estágios supervisionados acadêmicos, do exercício do
magistério efetivo ou de pesquisas e práticas de extensão universitárias. Apresentamos aqui pesquisas
acadêmicas e experiências de trabalho concretas em torno do processo educacional associado a três
importantes manifestações artísticas, a saber, cinema, fotografia e música. Tais experiências podem e
devem ser adaptadas à realidade local ou mesmo transformadas completamente, de acordo com as
necessidades imperiosas do cotidiano escolar, para que também possam vir a ser experimentadas no
chão de tantas outras instituições escolares pelo Brasil afora, visando contribuir para a construção de
políticas públicas educacionais conjugadas ao cinema, à música, e à fotografia. Concluímos que as
práticas de ensino associadas às teorias acadêmicas e às expressões artísticas, de modo geral, e, em
particular, ao cinema, à fotografia e à música, contribuem sobremaneira para a formação docente, seja a
universitária e/ou a continuada - em serviço -, qualificada e socialmente referenciada, possibilitando,
por sua vez, a socialização prazerosa dos conhecimentos sistematizados na Educação Básica.
Palavras-chave: Formação Docente; Educação Básica; Cinema e Educação; Música e Educação;
Fotografia e Educação.
CINEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO SUPERIOR
Virgínia de Oliveira Silva – CSTDG/IFPB-CABEDELO; PEDCINE/CE/UFPB

INTRODUÇÃO
O Projeto Cinestésico – Cinema e Educação teve início em 2008, na Linha de Pesquisa
Linguagens Audiovisuais, Formação Cidadã e Redes de Conhecimento do Grupo de Pesquisa
Políticas Públicas, Gestão Educacional e Participação Cidadã, atualmente, Grupo de Pesquisa
Educação e Cinema – PEDCINE, no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Em
suas ações, o Projeto Cinestésico procura articular o tripé universitário - a pesquisa, o ensino e a
extensão -, para atingir os 4 grandes objetivos de seu escopo, a saber: pesquisar, exibir, debater e
produzir audiovisual na Paraíba. O Cinestésico vem se dedicando há 12 anos à pesquisa de filmes e
livros sobre cinema; à curadoria de filmes; à realização de oficinas sobre a linguagem
cinematográfica; à coordenação de laboratórios de roteiros, à realização de curtas-metragens, à
produção de artigos e de uma coletânea sobre cinema paraibano e à difusão da cinematografia
paraibana em atividades cineclubistas, oficinas cinematográficas e mostras de filmes, tanto dentro
dos limites do próprio estado em que se situa (João Pessoa, Bananeiras, Cabaceiras, Coremas,
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Congo, Duas Estradas, Cajazeiras, Juripiranga, Mari, Matureia, Nova Olinda, Queimadas, Serra da
Raiz, São José de Piranhas, São José dos Cordeiros, Solânea, Sossego e Sousa) quanto nos estados
do Rio de Janeiro (através de parceiras com instituições de ensino como UERJ, UFRJ, UNIRIO,
Uff e CIEP João Mangabeira ou cultural como o Tempo Glauber), Bahia (UFRB - Cachoeira), Rio
Grande do Sul (UFPel - Pelotas) e Distrito Federal (Cine Brasília, IESB e Centro Cultural Renato
Russo).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA
Freire (1979, p.72) aponta que “Não pode haver esperança verdadeira, também, aqueles que
tentam fazer o futuro a pura repetição do seu presente, nem aqueles que veem o futuro como algo
predeterminado.” Seguindo esse pensamento, refletimos no momento presente sobre as nossas
ações passadas para renovar nossas atividades futuras. Freire (1979, p.81) também afirma que
“Somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes de libertar-se (...)”,
seguindo essa perspectiva procuramos detectar nossas limitações, a fim de superá-las.
Consideramos os ensinamentos desse educador sobre os contrastes existentes em
metodologias educacionais e nos inclinamos para a perspectiva dialógica:
(...) enquanto na educação doméstica há uma dicotomia entre os que manipulam e os
que são manipulados, na educação para libertação não há sujeitos que libertam e
objetos que são libertados. Neste processo, não pode haver dicotomia entre seus polos.
Assim, o primeiro processo é, em si, prescritivo; o segundo dialógico. (FREIRE, 1979,
pp.108-109)

Esforçamo-nos aqui a produzir um relato de experiência, focado nas diversas ações
promovidas pelos membros do Projeto Cinestésico – Cinema e Educação, ao longo de seus 12 anos
de existência, através da articulação de parcerias com diversos profissionais e segmentos da Paraíba
e de outros estados do Brasil; dentre elas a produção da Coletânea Cinema Paraibano e suas
Interfaces, que busca dar visibilidade à cinematografia paraibana e ofertar material impresso que
embase as exigências do texto normativo federal contido na Lei nº 13.006/2014 que acrescenta o
parágrafo 8o ao artigo 26 da Lei no 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, tornando obrigatória a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de
educação básica.

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

2678

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na Capital da Paraíba, um grande parceiro de nossas ações por todo o estado, de 2011 até
maio de 2019, sem dúvidas, foi o Projeto ViAção Paraíba, coordenado pelo experiente cineasta,
educador e servidor técnico da UFPB, Torquato Joel, com quem durante oito anos consecutivos
desenvolvemos variadas ações (algumas descritas ao longo deste texto), dentre elas, 11 edições do
exitoso Laboratório de Roteiros para Jovens do Interior da Paraíba – JABRE, realizadas no Cariri,
Agreste/Brejo e Sertão, envolvendo diretamente 137 participantes, entre jovens selecionados,
monitores, coordenadores e profissionais convidados, sendo 133 pessoas oriundas de 49 cidades da
Paraíba, 2 de Caicó/Rio Grande do Norte, 1 de Recife/Pernambuco, e 1 de Niterói/Rio de Janeiro.
Tal ação tem rendido excelentes frutos, através da produção de roteiros que até o momento geraram
18 filmes, alguns deles premiadíssimos em festivais e mostras no Brasil e no exterior.
Ainda em João Pessoa, foi significativa a parceria existente desde a primeira hora entre o
Cinestésico e o Coletivo ComJunto, com o qual articulamos variadas ações, desde a formação do
Observatório da Mídia Paraibana, a apresentação de livros e a produção de curtas-metragens;
mini-cursos e oficinas sobre Linguagem Cinematográfica, a organização de uma edição do
Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social, e diversas edições da Semana para a
Democratização da Comunicação - DEMOCOM, passando pela Mostra do Cinema Africano, pela
Mostra Vídeo Índio Brasil, pelo Dia Internacional da Animação, pelo For Rainbow - Festival de
Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e pela criação do Cineclube Jomard Muniz de Britto, até a
realização dos Cursos de Extensão Tragam a Pipoca, na Escola Estadual de Ensino Médio e
Integral Presidente João Goulart; Cinema e Educação Crítica, no Instituto de Educação Paraibano
– IEP; e Cinema, Educação e Infância para docentes da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Almirante Tamandaré e estudantes das Licenciaturas da UFPB; incluindo ainda a formação de
Grupo de Estudos e Pesquisas para a produção de vídeos e artigos sobre Cinema e Educação e sua
consequente apresentação em diversas 4edições do Encontro de Extensão – ENEX; do Encontro de
Iniciação Científica – ENIC e no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica –
PIVIC da UFPB, bem como para a preparação de nossos graduandos bolsistas e voluntários para
realizarem concurso em diversos Programas de Mestrado em Comunicação ou em Educação de
diferentes estados do Brasil. É salutar dizer que todos que tentaram lograram êxito em importantes
programas de Instituições Federais de Ensino Superior da Paraíba (UFPB), Ceará (UFC) e Rio de
Janeiro (UFRJ e UFRRJ).
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No Sertão Paraibano, nossa parceria se deu inicialmente, com o administrador e cineasta
Kennel Rógis, que nos convidou para promover oficinas sobre Cinema e Educação em duas (2011 e
2016) das seis edições do Curta Coremas que organizou, e, ao inaugurar a produtora Gravura
Filmes que gerencia na cidade de Coremas, participamos na Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro,
da equipe de 3 documentários, 3 ficções e uma vídeo-aula. Atualmente, além de realizarmos
individual ou conjuntamente oficinas para docentes do Distrito Federal (de 2017 a 2019), estamos
desenvolvendo novos projetos cinematográficos pelo interior paraibano (Remígio e Cuité) e na
capital do Rio de Janeiro. Em 2012, fomos parceiros do set de filmagem do segundo curtametragem de Paulo Roberto, no município de Nazarezinho, onde também participamos, em 2015,
da segunda edição do Cine Sítio, organizado, há cinco anos, pela produtora cultural Íris Medeiros,
ao lado do cineasta Ramon Batista e equipe, promovendo o cinema sertanejo da Paraíba em sua
Zona Rural. Outra parceria de 2015 deu-se com a atriz e produtora cultural sertaneja, Vilma Cazé,
organizadora junto com o ViAção Paraíba, do I Réstia – Mostra de Cinema de Nova Olinda, do
qual também participamos ativamente. No Cariri Paraibano, nossa parceria é com a Associação
Cultural do Congo – ACCON, presidida pelo professor, produtor cultural e cineasta local José
Dhiones Nunes, com quem produzimos algumas das 11 edições das quais participamos do
Laboratório JABRE, junto com o ViAção Paraíba, a Pousada Paraíso da Serra e a Prefeitura
Municipal do Congo. E, em diversas edições do Festival CineCongo que a ACCON organiza,
também realizamos, para professores e estudantes da Educação Básica, oficinas sobre Linguagem
Cinematográfica, e juntos produzimos dois audiovisuais ficcionais, além do vídeo institucional
comemorativo pelos 10 anos do CineCongo em 2018. No Curimataú Paraibano, renovamos a força
de nossas atividades na parceria brindada pela alegria e pelo esforço inspiradores do cineasta e
diretor teatral Ismael Moura, membro da Companhia Cuiteense de Teatro e do Ponto de Cultura
“Portadores de Eficiência”, da cidade de Cuité, com quem já produzimos um curta ficcional que
recebeu, até o momento, mais de 90 prêmios, no Brasil e no exterior; e um videoclipe espontâneo
para a canção Já era da banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401. No Agreste da Paraíba, nossos
parceiros são os jovens do Coletivo Cultural Nos’Sarte - Preto e Branco, da cidade de Duas
Estradas, aqui relembrados na figura do estudante universitário Fábio Rocha, com o qual já
realizamos em seu município, junto com o ViAção Paraíba e a ACCON, o I Cine Estação em
Movimento, exibindo e debatendo títulos da cinematografia paraibana e ministrando oficinas sobre
Cinema e Educação para professores e estudantes das redes municipais de ensino de Duas Estradas,
Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Caiçara e Sertãozinho. Na região da Mata Paraibana, nossa
parceria se dá com o fotógrafo e professor João Paulo de Lima, da cidade de Juripiranga/PB, na
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qual organiza o Cine Paraíso, festival de cinema que, como os outros festivais paraibanos já
citados, além de promover exibição e debate de filmes em praça pública, oferece diversas oficinas
de formação na linguagem cinematográfica para docentes e estudantes da rede pública de ensino,
despertando interesses sobre a sétima arte e formando público.
Na capital fluminense, firmamos parcerias com dois importantes Grupos de Pesquisas
pertencentes à Linha Cotidiano, Redes Educativas e Processos Culturais do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - ProPEd-UERJ: o GP
Currículos, Redes Educativas e Imagens, coordenado pela Prof.ª Nilda Alves, o GP Culturas e
Identidades no Cotidiano, coordenado pela Prof.ª Mailsa Passos e GP Infância e Cultura
Contemporânea coordenado pela Prof.ª Rita Ribes. Destas parcerias surgiram muitos frutos, tais
como publicações de artigos, duas oficinas ministradas por membros do Cinestésico, da Gravura
Filmes (Kennel Rógis) e da Fauno Filmes (Breno César, nosso parceiro em Pernambuco). Sendo
uma oficina sobre Linguagem Cinematográfica e outra sobre Cinema, Educação e Movimentos
Sociais, durante os VII e VIII Seminários Internacionais – REDES, em 2013 e 2015,
respectivamente. Além dessas ações, realizamos 2 documentários, em coautoria com Mailsa Passos,
sendo um desses filmes também com coautoria de Rita Ribes. Já para o IX e X Seminários
Internacionais – REDES preparamos com nossos parceiros as nossas oficinas, em 2017 com Kennel
Rógis (Coremas-PB), e, em 2019, com João Paulo (Juripiranga/PB) e Óscar Araújo (Nova
Palmeira/PB). Outra ação relevante ocorre na Paraíba e no estado do Rio de Janeiro: a Mostra
Interestadual do Cinema Paraibano - PB/RJ. Em 2018, a XI Mostra Interestadual do Cinema
Paraibano – PB/RJ abarcou a temática “Cinema e Educação: Oficinemando”, composta somente por
filmes feitos em escolas, oficinas e workshops de todo o estado da Paraíba. Exibindo e debatendo
27 curtas-metragens, produzidos do sertão ao litoral por 13 diferentes projetos, dentre eles o
Cinestésico. Ao longo de suas edições, a Mostra Interestadual já promoveu a circulação e o debate
de filmes produzidos em diferentes cidades das diversas macrorregiões paraibanas pelas seguintes
cidades do estado da Paraíba: Bananeiras, Cabaceiras, Cajazeiras, Congo, Coremas, Duas Estradas,
Mari, Queimadas, Solânea, Sousa e João Pessoa. No estado do Rio de Janeiro, as edições das
Mostras Interestaduais circularam em 4 municípios, possibilitadas, reiteramos, pela parceria firmada
com diferentes profissionais de várias instituições, fossem de Ensino Superior - a já citada com as
Prof.as Nilda Alves, Mailsa Passos e Rita Ribes da UERJ-Maracanã; com a Prof.ª Marília Campos,
da Educação do Campo, e o Prof. Valter Filé, do Instituto Multidisciplinar, ambos da UFRRJ-Nova
Iguaçu e Seropédica; com a Prof.ª Eleonora Ziller, da Faculdade de Letras da UFRJ-Fundão; com a
Prof.ª Adriana Hoffmann, da UNIRIO-Praia Vermelha, e com a Profª Jaqueline Morais, da
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Faculdade de Formação de Professores da UERJ-São Gonçalo -; da Educação Básica - com a Prof.ª
Elisabete Teixeira da Rocha, do CIEP João Mangabeira, na Ilha do Governador, e com o Prof.
Adriano Lima, da Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, em São Cristóvão -; ou organizações
culturais - como a parceria firmada com o presidente do Conselho Nacional de Cinema, Frederico
Cardoso, no Tempo Glauber, em Botafogo -, ocasionando a circulação e o debate de 178 títulos do
cinema paraibano, dentre ficções, documentários e experimentais, durante o período das 11 edições
realizadas até agora da Mostra Interestadual, de 2008 a 2018. Em 2019, infelizmente, por
contingência governamental das verbas da Educação, não houve edição da Mostra.
A pesquisa, a exibição, o debate e a produção são objetivos que, como descrito
anteriormente, o Cinestésico atinge de diferentes formas, mas, ao realizarmos no ProPEd-UERJ os
nossos projetos de pós-doutoramento “Cinema, Educação e Gênero I” e “Cinema, Educação e
Gênero II”, bem como durante a realização do Curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual na
Universidade Federal Fluminense (Uff), e através da nossa participação efetiva no Fórum do
Audiovisual Paraibano, em busca de dignidade profissional por meio de política públicas
qualificadas para o setor cinematográfico, nos pareceu que ainda faltava alguma coisa ao nosso
trabalho que unificasse as nossas ações. É inegável que, com honrosas exceções, já há um bom
tempo, a trajetória e o conteúdo da produção cinematográfica paraibana necessitavam de serem
objetos de análises mais rigorosas e profundas, se não em todas, pelo menos em boa parte de suas
diferentes nuances e proposições possíveis. Assim, no exercício de sua autocrítica, o Cinestésico
busca, publicar os 4 volumes da Coletânea Cinema Paraibano e suas Interfaces, e assim contribuir
também para minimizar essa lacuna.
Buscando construir uma brevíssima e lacunar digressão sobre o estado da arte da crítica de
cinema na Paraíba, talvez possamos afirmar que uma das primeiras “críticas” cinematográficas
impressas na Paraíba tenha sido o artigo “A arte fotocinematográfica da Paraíba está de parabéns”,
escrito por Alpheu Domingues e publicado, em 10 de maio de 1928, no jornal A União, versando
sobre o documentário Sob o Céu Nordestino, de Walfredo Rodriguez, produzido entre 1924 e 1928.
Mas, o amadurecimento da crítica cinematográfica na Paraíba se daria, especialmente, na década de
1950, com as contribuições de cinéfilos e cineclubistas aos jornais impressos O Norte e A União, e,
posteriormente, ao Correio da Paraíba, únicos veículos que possuíam uma coluna dedicada ao
cinema. Linduarte Noronha, Wills Leal, Geraldo Carvalho, Wilton Veloso, José Rafael de Menezes,
José Ramos e Gonzaga Rodrigues estão entre os membros criadores da Associação de Críticos de
Cinema da Paraíba – ACCP, em João Pessoa, na metade da década de 1950, que, junto a Machado
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Bittencourt, Romero Azevedo e José Umbelino, criariam também em 1964 uma secção da ACCP
em Campina Grande. Ainda em 1959, na capital paraibana, Vladimir Carvalho, nascido em
Itabaiana, realizaria o programa de rádio Luzes do Cinema, colaborando ainda como crítico de
cinema iniciante na imprensa local, já na década de 1960, quando despontaria também a veia crítica
de Antônio Barreto Neto, Waldemar Duarte e Virgínius da Gama Melo, dentre outros. Mesmo sem
possuir muito acesso às produções bibliográficas sistematizadas sobre as teorias do cinema, tais
críticos de ocasião escreviam suas considerações sobre a linguagem fílmica de cada produção a que
tinham acesso nos cinemas de rua e cineclubes de então. Juntavam-se a Vladimir Carvalho no
movimento cineclubista, dentre outros, o próprio Antônio Barreto Neto, Martinho Moreira Franco,
Jurandir Moura e Paulo Melo. A partir de 1965, esse cenário foi se desfazendo e as críticas
cinematográficas foram se extinguindo, conforme avançavam, no campo das ciências, as novas
tecnologias televisivas, e no campo da política, o surgimento e o acirramento da Ditadura Militar no
Brasil, impedindo a liberdade de expressão e dificultando os sonhos de se exibir, debater e refletir
cinema, sobretudo, o de países considerados como verdadeiras ameaças comunistas. Mas, nas
décadas de 1980 e 1990, despontariam novos críticos cinematográficos paraibanos como os
cineclubistas de Campina Grande do final dos anos 1960, Bráulio Tavares, Romero Azevedo e
Rômulo Azevedo, no Jornal da Paraíba e no Diário da Borborema.
No atual cenário da crítica cinematográfica paraibana, dentre os 4 membros representantes
da Paraíba junto à Associação Brasileira de Crítico de Cinema – ABRACCINE, identificamos o
Prof. João Batista de Brito, aposentado da UFPB, que comprovando a continuidade admirável de
sua verve intelectual, vem escrevendo seus livros e artigos desde a década de 1960 até hoje (em sua
coluna Janela Indiscreta do jornal Contraponto, mas também em seu blog Imagens Amadas,
especializado em cinema); o jornalista Renato Félix, que escreve sobre cinema no periódico
Correio da Paraíba e no veículo virtual Boulevard do Crepúsculo; o Prof. Lúcio Vilar que, além de
sua produção acadêmica em torno do cinema e de suas críticas impressas no Correio da Paraíba, é
fundador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Produção Audiovisual (Neppau), docente do Curso de
Mídias Digitais da UFPB e cineasta responsável pela produção executiva do Festival Aruanda do
Audiovisual Brasileiro que em 2019 realizou a sua 14ª edição; e a Prof.ª Regina Behar do Curso de
História e coordenadora da Linha de Pesquisa Culturas Midiáticas Audiovisuais, junto ao Programa
de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM, da UFPB, e que possui diversos artigos sobre o
cinema mundial. Fora da ABRACCINE existem outros profissionais que escrevem sobre cinema em
veículos materiais ou virtuais da mídia paraibana. Citaremos alguns, salientando, no entanto, que
muitos ficarão de fora por falta de espaço neste artigo.
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Em Campina Grande, em 2007, foi criado o jornal A Margem, dedicado exclusivamente ao
cinema, como projeto de extensão do Departamento de Comunicação da UEPB, que contou com a
colaboração textual do Prof. Romero Azevedo, de João Matias Oliveira Neto e de Bruno
Gaudêncio, dentre outros articulistas, inclusive vários discentes da referida instituição. Na
academia, há outros docentes, além dos citados nesse texto, que se dedicam à produção da crítica
cinematográfica em suas pesquisas e práticas de ensino, dos quais citaremos alguns, a título de
ilustração, pois não poderíamos esgotar lista tão extensa. Na UFPB, podemos encontrar: Luiz
Antônio Mousinho, Sandra Luna, Pedro Nunes, João de Lima, Bertrand Lira, Matheus de Andrade,
Carlos Dowling, Arthur Lins e Virgínia de Oliveira Silva; na UFRN, destacamos Janaine Aires. Na
capital, além do material publicado pela Academia Paraibana de Cinema, fundada em 2008,
geralmente, sobre suas próprias ações e acerca da produção de seus sócios, também houve a
produção de matérias mais abrangentes sobre as produções nacionais e locais, como por exemplo,
as redigidas pelo jornalista Ricardo Oliveira em seu blog Diversitá, ao cobrir alguns festivais de
cinema da capital, e pela cineasta Ana Bárbara Ramos, dentre outr@s, no extinto blog Birilo,
ligado, sobretudo, à programação do Cineclube Tintin, à Associação Brasileira de Documentarista –
Seção Paraíba - ABD-PB (hoje, infelizmente, completamente desarticulada) e aos cineastas que
orbitavam essa ambiência. Em 2011, surgiria ainda o blog Cartaz de Cinema, dedicado ao cinema
mundial, organizado pelo jornalista salgueirense radicado em João Pessoa, Simão Mairins, mas de
breve duração. É preciso se destacar ainda que a redação do Jornal da Paraíba publica matérias
sobre cinema, tarefa atualmente a cargo do jornalista Audaci Júnior, que também escreve para o
blog Vida & Arte, ligado ao caderno de cultura deste periódico. O Correio da Paraíba, além da
citada participação de Renato Félix, conta com publicações sazonais sobre a sétima arte em seu
suplemento Correio das Artes e com a cobertura da área de cinema realizada pelo jornalista André
Luiz Maia que, por vezes, também colabora com o jornal A União. No site Paraíba Já,
encontramos todas as sextas as impressões cinematográficas do jornalista Sandro Alves de França,
que também escreve no site sobre cinema Janela 7, lançado pela jornalista e cineasta Kalyne
Almeida. Mas percebemos que, de uma forma geral - mais uma vez é bom salientar que com
raríssimas exceções, tais como a ocorrida em 2016, quando, orientados pelo Professor Pedro Nunes
do Curso de Comunicação Social (UFPB), os estudantes Arthur Morais e Jéssica Sales, do Curso de
Jornalismo da UFPB, organizaram a Revista Digital Bitola 8, dedicada exclusivamente ao Terceiro
Ciclo de Cinema Paraibano (1979-1985) -, o foco principal da maior parte dessas produções
textuais citadas antes fica muito a reboque do catálogo de exibição das salas de cinema comerciais
dos shoppings das cidades de João Pessoa e Campina Grande, ou de outros estados. Diante disto, o
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2684

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Cinestésico fez uma autocrítica e voltou o foco do objeto de sua escrita - que já produzia sobre o
cinema nacional e mundial - para as produções especificamente paraibanas, para depois socializar
essas reflexões com um público qualificado, como forma de dar visibilidade e promover resistência
política ao cinema da Paraíba, inscrevendo e obtendo os aceites de seus artigos em eventos
especializados como, por exemplo, no Brasil, os Encontros da Sociedade Brasileira de Estudos de
Cinema e Audiovisual – SOCINE, as edições do Colóquio de Cinema e Arte na América Latina COCAAL e os Seminários de Pesquisas em Mídia e Cotidiano do Programa de Pós-Graduação em
Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense – Uff, e, no exterior, The Latin American
Studies Association International Congress, em Nova Iorque, nos EUA, e o V Congresso
Internacional em Estudos Culturais – Gênero, Direitos Humanos e Ativismos da Universidade de
Aveiro, em Aveiro, Portugal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização da Coletânea do Cinema Paraibano e suas Interfaces se deu exatamente
como um desdobramento de nossas ações, entendendo que para o amadurecimento e para a
consagração da produção cinematográfica de um dado local é preciso haver também a realização
constante de uma fortuna crítica que reflita, questione e instigue tal cinematografia, divulgando-a e
qualificando-a. Temos certeza de que com isso não esgotaremos a totalidade das questões e
temáticas que a, cada vez mais variada e esteticamente rica, produção do cinema paraibano vem
configurando, desde a sua origem na década de 1920 com Walfredo Rodrigues, até as suas
realizações imagéticas e sonoras mais recentes, que vêm paulatinamente alargando a restrita zona
produtiva, polarizada até pouco tempo entre Campina Grande e João Pessoa, surgindo em todo o
estado. E esgotar tal diversidade e complexidade nem poderia realmente ser a nossa intenção. Se,
por um lado, o que nós do Projeto Cinestésico propusemo-nos a fazer possui reconhecidas
limitações desde a sua origem, por outro, revela também alguns avanços na tentativa de diminuir
um pouco o enorme débito que existe para com a memória e o registro escrito sobre o cinema do
nosso estado. Tal débito é refletido nitidamente na longa ausência de uma reflexão que se
debruçasse com atenção sobre a produção da filmografia da Paraíba, com um fôlego maior do que o
revelado em seus releases promocionais, diuturnamente replicados pelas mídias. A inexistência de
uma produção mais constante neste sentido pode ser causada pelo desinteresse que campeia o meio
cultural em relação à filmografia especificamente paraibana ou pela impotência dos críticos, incluindose aqui os próprios críticos locais, diante da volumosa e insaciável invasão de filmografia estrangeira
(leia-se, estadunidense) no mercado exibidor interno. Seja como for, durante o desenvolvimento dos
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projetos Cinema, Educação e Gênero I e Cinema, Educação e Gênero II realizados em nossos estágios
de pós-doutoramento em Educação no Laboratório Educação e Imagem do ProPEd-UERJ, e ao
desenvolvermos as Práticas de Pesquisa e Ensino III e IV e o Trabalho de Conclusão do Curso de
Licenciatura em Cinema e Audiovisual na Uff, prosseguimos com nosso intuito de fomentar a produção
da crítica acerca do cinema paraibano.
Assim, listamos 4 temáticas, Gênero, Sociedade, Cotidiano e Imaginário, que julgamos ser tanto
pertinentes à produção audiovisual paraibana quanto relevantes no atual cenário do debate acadêmico e
da produção científica daqueles a quem convidamos para participar de nossa Coletânea: membros de
Grupos de Pesquisa de instituições acadêmicas de todo o território nacional. Uma vez cumprida essa
etapa, realizamos uma intensa curadoria para selecionar os filmes paraibanos, dentro do leque
vastíssimo desta cinematografia, agrupando-os em suas respectivas temáticas, para que fossem
analisados pelos autores da Coletânea. Após esse processo, concretizamos os convites a
coordenadoras(es) de diversos Grupos de Pesquisa de diferentes instituições de ensino superior de
alguns estados do Brasil, identificados em seus estudos tanto com alguma das 4 temáticas elencadas
quanto com questões pertinentes ao campo teórico-prático do cinema estrito senso, para que nas
reuniões regulares de seus membros participantes assistissem e debatessem os filmes paraibanos
pertencentes à interface que lhes era mais pertinente. Na sequência, aqueles que desejassem poderiam,
individual ou coletivamente, produzir artigos, analisando forma e conteúdo fílmicos, aproximando as
reflexões de sua pesquisa acadêmica de modo transversal à temática escolhida para os quatro volumes
que compõem a Coletânea e sugerindo alguma(s) atividade(s) acadêmica(s) como possíveis frestas
oxigenadoras das maneiras de se abordar no espaço escolar o(s) filme(s) analisado(s). O Cinestésico
realizou ainda uma extensa pesquisa iconográfica para ilustrar cada artigo com fotografias (profissionais
ou de acervos particulares) e/ou frames de filmes (analisados ou não nesta Coletânea), nos quais são
registrados tanto os realizadores em época real ou aproximada de cada uma das suas respectivas
produções quanto são exemplificadas algumas das cenas destacadas pelo olhar crítico dos articulistas.
Por fim, tais artigos apresentam sugestão(ões) de uso do filme na escola, produzida(s) por
membros do Cinestésico ou pelos articulistas, todos membros de grupos de pesquisa de Instituições de
Ensino Superior, acompanhando o necessário debate nacional em torno das mudanças trazidas pelo
novo texto normativo federal, a referida Lei nº 13.006/2014, qualificando, assim, os profissionais em
serviço e a entrada do cinema paraibano na Educação Básica.
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Resumo
O presente trabalho busca promover ao conhecimento geral uma compilação das diversas ações
realizadas pelos membros do Projeto Cinestésico – Cinema e Educação, do Centro de Educação da
Universidade Federal da Paraíba, em seus 12 anos de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tanto
junto a estudantes universitários (bolsistas e voluntários) de diversos cursos de bacharelado e
licenciatura, quanto junto a discentes da rede de ensino regular da Educação Básica do estado da
Paraíba, e de alguns de seus 223 municípios. Utilizando a prática da escuta atenciosa e a metodologia do
diálogo proposta por Freire (1979, p.10), destacamos, dentre as múltiplas ações do Cinestésico,
sobretudo, a organização dos 4 volumes da Coletânea Cinema Paraibano e suas Interfaces, com artigos
produzidos por diversos profissionais de Grupos de Pesquisa de várias Instituições de Ensino Superior
de diferentes estados do Brasil, apresentando sugestões com as quais os docentes podem, em seu
trabalho cotidiano em sala de aula, utilizar os filmes paraibanos analisados. Concluímos que tal ação
possa tanto contribuir para o conhecimento mais aprofundado da filmografia paraibana quanto para a
qualificação do uso do nosso cinema no ambiente escolar, como normatiza a tão debatida Lei nº
13.006, de 26 de junho de 2014, que acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, constituindo a exibição
obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais de filmes de produção nacional nas escolas de todos os
níveis da educação básica como componente curricular complementar integrado à sua proposta
pedagógica.
Palavras-chave: Cinema e Educação; Cinema Paraibano; Ensino; Pesquisa; Extensão.
CONTRIBUIÇÕES DA CRIAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE EM MÚSICA
Gabriel de Oliveira Silva Crespo – CBM/UNICBE; CEPR-SULACAP/RJ

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto de meu Trabalho de Conclusão de Curso, no qual o tema deste
artigo fora abordado. As experiências vivenciadas ainda antes de ingressar à academia, em cursos
livres de música, nos quais tive contato pela primeira vez com o estudo musical, bem como as
experimentadas nos nove meses em que trabalhei como professor de música contratado por uma
escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, e as que se estenderam pela minha
Licenciatura no Conservatório Brasileiro de Música, no período compreendido de 2016.1 a 2019.2
auxiliaram a formular a hipótese aqui apresentada.
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Durante a Licenciatura em Música, os professores regentes dos componentes curriculares
“Metodologia de Ensino de Música I e II” e “Metodologias Brasileiras” apresentaram diversas
abordagens que ampliaram a concepção musical da turma, destacando-se as que estimularam
processos de ensino que exploravam a capacidade de criação, tornando o estudo de música mais
dinâmico e motivador para os estudantes de Licenciatura em Música do CBM – Campus Jabour.
Nos dois últimos anos do Curso, cumpri 4 semestres de estágios em práticas pedagógicas
supervisionadas em 2 escolas regulares, uma da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e a outra
se estendendo até o Fundamental II, e em um curso livre de música, totalizando 400 horas, dentre as
3205 horas distribuídas pelos 4 anos do meu percurso acadêmico. Neste tempo, estudei com
professores que utilizavam abordagens variadas de ensino. Ao longo destas aulas, apresentaram-se
resultados avaliativos diversos, alguns bastante positivos, sobretudo, aqueles em que se valorizava a
criação (qualquer parcela de contribuição musical realizada pelos alunos, desde a variação de uma
simples frase melódica executada, até uma composição complexa que se utiliza de diversos
elementos musicais) em sala de aula, o que possibilitou a hipótese da importância das práticas
criativas no processo de ensino e aprendizagem de música, o que, infelizmente, foi pouco observado
tanto na escola em que lecionei quanto nas práticas desenvolvidas pelos docentes que acompanhei
nos três espaços educativos, durante os meus períodos de estágio. Assim, o objetivo geral deste
trabalho é descrever possíveis contribuições dos processos criativos na formação do professor de
música, por meio da criação musical, proporcionando a reflexão sobre o assunto entre os futuros
profissionais da área.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para compreender a relação entre a criação, a educação musical e a formação de professores,
aqui abordada, foram utilizadas as ideias de Schafer (2011a, 2011b), compositor e educador musical
que concebe os processos composicionais como intrínsecos ao fazer musical. Para Schafer (2011b,
p. 20), o ato de ouvir os sons ao redor e de, conscientemente ou não, selecionar aos quais dar
atenção é um modo de compor.
Durante a formação do professor, mudanças na concepção da educação podem ocorrer. O
licenciando entra em contato com múltiplas abordagens educacionais e poderá selecionar as com as
quais se identifica, traçando o caminho que irá trilhar como futuro professor. Podendo, então, o
licenciando conhecer ou se aprofundar em abordagens que favoreçam as práticas criativas que
podem proporcionar uma maior compreensão do fazer musical. Através da manipulação do material
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e da geração de material novo, o estudante atribui significado e torna-se, também, produtor do
objeto de estudo. Sobre este assunto, Freire (1997) descreve a importância da criação no ato de
aprender e suas relações com a construção do conhecimento, durante a interação do homem com a
realidade em que vive: “A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com
ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo” (p.
44). O autor explica que o aprendizado ocorre através da criação; pela manipulação do material ao
seu redor, no mundo, o homem interage, modificando-o e assim compreende suas características e a
si próprio, como parte do contexto em que está inserido. O autor afirma que, ao criar, o homem
“Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é
o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura.” (Freire, 1997, p. 44). Este
domínio da realidade e a sua humanização são capacidades que o homem adquire através da prática
criativa, que é o cerne do aprendizado, para o autor.
Na educação musical e na formação de professores de música, a aprendizagem pode ocorrer
de mesma maneira, através de metodologias que valorizem a criação. A ampliação do repertório de
jogos pedagógicos utilizados pode ser uma maneira de proporcionar uma formação de professores
mais criativos, o que, por sua vez, formaria novos estudantes mais criativos, desenvolvendo a
aprendizagem através do ato criador.
Observou-se, ao longo da graduação e na prática da educação musical, a possibilidade de
ensinar e aprender através da criação. Ao criar, durante os exercícios propostos pelos docentes, os
estudantes manipulam e transformam os materiais de aula. O uso da criação, assim, parece
influenciar positivamente o desenvolvimento de alunos de música e a formação de professores, por
isso, buscou-se dialogar com três educadores musicais que defendem essa ideia, Schafer (2011b),
Koellreutter (apud Brito, 2001) e Bjørkvold (2018), para relacionar algumas de suas propostas de
perfil curricular do professor de música, entendendo que estas características possam vir a
contribuir para a ampliação da formação destes profissionais, quando aplicadas no ensino superior.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para compreender as variações de desempenho e/ou de resultados, semelhanças e diferenças
foram buscadas nas diferentes abordagens de ensino, procurando saber quais foram os aspectos
facilitadores dos resultados positivos. Para isto, foi feito um levantamento bibliográfico sobre
metodologia de ensino de música, além de se proceder a recorrente consulta aos materiais
organizados no curso de Licenciatura em Música, possibilitando, inclusive, a confecção do Quadro
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1, apresentado ao fim desse trabalho. Foram acompanhadas, através de processos de estágios
acadêmicos e de experiência profissional no magistério, 4 instituições de ensino, nas quais o
componente curricular Música esteve presente. Os estágios acadêmicos foram cumpridos por 4
semestres consecutivos nos anos de 2018 e 2019. Já a experiência profissional foi realizada em 2
turmas matutinas e em 8 turmas vespertinas, durante 7 meses, e em 4 turmas, à tarde, por 2 meses,
atendendo a um total de 87 estudantes do Maternal I ao 4º ano. Por questões éticas, os nomes das 4
referidas instituições foram aqui substituídos pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”. Foram selecionadas
para ilustrar este trabalho, à luz das teorias dos autores aqui estudados, Schafer, Bjørkvold
Koellreutter, algumas das várias situações nelas vivenciadas que envolveram o tema em pauta.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A criação, a Educação Musical e a formação de professores
O Quadro 1 que segue ao final desse artigo foi elaborado a fim de compreender melhor as
semelhanças entre as abordagens desses 3 educadores musicais. Tais semelhanças foram agrupadas
por itens em 4 subgrupos para compreender sua relação e aplicação no nível superior, destacando
algumas das características que os autores consideram necessárias à formação do professor de
música.
Neste trabalho, o primeiro subgrupo foi denominado “Abordagem Musal” (AM) e se refere
ao uso da prática como sendo mais importante que o conceito, englobando 8 itens do Quadro 1. O
segundo subgrupo, “Comunidade de Aprendizes” (CAp), tem relação com a preocupação dos
autores em não verticalizar a educação, abarcando 7 itens do Quadro 1. O terceiro, “Currículo
Aberto” (CAb), diz respeito à abrangência possível na formação do professor de música e possui 6
itens do Quadro 1. O quarto e último subgrupo, “Coda” (Co), reúne algumas características
importantes propostas pelos autores e que não se enquadram em nenhum dos subgrupos anteriores,
elencando, mais especificamente, 4 itens do Quadro 1. Ressaltamos a presença de alguns itens em
mais de um subgrupo, por este motivo, o somatório de itens nos subgrupos é maior do que o total
real de itens no Quadro 1.
A Abordagem Musal encampa as ideias de Schafer (2011b, p. 265) de que o primeiro passo
prático é dar o primeiro passo prático, ensino no limite do risco e formação da comunidade de
aprendizes; as ideias de Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 32) de que o estudo de instrumento leva
ao conhecimento teórico, que não precisa ser ensinado em sala, da utilização do tempo que sobra
para experiências criativas, pesquisa, debate e atualização e de se criar um ambiente
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improvisatório; e de Bjørkvold (2018, p. 163), autor que cunhou o conceito que dá nome a este
subgrupo, as seguintes características: ngoma associado às disciplinas e à cultura escolar e a
abordagem musal. Compreendendo a abordagem musal como uma maneira integradora de se
trabalhar a arte, para Bjørkvold (2018, p. 163), todos são seres musais e podem estimular esta
característica através da capacidade de criação. A abordagem musal que Bjørkvold (2018, p. 163)
descreve está presente, de alguma maneira, no pensamento dos outros 2 autores citados. Trata-se de
uma abordagem que valoriza a capacidade criativa do estudante, objetivando uma formação mais
humanizadora. O autor aborda ainda o conceito de ngoma que também reflete a educação
humanizadora através de sua aplicação. Ngoma é “um conceito africano que abrange ‘música’ de
maneira mais ampla” (Bjørkvold, 2018, p. 70). Tal conceito compreende como possíveis
significados “tambor”, “dança”, “rituais” e “festejos”, dentre outros. Ngoma é uma maneira de
compreender a música, comum às culturas orais, que se aproxima da maneira infantil de interpretar
e interagir com o mundo. Para o autor, as crianças são capazes de compreender o mundo de maneira
aberta. O que pode possibilitar um trabalho mais fundamentado nas contribuições do estudante. Em
Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 32), destaca-se a ideia de que estudar um instrumento pode levar
o estudante a conhecer a teoria musical, desta maneira, o autor levanta a possibilidade de se utilizar
o tempo que seria dedicado ao ensino teórico, em aulas que reforcem e valorizem a capacidade
criativa do estudante, através de debates, pesquisas e sessões de improviso. No Quadro 1, esta ideia
encontra-se diluída em três itens complementares, o que facilita a sua delimitação.
Na Abordagem Musal, através de práticas improvisatórias, debates e pesquisas, a educação
pode tornar-se mais interativa, reforçando a participação do estudante e suas contribuições. Nas
práticas improvisatórias, o estudante pode utilizar os conhecimentos práticos e teóricos que já
adquiriu, dentro e fora do ambiente acadêmico. Neste processo, a interação da turma pode
contribuir para a construção de novos conhecimentos tanto para os estudantes quanto para o
professor. Ao trazer a prática e o fazer musical, o professor está dando o primeiro passo prático a
que Schafer (2011b, p. 265) se refere; tornando para o estudante o conhecimento e a sua aplicação
mais significativos e relevantes. Ensinar no limite do risco tem a ver com o reconhecimento da
possibilidade de o planejamento da aula não se concretizar por inteiro, isto porque, segundo Schafer
(2011b, 267), o aprendizado advindo do interesse do aluno é mais importante do que seguir à risca o
que fora anteriormente planejado. Deste modo, há a possibilidade de se explorar os
questionamentos que possam surgir ao longo da aula, mesmo quando não abordam o tema prédeterminado do seu planejamento. Esta abordagem dialoga também com os pensamentos de
Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 32). Ao longo das aulas em que se apliquem esta abordagem, o
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professor passa a integrar-se à turma, formando uma comunidade de aprendizes. A comunidade de
aprendizes é outra característica importante na formação do professor de música para Schafer
(2011b, p. 267). O docente integra-se à turma, formando assim uma comunidade de aprendizes, na
qual a função real do professor é iniciar um debate que levará a construção de novos
conhecimentos.
No subgrupo Comunidade de Aprendizes, foram selecionadas características que facilitam a
interação entre o professor e os estudantes. Dentre as propostas de Schafer (2011b, p. 265) para este
assunto, estão as ideias de O fracasso ser mais importante que o sucesso, da formação da
comunidade de aprendizes e a de que uma aula deva ser uma hora de mil descobertas. Já dos
escritos de Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 31), as características trazidas para este segundo
subgrupo são as do favorecimento das relações inter-humanas; a de aprender a apreender do aluno
o que deve ser ensinado e a de duvidar de tudo que se aprende, lê, etc. Das pesquisas de Bjørkvold
(2018, p. 162), foi selecionada a característica do olhar dialógico para com os alunos. O que define
este subgrupo é a interação entre os membros desta comunidade de aprendizes, o que possibilita
solucionar problemas da educação verticalizada, reunindo docentes e discentes que, apesar da
variedade de suas influências culturais, constroem conhecimentos significativos e uma educação
mais humanizadora. O fracasso ao qual Schafer (2011b, p. 270) se refere possibilita recriar através
do erro, já que no acerto não se criam tantas novidades quanto quando se erra e se busca soluções
para o ocorrido. O ponto chave deste subgrupo é considerar cada aula como uma oportunidade de se
aproveitar as contribuições dos estudantes, construindo um ambiente que favoreça a criação e a
participação. A proposta de que a aula deva ser uma hora de mil descobertas realça as outras ideias
de Schafer (2011b, p. 271) abordadas até o momento. Há nesta ideia a possibilidade de alargar a
percepção de aula do estudante, possibilitando novas descobertas. Cabe ao professor que deseja
incorporar esta característica às suas práticas estimular seus alunos, para que discutam e participem
ativamente das aulas. Estes estímulos, debates e questionamentos proporcionam ao professor uma
maneira de auxiliar a construção do pensamento crítico do estudante. Deste modo, pode fortalecer
as relações inter-humanas, unificando a comunidade de aprendizes estabelecida entre alunos e
professor. Para Bjørkvold (2018, p. 162), a ideia de se manter um olhar dialógico para com os
alunos, significa dizer que o professor deve manter contato com seus estudantes através do diálogo,
para que se estabeleça uma relação mais horizontal entre todos os membros desta comunidade de
aprendizes. Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 41) propõe o favorecimento das relações interhumanas, ideia que dialoga com as anteriores, promovendo laços e a socialização do grupo. Como
já observado, para o autor, essas relações inter-humanas são o objetivo da educação geral e também
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da educação musical. A consolidação destes laços possibilita que o professor apreenda de seus
alunos pelo quê e quando eles se interessam e, assim, oferecer tal assunto em determinada aula. Esta
característica do currículo proposto pelo autor valoriza as necessidades e interesses do grupo,
reforçando ainda mais a comunidade de aprendizes. Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 32) promove
a dúvida como algo fundamental para a construção do conhecimento. Compreendendo a
comunidade de aprendizes como um ambiente fértil para dúvidas, pode-se observar a busca pela
compreensão profunda dos assuntos abordados em aula, enfatizando a construção do pensamento
crítico dos estudantes.
Currículo Aberto, neste trabalho, é explicitado pelas ideias dos três autores citados, como as
apresentadas por Schafer (2011b, p. 265), quando propõe o ato de ensinar no limite do risco e
afirma que o ensino deve sempre ser provisório; por Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 31), ao
explanar sobre currículo aberto, e trazer à tona a ideia de se criar um ambiente improvisatório; ou
ainda por Bjørkvold (2018, p. 163), ao categorizar sobre a necessidade de especializações e da
integração dos assuntos abordados em sala de aula, além de promover o ngoma associado às
disciplinas e a cultura escolar. Para Koellreutter (apud Brito, 2001, p. 31), o currículo aberto
representa a possibilidade de se trabalhar assuntos variados, de acordo com as necessidades de cada
grupo, tornando possível a introdução de temas que não seriam abordados num currículo prédefinido, no qual o professor deveria abordar somente os temas ali compreendidos. Entende-se por
ambiente improvisatório aquele propício e fértil para o fomento e o estímulo da capacidade de
criação do estudante, por meio do qual, professores e estudantes são capazes de ampliar sua
formação. O ensino no limite do risco, se adéqua assim ao Currículo Aberto, compreendendo a
abrangência de um planejamento que permita a inserção de conteúdos e assuntos que possam surgir
ao longo das aulas, possibilitando o espaço para contribuições e enriquecendo o processo de
aprendizagem dos estudantes. Esta ideia dialoga com a de que todo ensino deve ser provisório.
Schafer (2011b, p. 268) enfatiza a volatilidade da ciência que pode se transformar e se reconstruir
com o passar dos anos, pode-se dizer que, senão todas, ao menos uma boa quantidade das áreas de
conhecimento é mutável e, por este motivo, o seu ensino é um ensino provisório. Dentre as ideias
de Bjørkvold (2018, p. 162), destacaram-se a necessidade de especializações e a integração dos
assuntos abordados em aula como formas de se contribuir para a construção do currículo aberto. A
busca da especialização é um modo de se promover a atualização do professor, bem como a sua
integração com os estudantes. A relação de diversos assuntos comuns ao ambiente escolar pode
levar o professor a uma maior abrangência de seu currículo, alimentando a construção permanente
de saberes, o que para Bjørkvold (2018, p. 70) estaria inserido no conceito de ngoma, em uma
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compreensão mais alargada do termo. O autor propõe a aplicação do conceito de ngoma no
ambiente escolar, trabalhando temas e culturas diversas das do corpo discente, potencializando o
interesse, a busca por novidades e o repertório de conhecimentos dos estudantes.
Em Coda, couberam as características que não foram abarcadas pelos outros subgrupos até
aqui já descritos. São elas: a ideia trazida por Schafer (2011b, p. 265) de que o primeiro ano de vida
escolar é um divisor de águas na história da criança: um trauma, além das ideias desenvolvidas
por Bjørkvold (2018, p. 163) sobre o preparo docente através da capacitação sistemática, do
entusiasmo e profissionalismo e da preocupação com a experiência de quem forma os professores.
Estas ideias apesar de não estarem presentes em nenhum outro subgrupo são de grande importância
para a compreensão do pensamento dos três autores e de como eles se relacionam. Sobre o trauma
descrito por Schafer (2011b, p. 265), podemos considerar a maneira como a criança se introduz na
comunidade escolar. O autor afirma que quando a criança ingressa neste ambiente pode passar por
um processo de abandono dos conceitos e símbolos que faziam parte de suas concepções de mundo.
A criança vê-se obrigada a adequar sua forma de perceber o mundo ao seu redor e passa a percebêlo conforme a comunidade escolar lhe impõe, o que se relaciona com o conceito de cultura infantil,
que se encontra diluído na obra de Bjørkvold (2018) que aborda também outras características de
grande importância para a formação do professor, conforme se observa no Quadro 1. Para
Bjørkvold (2018, p. 162), a capacitação sistemática durante toda a carreira do professor é uma
característica importante em sua formação, pois deste modo pode se renovar e se atualizar através
de cursos de extensão, pós-graduações e no dia-a-dia, em sua atuação, aprendendo com a sua
comunidade de aprendizes. Outra característica que fortalece a comunidade de aprendizes nas
propostas desse educador, propiciando um alargamento da relação entre o professor e o estudante, é
o entusiasmo em ensinar, o que alimenta a inspiração dos alunos. Por fim, abordou-se a
característica que pareceu ser a mais relevante do currículo proposto pelo autor, trata-se da
preocupação com a experiência dos professores que formarão os graduandos. Através da prática do
magistério em escolas da educação básica, o professor universitário se atualiza propiciando maiores
contribuições para a formação dos licenciandos.
Essa análise contribui para a melhor compreensão das teorias desses 3 educadores musicais,
que, se aplicadas no ensino superior, podem auxiliar na formação de novos professores. No entanto,
ao aproximarem-se teorias e práticas, vê-se que nem sempre há concordância entre o que se aprende
na academia e o que se socializa na Educação Básica, como se verifica, a seguir, em alguns
exemplos das experiências vividas nas escolas pesquisadas.
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A prática no chão das escolas
A instituição “A” pertence ao segmento regular de ensino e possui turmas da Educação
Infantil até o Ensino Médio. As suas aulas de música tinham por objetivo a formação de uma banda
para promover apresentações em períodos festivos da escola. Neste ambiente, a turma de música se
reunia em um auditório, no contraturno, e possuía um grupo bastante heterogêneo em relação às
idades e às séries, reunindo estudantes do Ensino Fundamental I e II. Esta turma era separada por
naipes, isto é, de acordo com os instrumentos que cada estudante tocava. O professor ensinava
músicas que seriam executadas nas apresentações, dividindo-as em pequenos exercícios. Nesta
instituição, foi observado o interesse dos discentes pela criação nas sessões de improviso (forma
composicional na qual a música é criada no momento em que é tocada), que iniciavam entre um
exercício e outro, mas que não eram estimuladas pelo professor regente, que logo encerrava estas
manifestações. A instituição “B”, por se tratar de um curso livre, no qual o objetivo é ensinar
técnicas instrumentais, possuía um maior espaço para as práticas criativas. Registraram-se, em aulas
para jovens e adultos, a existência tanto de momentos em que os estudantes eram estimulados a
improvisarem, quanto de limitações técnicas e de estabelecimento de regras de acordo com os
instrumentistas que compunham a turma. Na instituição “B”, também havia aulas para crianças em
idade compatível com as séries iniciais da Educação Básica. Nestas aulas, as práticas criativas não
foram registradas, embora o objetivo delas fosse a formação instrumental, assim como ocorria com
as dos alunos mais velhos. Nas vivências nas instituições “C” e “D”, respectivamente, como
estagiário e como professor, as observações das aulas de música revelaram que elas objetivavam
proporcionar um momento de descanso para as professoras regentes das turmas. Nestas escolas, as
aulas de música eram oferecidas para todas as turmas, da Educação Infantil até o Ensino
Fundamental I. Na instituição “C”, as aulas eram destinadas para apoio em projetos da escola,
houve poucas aulas nas quais se identificaram conteúdo musical, ou que estimulassem a criação,
conforme a concepção utilizada neste trabalho. Na instituição “D”, houve situações nas quais as
aulas de música eram inviabilizadas pela professora regente de uma turma de Maternal I, pois ela
mandava as crianças interromperem as atividades para se sentarem, o que encerrava o fluxo da aula,
bem como o interesse dos estudantes, dispersando-os daquilo que estavam executando. Nesta
instituição, a inserção das aulas de música tinha por objetivo executar músicas em datas
comemorativas, tal como na instituição “A”. As aulas de música para as turmas do Ensino
Fundamental I foram substituídas, por ordem da direção da instituição “D”, por ensaios práticos
com o único instrumento permitido na escola, a escaleta. Alguns dos ensaios foram acompanhados
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pela direção do colégio, neles foram sugeridas frases de comando para que as crianças se
posicionassem, tocassem, ou ficassem em silêncio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho analisou os estudos de 3 autores que convergem no objetivo de fortalecer a
educação musical, utilizando suas ideias para compreender como o estímulo à criação na
Licenciatura em Música, pode ampliar as concepções do graduando nessa área de conhecimento.
Também foram relatadas algumas das experiências do autor desse artigo como estagiário e
professor do componente curricular Música, à luz das teorias estudadas. Através da comparação das
propostas analisadas a respeito da formação do professor de música com os relatos a respeito do
ensino de música, observou-se a possibilidade de se dinamizar e ampliar este ensino, contudo,
infelizmente, não parece que haja um amplo estímulo de práticas criativas nas propostas das
instituições da Educação Básica acompanhadas.
Espera-se contribuir para a ampliação da tradição do ensino de música, destacando os
processos criativos nesse trabalho, acreditando que, durante a sua formação, o licenciando possa
conhecê-los, para compor suas concepções a respeito da educação e do fazer musical que possuem
relação direta com a capacidade de criação. As aulas de música, quando ocorrem de maneira a
valorizar os processos criativos dos estudantes, podem vir a ser mais abrangentes e, assim, atingir
resultados muito satisfatórios, para que a capacidade de criação, característica inerente ao ser
humano, não seja posta de lado, ao longo do processo ensino-aprendizagem.
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ANEXO
Quadro 1. Propostas de currículo dos autores pesquisados
Schafer

Koellreutter

Bjørkvold

O primeiro passo prático é dar o
primeiro passo prático. (AM)

Currículo aberto (CAb)

Preparo através da capacitação
sistemática (Co)

Fracassos são mais importantes que
sucessos (CAp)

Favorecimento das relações interhumanas (CAp)

Olhar dialógico
estudantes (CAp)

Ensino no limite do risco (AM;
CAb)

Aprender a apreender do aluno
(CAp)

Entusiasmo e profissionalismo (Co)

Formação da comunidade
aprendizes (AM; CAp)

de

O estudo de instrumento leva ao
conhecimento teórico, que não
precisa ser ensinado em sala (AM)

Especializações e interação dos
assuntos abordados em sala de aula
(CAb)

O primeiro ano de vida escolar é
um divisor de águas na história da
criança: um trauma (Co)

Utilização do tempo que sobra para
experiências criativas, pesquisa,
debate e atualização (AM)

Ngoma associado às disciplinas e a
cultura escolar (AM; CAb)

Uma aula deve ser uma hora de mil
descobertas (CAp)

Criar um ambiente improvisatório
(AM; CAb)

Abordagem musal (AM)

O ensino deve
provisório (CAb)

Duvidar de tudo que se aprende,
conhece, lê, etc. (CAp)

Preocupação com a experiência de
quem forma os professores (Co)

ser

sempre

para

com

os

Fonte: Criação do autor do artigo.

Resumo
O presente artigo busca descrever algumas das contribuições da utilização de práticas criativas na
formação de professores de música e no fazer musical, objetivando a valorização da capacidade de
criação no processo de formação dos futuros professores de música, tendo como enfoque o
estabelecimento de vínculos entre a escuta, o fazer musical e o desenvolvimento do ser humano.
Entendendo a criação como uma das maneiras pelas quais a música se manifesta e se torna possível, o
artigo em tela, inicialmente, utiliza-se das ideias dos autores Schafer e Freire, relacionando-as, para
compreender a importância de práticas de ensino que estimulem a presença da criação na formação de
professores; em seguida, algumas ideias de Koellreuter e de Bjørkvold, educadores musicais que
promovem o uso da criação em aula, são apresentadas e relacionadas para propor uma reflexão a
respeito do currículo do professor de componente curricular música. Foram selecionadas algumas
características propostas pelos educadores musicais supracitados, que podem ser inseridas no processo
de graduação, para buscar compreender como a criação pode ampliar as práticas de ensino na formação
do professor de música. Com a pesquisa realizada, algumas contribuições possíveis da relação entre a
criação e a formação do professor de música passaram a ser observadas. Verificaram-se também
algumas possibilidades de se trabalhar de maneira a potencializar esta relação em sala de aula de turmas
da educação básica. Ao longo da pesquisa aqui relatada, identificaram-se possíveis futuros norteadores
para um estudo de música cada vez mais humanizador. Através desse trabalho acadêmico, foi possível
relacionar a formação profissional do professor de música aos processos de criação.
Palavras-chave: Criação; Educação Musical Humanizadora; Formação do Professor de Música; Prática
de Ensino.
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EDUCAÇÃO E FOTOGRAFIA: CAMINHOS E PAISAGENS
José Diones Nunes dos Santos – PROFSOCIO/UFCG; EMAAF-CAMALAÚ/PB

INTRODUÇÃO
Durante os anos de 2008 a 2016, as escolas rurais do município de Camalaú, no Estado da
Paraíba, foram nucleadas. O processo de nucleação, no Brasil, segundo Gonçalves (2010, p.1), foi
particularmente forte na década de 1990, quando as reformas educacionais na educação básica,
induzidas pela LDB 9.394/96, priorizaram o Ensino Fundamental com a criação do FUNDEF e o
FNDE. Ao estabelecerem critérios para a transferência de recursos financeiros às escolas públicas
do Ensino Fundamental, estimularam a municipalização do mesmo, processo que terminou por
resultar no fechamento de várias escolas multisseriadas. Os estudantes das unidades desativadas
foram então “nucleados” em centros urbanos e escolas maiores.
No caso de Camalaú-PB, as escolas rurais foram fechadas, seguindo orientações da
Secretaria de Educação da época. No entanto, os alunos foram remanejados para escolas
estratégicas na própria Zona Rural, onde o número de alunos era maior em relação às demais. Ou
seja, ficaram ativas no município somente cinco escolas rurais para atender os discentes das outras
12 que foram extintas. Após a nucleação, uma dessas escolas rurais “sede” ficou sendo a Escola
Municipal Antônio Alves Feitosa (EMAAF), locus da pesquisa aqui relatada. Sua nucleação
ocorreu no ano de 2013.
No ano de 2017, foram atendidos aproximadamente 80 estudantes. Atualmente, a escola
atende um número menor, cerca de 60 crianças. A escola possui cinco salas de aulas para atender
seis turmas, da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, em consequência disso, duas
dessas turmas, todos os anos, tornam-se uma única turma multisseriada.
Durante os duzentos dias letivos, os alunos são transportados diariamente de ônibus escolar
e kombi de suas residências até a escola. Esses alunos são oriundos de diversas outras comunidades
rurais (Sítio Salgadinho, Sítio Tortão, Sítio Porteiras, Sítio Projeto, Sítio Baraúnas, Sítio Volta,
Sítios Impoeiras 1 e 2). Observando-se essa dinâmica, algumas questões foram, então, trazidas à
tona: será que esses alunos perceberiam as belezas naturais existentes durante o percurso casa/
escola/ casa? O que se haveria durante os diversos caminhos e com que tipos de paisagens eles se
deparariam no trajeto? Existiria no currículo da escola alguma temática direcionada para essas
questões?
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Durante essa pesquisa, deparei-me com crianças de realidades bem distintas da minha,
inclusive, muitas delas, socialmente vulneráveis, frequentando a escola pelo fato de lá encontrarem
alimentação, o que, muitas vezes era inexistente em suas casas. A grande maioria dos pais dessas
crianças passa o dia inteiro trabalhando fora, tanto em pequenas confecções de roupas, como no
plantio de tomate, cenoura, beterraba e cebola, buscando adquirir o salário no fim do mês para o
sustento da família. Assim, muitas dessas crianças acabam por ficar, boa parte de tempo, sozinhas
em suas residências.
Buscar informações que corroborem com uma análise mais profunda da realidade
vivenciada por esses alunos na escola, estimula também a questionar sobre que tipo de currículo
está sendo ofertado pela escola. As instituições de ensino podem cumprir um papel importante em
relação à promoção da igualdade social. Young (2007, p.1297) nos aponta que as escolas precisam
considerar seriamente a base de conhecimento do currículo, mesmo quando isso parecer ir contra as
demandas dos alunos (e às vezes de seus pais). Os docentes devem perguntar: será o currículo um
meio para que os alunos possam adquirir conhecimento poderoso? Para crianças de lares
desprovidos, a participação ativa na escola pode ser a única oportunidade de adquirir conhecimento
poderoso e serem capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas
circunstâncias locais e particulares.
Foi preciso, destarte, entrevistar todos os docentes em atuação no tocante ao currículo
ofertado pela escola. Obtivemos, assim, a informação de que, em determinados momentos do ano
letivo, segundo o currículo da EMAAF, os docentes trabalham questões pertinentes à comunidade
em suas turmas. Cada educador é responsável por uma temática específica que irá ser desenvolvida
em sala de aula pelas turmas. As temáticas são as seguintes, de acordo com o nível e/ou a série em
que os discentes estejam: os profissionais (Educação Infantil); os professores (1º Ano); tipos de
paisagem: urbana e rural (2º e 3º Anos); os poetas (4º e 5º Anos).
As turmas de 2º e 3º Anos estavam trabalhando justamente com a referida temática, “tipos
de paisagem”, que estava presente tanto no currículo da escola quanto nos livros didáticos, e, propor
uma atividade com fotografia aos alunos nesses anos escolares, nos parecia vir bem a calhar. Assim,
propusemos aos alunos das turmas de 2º e 3º Anos da Educação Fundamental I que, junto com os
seus professores, caminhassem a pé parte do percurso feito diariamente de ônibus e kombi para a
escola, acreditando que os docentes precisam vivenciar constantemente com seus alunos práticas de
ensino, tanto dentro como fora do espaço escolar formal.
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Foi solicitado aos discentes que fotografassem durante o percurso, os caminhos e as
paisagens que eles acreditavam ser interessantes para as pessoas conhecerem, para além daqueles
registrados nas figuras contidas nos manuais didáticos. O objetivo dessa atividade era demonstrar
pelas fotografias os detalhes dos caminhos e paisagens que os próprios estudantes não conseguiam
perceber a olho nu, por serem tão rotineiras e presentes em suas vidas. Também neste estudo resolvi
aplicar a metodologia da História Oral, por contribuir, segundo Neves (2000, p.109) para a
construção e reconstrução da identidade histórica dos sujeitos.
Os professores, por sua vez, ficaram incumbidos de registrarem pela fotografia, utilizandose do aparelho celular, as vivências dos alunos durante o trajeto. Já os vinte e três alunos
participantes, dez do segundo ano, e treze do terceiro ano, manusearam uma máquina
fotográfica/filmadora handycam HD Sony para registrar os caminhos e as paisagens, estimulando a
percepção, a sensibilidade e a produção de um “novo olhar” acerca do que descobriram ao
fotografarem (conferir os anexos). Freire (1996, p.53) afirma ser preciso permanecermos
amorosamente cumprindo o nosso dever e não deixarmos de lutar politicamente por nossos direitos
e pelo respeito à dignidade de nossa tarefa, assim, como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em
que atuamos com nossos alunos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo Freire (1996, p.21), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção. Quando se entra numa sala de aula deve-se estar
aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; como um ser crítico e
inquiridor, inquieto em face da tarefa que tem – a de ensinar e não a de transferir conhecimento.
No processo de manuseio da câmera fotográfica, pouquíssimos alunos sentiram dificuldades
com o equipamento. Após a captação das imagens, os alunos retornaram para a escola e na sala de
aula do 2º Ano, foi montado o aparelho de datashow, projetando no quadro branco o registro
fotográfico realizado por eles.
De acordo com as considerações feitas por Zóboli (2014, p.203), é possível adequar os
recursos tecnológicos ao planejamento de sala de aula de maneira que a mesma se transforme em
lugar atrativo, instigante, prazeroso e interessante para o estudante.
O arquivo iconográfico geral foi composto por 50 fotografias (nos anexos, ao final desse
artigo, pode ser conferida boa parte delas), destas, os estudantes selecionaram 33, sendo: (1)
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insetos; (1) agricultores trabalhando na roça; (1) casa de alvenaria; (1) luz e sombras de galhos de
árvore nas pedras, (1) túmulo de um homem que morreu de acidente de moto próximo à escola; (3)
bar da azeitona, o ponto turístico da comunidade; (3) objetos como tapetes e sandálias desgastadas
pelo tempo, rodas de ferro de carro de boi, pegadores de brasas e grelhas de assar carnes; (4)
diversidades de flores; (6) diferentes ângulos do Rio Paraíba, agora banhado pelas águas da
Transposição do Rio São Francisco; (12) plantação de coqueiros, milhos, mangueiras, cajueiros,
pinheiros, mandacaru, cabreiras, etc.. Importante ressaltar que foi solicitado também aos estudantes
que justificassem a escolha de cada fotografia.
No registro fotográfico dos estudantes, percebe-se a total imersão e a verdadeira entrega
deles para atingirem o que lhes havia sido proposto. Registrar pela fotografia a memória do lugar,
os caminhos e as paisagens é algo realmente vívido, prazeroso, inovador, resultante de aprendizado
mútuo, entre alunos e professores. Devemos ser sujeitos de nossa história (Freire,1996, p.23).
Percebe-se na fala dos alunos uma admiração quanto ao registro fotográfico, como em: “[...] mas,
tio, nem acredito que eu tirei essa foto! Foi eu mesmo? Essa máquina de retrato é boa, viu.”
(Flávio, 8 anos) e “[...] vou tirar a foto dos meninos lá em cima do cruzeiro do bar da azeitona. Tio,
deixa? Eu quero tirar também uma do pé de manga. Deixa eu tirar duas fotos?” (Joaquim, 8 anos).
Não há docência sem discência, para Freire (1996, p.12), as duas são necessariamente
importantes para explicar seus agentes, mesmo apresentando diferenças. Destarte, quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa para
alguém. Espera-se, certamente, atitudes assim dos professores no exercício da docência,
responsabilidade ética, constituída de aprendizado socialmente adquirido no processo de mediação.
Os registros fotográficos realizados pelos professores mostram momentos de descontração
vivenciados pelos discentes, durante atos simples como os de caminhar, subir em árvores, etc., por
outro lado, alguns dos registros feitos pelos estudantes revelam a difícil realidade vivenciada
cotidianamente por eles durante o percurso casa/escola/casa.
Revelam, por exemplo, a precariedade com que foi construída a ponte sobre o Rio Paraíba,
com madeiras parafusadas e redes de nylon aos redores, para dar “segurança” a quem possa vir a
atravessá-la. Como a ponte não suporta muito peso, geralmente, os alunos fazem a travessia de um
lado para outro a pé, enquanto o ônibus espera-os ligado do outro lado.
No processo de seleção das fotos na sala de aula, um estudante relatou a precariedade dessa
ponte: “[...] esse monte de menino em cima da ponte, mas se ela se torasse, hein? A gente ia cair
tudinho dentro das águas do Rio São Francisco, ia parar lá no açude de Boqueirão.” (Diego, 9
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anos). Devido à chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, as águas passam pelo Rio
Paraíba a alguns metros atrás da escola EMAAF. A ponte foi construída as pressas para possibilitar
o acesso dos agricultores à cidade e dos alunos à escola.
Durante a realização da análise das fotografias, uma determinada imagem me despertou
bastante atenção: o fardamento dos alunos expressa a seguinte frase “Formando cidadãos”. Se
formar cidadãos é uma das finalidades da Educação Nacional, segundo o Art. 2º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (p. 8), me parece que a EMAAF está
cumprindo com suas responsabilidades. Ilustramos essa questão, descrevendo o diálogo de dois
estudantes da referida escola: “[...] Eita, olha eu e tio, aí na foto!” (Matheus, 9 anos). Os risos
tomaram conta da sala e outro estudante logo se expressa orgulhoso: “Foi eu quem tirou essa foto!”
(Alexandre, 7 anos)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da experiência dessa prática pedagógica e dos seus resultados, percebemos que o
trabalho com a fotografia na escola possibilita, tanto para professores quanto para estudantes, o
despertar de um olhar mais sensível, aguçado e crítico, diante da realidade registrada e que para
eles, antes, apresentava-se de modo banal, sem muita importância; e transforma o processo ensinoaprendizagem em algo prazeroso, vívido e reflexivo. Para Zóboli (2014, p.200), é fundamental que
a tecnologia esteja a serviço do pedagógico.
Outro momento resultante desta pesquisa foi a impressão das fotografias e a montagem de
um mural com as fotos, em uma das paredes do pátio da escola. As fotos ficaram expostas durante
todo o ano letivo de 2017, e tiveram ampla visibilidade por todos os segmentos da instituição de
ensino.
Por fim, diante do que aqui apresentamos, envolvendo Educação e Arte Fotográfica,
podemos concluir que práticas pedagógicas dinâmicas como esta colaboram efetivamente para o
sucesso do processo ensino-aprendizagem.
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ANEXOS
Figura 1. Professor e Turma do 2º Ano da EMAAF, Sítio Madeira - Camalaú/PB, 2017.

Fonte: Foto da Profª Mere Girliane
Figura 2. Professor e Turma do 3º Ano da EMAAF, Sítio Madeira – Camalaú/PB, 2017

Fonte: Foto da Profª Mere Girliane
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Figura 3

Fonte: Foto do aluno Alex, 2º Ano, 2017
Figura 4

Fonte: Foto do aluno Diego, 3º Ano, 2017.
Figura 5

Fonte: Foto da aluna Samylle, 2º Ano, 2017.
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Figura 6

Fonte: Foto do aluno Rafael, 3º Ano, 2017.

Figura 7

Foto da aluna Hevellyn, 2º Ano, 2017.

Figura 8

Fonte: Foto da aluna Stefanni, 3º Ano, 2017.
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Figura 9

Fonte: Foto do aluno Alikis, 2º Ano, 2017.
Figura 10

Fonte: Foto da aluna Clarice, 3º Ano, 2017
Figura 11

Fonte: Foto do aluno Michael, 2º Ano, 2017.
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Figura 12

Fonte: Foto do aluno Edu, 3º Ano, 2017.
Figura 13

Foto do aluno Alexandre, 2º Ano, 2017.
Figura 14

Foto do aluno Dvson, 3º Ano, 2017.
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Resumo
Este artigo aborda o uso de fotografias em práticas pedagógicas, desenvolvidas no ano de 2017, com
estudantes do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Antônio Alves Feitosa, localizada na Zona
Rural do município de Camalaú/PB. Busca-se relatar tal experiência, verificando-se quais são as práticas
de ensino que estão sendo desenvolvidas no currículo da escola pelos professores. Os discentes
envolvidos nessas ações são transportados diariamente de ônibus escolar e kombi de suas residências
até a escola. Durante esse percurso, os caminhos e as paisagens passam muitas vezes despercebidos,
devido, obviamente, a serem tão comuns aos olhares discentes cotidianos. Vinte e três estudantes, dez,
do segundo ano e, treze, do terceiro ano do Ensino Fundamental I, utilizaram-se de uma máquina
fotográfica/filmadora handycam HD Sony para registrar os caminhos e as paisagens, estimulando neles
a percepção, a sensibilidade e a produção de um “novo olhar” acerca do que descobriram ao
fotografarem. O objetivo era demonstrar pelas fotografias os detalhes dos caminhos e das paisagens
que esses discentes não conseguiam perceber a olho nu, por serem tão rotineiras e presentes em suas
vidas. O arquivo fotográfico produzido foi composto por 50 fotografias, destas, foram escolhidas pelos
estudantes 33 fotos. Se, por um lado, os registros fotográficos realizados pelos professores mostram
momentos de descontração vivenciados pelos discentes, durante os simples atos de caminhar, subir em
árvores, etc., por outro lado, alguns dos registros feitos pelos estudantes revelam a difícil realidade
vivenciada cotidianamente por eles durante o percurso casa/escola/casa. Neste sentido, percebemos
que o trabalho com a fotografia na escola possibilita, tanto para professores quanto para estudantes, o
despertar de um olhar mais sensível, aguçado e crítico, diante da realidade registrada e, que, antes,
apresentava-se de modo banal, sem muita importância; e transforma o processo ensino-aprendizagem
também em algo prazeroso, vívido e reflexivo. As fotos produzidas ficaram expostas em um mural
montado no pátio da escola, durante todo o ano letivo de 2017.
Palavras-chave: Fotografia; Currículo; Prática de Ensino; Ensino Fundamental I.
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LINGUAGENS ARTÍSTICAS E CORPORAIS TECENDO
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Michelle Dantas Ferreira – UNIRIO/SME-RJ
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INTRODUÇÃO
Há mais de quinze anos sou professora da rede pública municipal do Rio de Janeiro, atuando
em uma das muitas escolas situadas dentro de comunidades populares pertencentes ao quadro da
Secretaria Municipal de Educação (SME).
A dimensão de que ser professora é o que me toca e motiva, me levou a buscar formações
outras que pudessem ampliar meu repertório, dialogando com minhas dúvidas, diminuindo minhas
certezas, questionando minhas práticas, observando as crianças com mais curiosidade e menos
arrogância de ser o centro do conhecimento, descobrindo-me mais aprendente do que imaginava.
No entanto, é difícil encontrar formações que tenham como objetivo a construção de
narrativas e conhecimento pelos professores, de forma que suas vivências estejam no foco, e que a
partir de sua corporeidade, experiências estéticas descortinem saberes que dialoguem com seus
desejos e apostas; indo além das formatações e ajudando a ampliar um repertório de questões e
diálogos, de encontros e potências e não espaços depositários de metodologias e receitas de como
trabalhar com as crianças.
Nesse processo de reflexão sobre os desafios das formações, as inquietudes foram se
expandindo e encontraram acolhimento quando me deparei com um grupo de pesquisa, que discute
temas a partir da própria prática e aposta em diálogos e vivências de afetações estéticas para darem
conta de inquietações semelhantes. E lá se vão mais de seis anos estudando a formação de
professores e sua relação com as dimensões corporal, artística, estética e da natureza.
Estar no mestrado em uma universidade pública do Rio de Janeiro é uma possibilidade de
alargar meus horizontes, permitindo que eu mergulhe mais fundo e contemple as miudezas do
cotidiano da instituição escolar, observando e refletindo sobre elas. Ao mesmo tempo, possibilita
um olhar para o macro, nesse constante diálogo entre teoria e prática, que se retroalimentam. Esse é,
portanto, um olhar de procura, de inquietação, de investigação, que se dispõe a pensar a importância
de uma Educação Estética na formação de professores, tomando como referencial uma proposta de
trabalho centrada na oferta de vivências formativas que tenham como foco a arte e o corpo, em
contínua interlocução com as diferentes manifestações artísticas (teatro, música, dança, artes visuais
e plásticas, literatura, cinema).
Possibilitar “vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que
alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade”
(BRASIL, 2010, p. 26) está determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
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Infantil (DCNEI), mas apesar de constarem nesse documento que tem caráter mandatório, nem
sempre estão presentes nas instituições de EI. Mas como ofertar vivências estéticas se elas não
fazem parte do processo formativo docente? Se, muitas vezes, não fazem parte da vida cotidiana do
professor? Diante da minha experiência enquanto profissional da Educação, observo que muitas
vezes cabe exclusivamente ao professor responsável pelo grupamento, promover “o relacionamento
e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” (BRASIL, 2010, p. 26).
As DCNEI’s são claras ao afirmarem que viabilizar a integração dessas experiências é
responsabilidade das instituições, que devem levar em consideração suas particularidades e
características. No entanto, faz-se necessário o apoio de políticas públicas que reconheçam a
importância da formação inicial e continuada, dentro e fora do espaço educacional.
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE
A pesquisa reflete sobre a questão da ampliação de repertório cultural e da oferta de
vivências variadas para as professoras, tendo como pano de fundo as relações estabelecidas com a
instituição, as crianças e entre as professoras.
Defende-se que o contato com diferentes linguagens propicia uma ampliação do repertório
docente, conferindo-lhe maior autonomia, espírito crítico e habilidades investigativas. A inserção
em ambientes que proporcionem múltiplas vivências alarga os horizontes de tal forma que
transformam e essas transformações farão parte da constituição desses sujeitos, pessoal e
profissionalmente.
As vivências formativas são percursos da pesquisa, buscando entender qual a importância de
uma Educação Estética na Educação Infantil. Essas vivências serão propostas às professoras com o
intuito de que ampliem seu(s) repertório(s), empoderem-se, experimentem novas situações,
repensem e (re)construam conhecimento na troca com seus pares e com as crianças com os quais
convive. A Aprendizagem é pensada como afetamento, tornando-se um acontecimento estético por
passar pelos sentidos, atravessar as emoções e estar presente nas relações.
Por isso, essas instituições devem ser locais de possibilidades, de criatividade, ludicidade,
interação e ressignificação; fomentando encontros entre os adultos e as crianças, entre os pares,
entre os adultos e sua criança interior, entre pessoas, artes, sentimentos, natureza e saberes. Faz-se
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necessário a democratização da arte, como diz Canclini (1998) e as instituições têm potencial para
isso. A boniteza da escola está em tudo aquilo que ela pode proporcionar.
Compreendo que as professoras do Ensino Fundamental I não são nem generalistas, nem
especialistas no ensino das artes – apesar de na maioria das vezes serem as únicas responsáveis por
ofertarem linguagens artísticas nas instituições –, mas alguém que precisa ter seus sentidos abertos e
sensíveis para o potencial expressivo e criativo e o fazer artístico – o seu próprio e o da criança.
Diante disto, entendo tal qual Duarte Junior (2000), que a criação e a sensibilidade são
expressões de uma necessidade humana. Acredito, portanto, na necessidade de assumirmos uma
perspectiva estética – um estar sensível ao potencial criativo humano e em suas formas de se
expressar, ser e estar no mundo – nas práticas e propostas cotidianas que ofertamos para as crianças
nas instituições.
Pensando nisso, proponho vivências que contemplem experiências com as múltiplas
linguagens, tendo como motivador, o diálogo com as professoras, suas curiosidades, questões,
desejos e vontades. Para isso, dialogo com a Educação Estética no intuito de educar os sentidos, que
não significa ter uma prática colonizadora que deprecia os conhecimentos e repertórios que elas
têm, mas propor uma maior percepção e sensibilização ao que é ofertado, influenciando diretamente
na forma como esse conhecimento será construído.
Lanço um olhar sobre as concepções de Arte e Corpo que circulam no espaço educativo em
que atuo, pretendendo discutir o lugar que essas linguagens e expressões humanas ocupam nesse
cotidiano.
OS CAMINHOS DA PESQUISA
O referencial teórico construído até aqui dialoga com a formação docente, tendo ROLDÃO
(2007); GATTI (2019); GAUTHIER (1998); TARDIF (2014) e NÓVOA (1999, 2017) como
interlocutores que ajudam não só a entender a história da docência no Brasil, como a pensar as
especificidades dessa profissão e a urgência em conquistarmos a profissionalização docente. Com
RINALDI (2017); VECCHI (2017); OSTETTO (2012, 2014, 2016), DUARTE JUNIOR (2000),
ALBANO (2011); PERISSÉ (2014), BARBIERI (2011, 2012) e HOLM (2015) pensamos as
concepções de Arte e Educação Estética.
A proposta desta pesquisa é ofertar vivências ligadas às diversas linguagens artísticas e
corporais. Para isso, proponho vivências formativas para as dezoito professoras que atuam na
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Educação Infantil e Ensino Fundamental I, na instituição em que trabalho como Diretora Adjunta.
Essas vivências acontecerão uma vez por mês, com duração de 4 horas cada.
Além desse tempo mensal, uma vez a cada bimestre teremos uma vivência fora da
instituição, pois proporcionar momentos fora da instituição é possibilitar a legitimação desses
sujeitos, abastecendo-lhes a memória corporal e consequentemente, enriquecendo suas narrativas
(BARBIERI, 2012).
Levando em consideração o trabalho com as professoras, sujeitos de uma prática social, não
busco quantificar resultados, mas mobilizar possibilidades outras de aprendizado que apostam na
história individual, no encontro com o outro e com a arte, na ampliação de repertórios de todos os
envolvidos para lidarem com as questões da vida e dos processos de conhecimento. Portanto, o
ponto de partida é a pesquisa qualitativa, que se preocupa com as questões da complexidade e
alteridade vividas no cotidiano escolar. Quanto aos procedimentos, a opção é por Pesquisa-ação,
pois concordo com Tripp (2005, p. 443) quando a define como "toda tentativa continuada,
sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática", afinal, a pesquisa acontece ao
observar, refletir e atuar com o grupo docente da instituição em que trabalho. Esse movimento me
leva a buscar uma relação mais dialógica com as crianças, adultos, espaços e vivências propostas,
tendo as linguagens artísticas como fio condutor.
Dessa forma, o trabalho se delineia na ação, que ora tem as professoras como centro, ora tem
as experimentações artístico-corporais como protagonistas. No entanto, o foco está nas relações
entre as professoras, as crianças, a instituição e o espaço-tempo dessa dinâmica. Estou encharcada
da minha própria prática e essa pesquisa é uma possibilidade de, a partir dela, ampliar a reflexão e
construir caminhos que apostem no encontro e suas reverberações cotidianas, muitas vezes não
consideradas. Vejo-me, como curadora, mediadora e facilitadora, não esquecendo que também sou
observadora e pesquisadora.
As fontes utilizadas serão os relatos das professoras, suas produções coletivas e individuais,
os registros feitos durante minhas observações, as rodas de conversas com o grupo e as entrevistas.
A complexidade do cotidiano e o desejo de pesquisar as relações de aprendizagem
atravessadas pela arte e experiência são desafios que enfrentarei ao longo da pesquisa, mas acredito
no diálogo dessas fontes com a teoria possibilitando a construção de um caminho outro para se
pensar a estética nas instituições educativas.
O trabalho se concretiza ao viver os encontros com as crianças, observar a participação e
suas reverberações no cotidiano escolar e refletir sobre o que se desenhou durante o processo.
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Resumo
Pensar a relação entre Arte, Formação docente e Educação Estética é a proposta central deste trabalho.
Temos tecido uma trama a partir de vivências e encontros que reúnem cinco professoras de Educação
Infantil e seus corpos, suas expressões e silêncios, seus diálogos com as múltiplas linguagens. Trata-se
de uma pesquisa de mestrado em andamento que trabalha com a metodologia de pesquisa-formação,
incluindo como estratégia a proposição de formações que integrem as dimensões humanas, a partir da
(re)conexão dos sujeitos com sua potência criativa, com a inteireza do seu ser, com aquilo que lhes é
visceral, que desperta os sentidos e traz um sentido outro ao fazer docente. Portanto, acompanhar as
reverberações que essas formações, de cunho vivencial que têm como premissa a experimentação,
suscitam no cotidiano institucional e na relação dos sujeitos com as crianças, refletindo sobre a
dimensão estética no processo formativo. Também é interesse desta pesquisa, que ressalta um
conhecimento que se experimenta nas frestas, nos caminhos para “desviver” o estabelecido, dando a
ver de forma sutil e minuciosa, as marcas da autoria docente, os desejos, perguntas, as propostas que
realmente lhes interessam e que acabam soterradas em prazos, conteúdos, ansiedades e um olhar que
mira o que está ao longe no horizonte, mas não valoriza com intensidade os grãos de areia, as marolas,
as “beiradas”. Esse caminho metodológico, iluminou os processos de construção de conhecimento das
docentes, marcadas por uma formação que prioriza a razão e ainda separa o conhecimento em “caixas”,
“disciplinas”, acreditando na existência de habilidades específicas e na separação de saberes, como se
fosse possível dissociar a integralidade do ser humano.
Palavras-chave: Formação Docente; Arte; Educação Estética; Educação Infantil.
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Resumo
O presente painel tem como tema central a formação continuada de professoras e professores de
Educação Física que atuam com o ensino desse componente curricular nas Escolas de Educação
Básica. Ao longo dos textos que compõem o painel buscamos, inicialmente, contextualizar e
problematizar como, nas últimas três décadas, vem se dando as relações entre Universidades e Escolas
no tocante às diferentes concepções e processos de formação continuada de professores e professoras.
Alguns estudos e experiências desenvolvidas no campo da formação em Educação Física, no período
supracitado, vêm identificando um conjunto de ações que buscam superar o paradigma da
“Racionalidade Técnica”. Nesse sentido, o primeiro texto objetiva apresentar e discutir diferentes
concepções de formação continuada que vêm demarcando as relações entre Universidade e Escolas de
Educação Básica. Ancorados na noção de terceiro espaço e/ou espaço híbrido (Zeichner, 2010),
descrevemos algumas ações e estratégias que vêm sendo desenvolvidas no interior de dois Programas
de Pós-Graduação em Educação. O segundo texto descreve e reflete sobre o processo de
desenvolvimento de uma ação de formação continuada com professores e professoras de Educação
Física da Rede Municipal de Educação da cidade de Contagem em Minas Gerais. Um dos objetivos
dessa ação foi a elaboração de narrativas autobiográficas sobre situações de ensino e aprendizagem de
diferentes praticas corporais. O terceiro texto que compõe o painel tem objetivo de refletir sobre as
contribuições da pesquisa narrativa no contexto da formação continuada de professores e professoras.
O texto toma como base narrativas produzidas por docentes de Educação Física, em um contexto de
pesquisa, para evidenciar e refletir sobre os saberes produzidos no ensino das lutas.
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Física Escolar; Pós-Graduação; Narrativas.
ELEMENTOS PARA (RE) PENSAR RELAÇÕES ENTRE UNIVERSIDADE, ESCOLA BÁSICA E
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
Admir Soares de Almeida Junior – UFMG
Thátilla Freire Silva – PROMESTRE/UFMG

INTRODUÇÃO
O tema da formação de professores tem se constituído nas últimas três décadas em um
grande mobilizador de debates, seja no campo da pesquisa, seja no âmbito da formulação de
políticas públicas (ANDRÉ, 1999, 2000, 2010). A busca da construção da qualidade do ensino e de
uma escola comprometida com a formação cidadã de seus estudantes vem demandando um
movimento de repensar processos de formação de professores e professoras.
Nesse contexto, apesar de não ser uma temática nova - visto que vem sendo pautada desde a
década de 1960 - a formação continuada dos docentes ganhou relevância. É possível afirmar que o
tema se faz presente em quase todas as propostas e programas educacionais construídas pelos
diferentes sistemas de ensino, sobretudo, a partir da década de 1990, em um cenário específico das
reformas do Estado de natureza neoliberal.
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Assim, parece-nos correto afirmar que a formação continuada de professores foi (re)inserida
na agenda política a partir de uma tendência denominada de “clássica”, cuja ênfase era dada na
“reciclagem” dos docentes. De um modo geral, o local de realização das “formações” era a
universidade e/ou outros espaços a ela articulados, como no caso das secretarias estaduais e
municipais de educação. Nessa tendência, professores e professoras, em momentos determinados,
retornavam à universidade ou às secretarias de educação para realizarem cursos de diferentes
naturezas. (CANDAU, 1997)
Para Candau (1997), ao longo da década de 1990, a tendência “clássica” predominou nas
propostas implementadas e desenvolvidas no âmbito das parcerias firmadas entre universidades e
secretarias de educação. A autora destaca ainda que nessa tendência está explícita uma concepção
de formação que reafirma os espaços das universidades e secretarias como lócus de produção de
conhecimento (teórico), e considera os docentes como sujeitos que aplicarão (na prática) esse
conhecimento nas escolas. Na verdade, por trás dessa perspectiva pode-se encontrar uma concepção
dicotômica muito forte entre teoria e prática.
No âmbito da formação continuada de professores e professoras de Educação Física, Molina
Neto (1996) e Molina Neto e Molina (2010) identificaram que essa perspectiva também
predominou em muitos programas desenvolvidos ao longo da década de 1990 e 2000. Segundo os
autores, as experiências que os docentes, em geral, mais se identificavam e consideravam relevantes
eram eventos com carga horária reduzida, temática específica e de natureza procedimental. Os
dados apresentados por esses autores coincidem e reafirmam a relação dicotômica entre teoria e
prática: de um lado os ministrantes dos cursos, alçados à condição de produtores do conhecimento
(teórico), de outro os professores e professoras que recebem o conhecimento com a tarefa de aplicálos (na prática).
Muitas críticas a esse modelo de formação vêm sendo construídas nos últimos anos. No
campo da pesquisa em Educação, tanto no contexto brasileiro como em outros países, diversas
investigações vêm sendo produzidas pretendendo, ao mesmo tempo, explicitar e superar a
insuficiência da racionalidade técnica para responder a complexidade de ações encontradas na
prática educativa (ANDRÉ, 1999, 2000, 2010; BRZEZINSKI e GARRIDO, 2001; ZEICHNER,
2010). No campo da educação física, podem-se destacar os estudos desenvolvidos por Melo,
Lorenzini e Souza Junior (2018), Marcassa, Pinto e Dantas (2013), Molina Neto, Bossle, Silva e
Sanchotene (2009), dentre outros.
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Nesse sentido, alinhamo-nos a esses autores e estudos e temos nos referenciado numa
compreensão de formação docente como apresentada por Souza (2010) que a considera
“como um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da
aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas. A
formação integra a construção da identidade social, pessoal e profissional, que se
interrelacionam e demarcam a autoconsciência, o sentimento de pertença.” (p.158)

Assim, tomamos a formação docente como um percurso de desenvolvimento pessoal e
profissional que tem início antes mesmo da formação acadêmica inicial. No tocante à formação
continuada temos nos pautado na compressão dessa etapa da formação profissional como um direito
dos docentes decorrente de um processo que se inicia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional LDB. 9394/1996 e se desdobra no Plano Nacional de Educação e no Programa Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Além disso, buscamos também assumir
uma concepção de formação continuada que se concretize a partir do desenvolvimento de práticas
colaborativas, coletivas e construcionistas (MOLINA NETO; MOLINA, 2010).
(RE) PENSANDO RELAÇÕES ENTRE UNIVERSIDADE, ESCOLAS E FORMAÇÃO
CONTINUADA
Parece-nos que o desenvolvimento de propostas e programas de formação continuada de
professores e professoras baseados nos pressupostos de uma perspectiva clássica colaborou,
sobremaneira, para a manutenção da tensão entre teoria e prática. Tensão esta que se materializa em
um distanciamento entre a produção acadêmica e o trabalho docente realizado nas escolas.
Entretanto, consideramos que professores e professoras que atuam em contextos singulares
(escolas da educação básica e universidades) podem e devem dialogar de forma qualificada,
respeitosa e horizontal. Entendemos que esse processo dialógico deve buscar soluções construídas
de forma coletiva, sem hierarquizações, na perspectiva de enfretamento de dilemas e problemas
relacionados à condição docente.
Dessa forma, coloca-se como um desafio para universidades e escolas construírem
experiências de formação continuada que considerem as especificidades e modos singulares de
produção de conhecimento de cada uma dessas instituições. Esse desafio torna-se ainda maior
quando nos propomos a enfrentá-lo no contexto específico da pós-graduação.
Apresentamos a seguir algumas reflexões iniciais a partir de nossa participação em dois
programas de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Um deles é o
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Mestrado Profissional em Educação e Docência (PROMESTRE) da Faculdade de Educação. Nesse
programa participamos na condição de docentes e discentes em uma linha de pesquisa denominada
Ensino de Educação Física. O segundo programa é denominado Mestrado Profissional em
Educação Física em Rede Nacional (PROEF) que ocorre na Escola de Educação Física, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG). Trata-se de uma proposta que agrega 12 Instituições de
Ensino Superior denominadas Instituições Associadas, sendo uma delas a UFMG. O PROEF faz
parte de uma rede de “Programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da
Rede Pública de Educação Básica” (ProEB). Os dois programas guardam semelhanças em alguns
de seus objetivos, dentre os quais destacamos: a) articular a pesquisa científica e acadêmica à
prática escolar; b) possibilitar a formação continuada stricto sensu dos professores e professoras em
exercício na rede pública de educação básica e c) desenvolver pesquisas, abordagens e material de
ensino capazes de contribuir para a melhoria da qualidade da educação das redes públicas.
Os três objetivos apresentados nos colocam frente a um desafio, qual seja: é possível
construir espaços, tempos e práticas no PROMESTRE e no PROEF que possibilitem uma
experiência de formação continuada?
Nesse sentido, nos últimos quatro anos, temos buscado criar condições para um diálogo com
professores e professoras de Educação Física que têm o desejo e interesse de desenvolver estudos e
pesquisas que tomam como ponto de partida suas práticas pedagógicas, sempre que possível, em
conjunto com outros docentes que também atuam com o ensino desse componente curricular.
Até o momento temos os seguintes docentes e respectivas pesquisas vinculadas à nossa orientação:
a) Izaú Veras Gomes com a pesquisa “Negro Drama: narrativas Estudantis Negras, Educação Física
Escolar e Educação Étnico-Racial (já concluída); b) com a pesquisa “Dos Professores de Papel às
Lutas na Escola: docentes narradores/as de suas experiências de ensino”; c) com a pesquisa
“Formação Continuada de Professores e Professoras de Educação Física em Contagem/MG: narrar
a experiência, escrever a aula”; d) com a pesquisa “Professores e Professoras de Educação Física:
narrativas fotográficas de seus fazeres e saberes pedagógicos”; e) Laura Lívia Fonseca com a
pesquisa “Vamos Juntxs?: Coletivos de professoras e professores de Educação Física como
possibilidade de formação continuada”.
Um primeiro aspecto a destacar é que os referidos projetos de pesquisa têm em comum o
desejo de evidenciar e compreender os fazeres, saberes e conhecimentos produzidos e mobilizados
por professores e professoras de Educação Física nos cotidianos escolares. Nesse sentido, temos
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encorajado os docentes a desenvolverem trabalhos que tomem como premissa a materialização de
diferentes experiências de formação continuada a partir da constituição de grupos e coletivos.
Entretanto, a tentativa de constituição de uma experiência mais dialógica com os docentes tem nos
levado a retomar o movimento de enfrentar tanto o tensionamento quanto o distanciamento
historicamente produzidos entre as escolas de educação básica e as universidades no que tange às
relações de produção e legitimação de conhecimento nesses dois espaços.
Nessa perspectiva, a noção de terceiro espaço de formação ou espaço híbrido apresentada
por Zeichner (2010) tem nos auxiliado para pensarmos outros caminhos para a formação
continuada. Em seu texto o autor destaque que,
“o conceito de terceiro espaço diz respeito à criação de espaços híbridos nos
programas de formação inicial de professores que reúnem professores da Educação
Básica e do Ensino Superior, e conhecimento prático profissional e acadêmico em
novas formas para aprimorar a aprendizagem dos futuros professores”. (ZEICHNER,
2010. p.487)

Nesse sentido, os terceiros espaços de formação surgem a partir da tentativa de romper com
as binaridades existentes entre os conhecimentos nomeados como práticos e o conhecimento
acadêmico, entre teoria e pratica e com o discurso comumente visto como concorrente em que a
perspectiva do “isso ou aquilo” é substituída por “tanto isso quanto aquilo”. (ZEICHNER, 2010)
Para Zeichner (2010) os terceiros espaços de formação envolvem uma relação mais
equilibrada e dialética entre o conhecimento acadêmico e o da pratica profissional, a fim de dar
apoio para a aprendizagem dos professores e professoras em formação, isto é: “um espaço
transformativo no qual o potencial para uma forma expandida de aprendizagem e desenvolvimento
de um novo conhecimento é aumentado”(ZEICHNER, 2010 apud GUTIERREZ, 2008, p.152).
Ainda que as reflexões de Zeichener (2010) estejam voltadas ao âmbito da formação inicial
de professores, parece-nos bastante promissora e, ao mesmo tempo, desafiadora a ideia de nos
apropriarmos da noção de terceiro espaço no contexto das relações de construção de conhecimento
e formação continuada de professores e professoras de Educação Física no interior de programas de
pós-graduação stricto senso, sobretudo na modalidade profissional.
Um segundo aspecto que destacamos relaciona-se com nosso movimento de aproximação
com os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa narrativa. Para tanto, temos nos baseado
numa compreensão de narrativa como proposta por Benjamin, (1987) e em um diálogo com um
conjunto de pesquisas e estudos produzidos no campo da pesquisa narrativa e (auto)biográfica.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2721

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Ao tomarmos como referência o campo da pesquisa narrativa e (auto)biográfica para o
desenvolvimento de nossas pesquisas levamos em consideração que os docentes, ao contarem suas
histórias, de seus alunos e de tantos outros sujeitos que compõem o cotidiano escolar, realizam um
importante exercício de reflexão que, ao mesmo tempo, permite que os sentidos da docência e da
escolarização sejam revisitados e se reconheçam como autores e autoras das diversas tramas e
enredos de sua pratica profissional. (SUAREZ, 2007)
Ao narrarem histórias sobre a escola e suas práticas pedagógicas, sobre as aprendizagens dos
alunos e das alunas, sobre as vicissitudes e incertezas escolares, sobre as estratégias de ensino e de
gestão escolar que adotam e os ensinamentos que provocaram horas e horas de trabalho escolar, os
docentes falam de si mesmos, de seus sonhos, de suas expectativas e de suas realizações.
(SUÁREZ, 2007 p.10)
Dessa forma, concordamos com Prado e Damasceno (2007) quando apontam que
a narrativa é um modo de organização legítimo para que os professores e professoras
exponham seus saberes e experiências e construam instâncias de trocas a partir destas,
e nestas, maneiras de dizer. Os saberes docentes se constroem pelo signiﬁcado que
cada professor/professora, enquanto autor/autora confere à atividade docente no seu
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história
de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do
sentido que tem em sua vida o ser professor e professora. (PRADO; DAMASCENO,
2007, p. 25)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o momento podemos perceber nos trabalhos que tomaram como referência a produção
de narrativas docentes a potencialidade desses escritos no modo como os professores e professoras
pensam e repensam sua pratica. Dessa forma, compreendemos que narrar as experiências vividas no
chão da escola, narrar a sua vida enquanto sujeito social é também constitutivo da formação e
desenvolvimento profissional de cada professor e professora. Vida, profissão e narrativa estão
entrecruzadas, na medida em que remetem o sujeito a (re)viver e refletir sua singularidade,
enquanto ator e autor, investindo em sua interioridade e conhecimento de si questionando suas
identidades, reveladas nas escritas do eu (SOUZA, 2011, p.213).
A utilização de narrativas articulada à constituição de coletivos e/ou grupos como estratégia
metodológica tem sido uma das trilhas escolhidas por nós para a configuração de um terceiro
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espaço de formação no âmbito de nossa atuação na pós-graduação. Há que se destacar que esse
movimento vem se dando de forma coletiva, baseado em um intenso e, por vezes, tenso processo de
diálogo, trocas, escritas, reescritas e reflexões sobre os conhecimentos produzidos pelos docentes de
Educação Física no cotidiano escolar.
Por fim, parece-nos que a dinâmica de produção de conhecimentos adotada por nós no
contexto da pós-graduação também pode ser caracterizada por um conjunto de estudos e pesquisas
com e por professores e professoras. Temos buscado construir com os docentes espaços, tempos e
práticas

em

que

esses

sujeitos

vão,

gradativamente,

se

reconhecendo

como

docentes/estudantes/pesquisadores/críticos constituindo-se em uma experiência de formação
continuada que pode, gradativamente, servir de referência para outras experiências.
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Resumo
Nosso texto tem como tema central a formação continuada de professoras e professores de Educação
Física que atuam com o ensino desse componente curricular em Escolas de Educação Básica. Ao longo
do texto temos como objetivo inicial apresentar e discutir diferentes concepções de formação
continuada que vêm demarcando as relações entre Universidade e Escolas de Educação Básica. Nesse
sentido, inicialmente, contextualizamos e problematizamos como, nas últimas três décadas, vem se
dando as relações entre universidades e escolas no que se refere à proposição e desenvolvimento de
diferentes ações de formação continuada de professores e professoras. Em seguida, ancorados na
noção de terceiro espaço e/ou espaço híbrido (Zeichner, 2010), descrevemos algumas ações e
estratégias que vêm sendo desenvolvidas no interior de dois Programas de Pós-Graduação em
Educação que têm como objetivo construir trilhas para uma (re) aproximação da universidade com a
educação básica.
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Física Escolar; Pesquisa Narrativa; Pós-Graduação.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA EM CONTAGEM
/ MG: NARRAR A EXPERIÊNCIA, ESCREVER A AULA
Aline Borges Moreira Dias – SEDUC/CONTAGEM PROEF-Polo/UFMG

INTRODUÇÃO
O presente texto é fruto de algumas das reflexões realizadas no interior do Programa de
Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, Pólo 13, que se desenvolve na
EEFFTO/UFMG. Sou professora de Educação Física e atuo há mais de dez anos em escolas da rede
pública municipal da cidade de Contagem, em Minas Gerais.
Inicialmente, com minha inserção no programa de mestrado profissional, pretendia
desenvolver um estudo sobre os impactos e desdobramentos de um processo de reformulação
curricular na pratica Pedagógica de professores e professoras de Educação Física, proposto pela
equipe gestora da Secretaria de Educação de Contagem (SEDUC) no segundo semestre do ano de
2017. O processo se deu por meio de uma ação de formação continuada em serviço para todos os
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trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal. Entretanto, como pode ser percebida
na sequência do texto, minha intenção foi modificada ao longo do processo.
No ano de 2018, a partir da implantação do novo referencial curricular, as ações de
formação continuada tomaram outro formato que privilegiou relatos de experiências de práticas
pedagógicas realizadas nas escolas. Esse formato foi bem avaliado pelos docentes participantes, em
virtude da possibilidade de diálogo coletivo e troca de experiências. Até esse momento, participei
das diversas atividades realizadas na condição de docente.
No mês de agosto de 2018 foi realizado um encontro com uma dinâmica diferente: um
docente do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) foi convidado a participar do encontro. Na ocasião, o professor apresentou elementos de
sua pratica pedagógica - quando atuou como docente de Educação Física na Educação Básica por
mais de 20 anos - bem como diferentes estratégias de documentação narrativa e pedagógica. Ao
final desse encontro um convite foi apresentado aos professores/as: a constituição de um “Coletivo
de Professores e professoras de Educação Física Narradores e Narradoras de seus saberes e
fazeres”.
O convite foi atendido por parte significativa dos docentes e, a partir de um processo de
negociação com a SEDUC, foram realizados dois encontros ainda no ano de 2018 e em 2019 foram
realizados dez encontros mensais. A partir do encontro realizado no mês de agosto de 2018, minha
participação nas ações de formação modificou-se radicalmente. Explico-me: o professor da UFMG
tornou-se meu orientador no mestrado e convidou-me a tomar a experiência de constituição do
Coletivo de professores e professoras como meu objeto de estudo. Desde então venho ocupando um
duplo lugar nesse processo: o lugar de professora de educação física da rede municipal de
Contagem e também uma docente pesquisadora proponente de uma ação de formação com um
Coletivo docente.
Concepções de Formação Continuada de Professores e Professoras de Educação Física
Para o desenvolvimento dos encontros com os professores e professoras de Educação Física
temos nos referenciado numa compreensão de formação como um processo contínuo de
desenvolvimento e aprendizagem pessoal e profissional que se inicia antes mesmo da formação
inicial acadêmica e se desdobra nos tempos e espaços da atuação profissional. SOUSA (2010)
Em relação à formação continuada consideramos essa etapa da formação profissional como
um direito dos docentes. Além disso, buscamos também nos ancorar numa concepção de formação
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continuada que supere elementos e práticas associados ao paradigma da “Racionalidade Técnica” e
que se aproxime de práticas colaborativas e construcionistas de formação (MOLINA NETO;
MOLINA, 2010). Dada a singularidade da modalidade e práticas de formação que vêm sendo
desenvolvidas, também temos dialogado com os conceitos de Acompanhamento e Mediação
Biográfica proposta por Passegi (2006) e Souza (2010).
Assim, no contexto das ações desenvolvidas tomamos a noção de acompanhamento como
um movimento de caminhar com, de partilhar experiências, participar do processo de
desenvolvimento profissional dos docentes por meio de mediações não diretivas sobre as práticas
desenvolvidas por cada professor e professora em seus contextos singulares de atuação.
NARRAR A EXPERIÊNCIA, ESCREVER A AULA EM CONTEXTOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
O “Coletivo de Professores e Professoras de Educação Física Narradores e Narradoras de
Seus Saberes e Fazeres” conta com a participação de, aproximadamente, 50 docentes que atuam nas
escolas municipais da cidade de Contagem.

O grupo vem adotando a seguinte dinâmica de

trabalho: foram realizados dois encontros mensais no segundo semestre de 2018. No ano de 2019
foram realizados mais 10 encontros mensais que fizeram parte da programação geral da “Rede de
Formação 2019 – conhecimentos, experiências, práticas e diálogos”.
Nos encontros mensais os docentes são convidados a apresentarem relatos de sua pratica
pedagógica. Os relatos são centrados nos desafios, saberes e fazeres relacionados aos processos de
ensino e aprendizagem de diferentes praticas corporais. Além dos relatos de pratica, também
organizamos momentos e dinâmicas de modo a possibilitar a elaboração e socialização de narrativas
pedagógicas (PRADO e DAMASCENO, 2007), no formato de Pipocas Pedagógicas.
Mas, afinal, o que são Pipocas Pedagógicas? O termo foi criado por um grupo de
professores do ensino fundamental participantes do GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação Continuada da Faculdade de Educação da UNICAMP.
A pipoca pedagógica passou a ser a expressão metafórica usada por nós, integrantes do
grupo de Terça, para denominar uma narrativa curta – um causo – cujo conteúdo são as questões da
educação de crianças e jovens que nos inquietam enquanto educadores; são retratinhos 3x4, em
branco e preto ou à cores, feitos por fotógrafos-professores-contadores de causos seus e de seus
alunos. As Pipocas mostram as margens possíveis no dia-a-dia dos professores, as brechas
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“estouradas” (descobertas), que deixam o exílio das ausências, para ampliar nosso presente, e as
cavadas à unha, respostas ao movimento das emergências. (GEPEC-FE-UNICAMP, 2008. p.106)
Na condição de Pipocas, as narrativas elaboradas pelos professores e professoras de
Educação Física precisam ser saboreadas, sentidas e apreciadas como “causos” do cotidiano que, ao
serem lidas, instigam-nos a ler outra e outra. O exercício da escrita de si é uma tarefa complexa,
pois exige que, além do registro da própria trajetória profissional, cada autor e autora reflita sobre o
que viveu - o que nem sempre é prazeroso e habitual -, mobilizando conhecimentos, saberes,
crenças, emoções e o estabelecimento de relações não necessariamente percebidas (CAMPOS e
PRADO, 2013).
Nesse sentido, acreditamos ser importante, nesse momento, apresentarmos uma pipoca para
ser conhecida e saboreada. A narrativa que será apresentada é de autoria da professora Paola Soares
e tem como título: Em Xeque. Vamos a ela:
Em Xeque
Retomava o xadrez numa turma de nono ano. Faltava pouco mais de um mês para
encerrar o ano letivo e o tema, na verdade, ia combinar slackline e skate, mas um dos
estudantes dessa sala passou a usar um colete em função da escoliose e estava
impedido de fazer atividades físicas e sugeriu retomarmos o xadrez.
A turma topou a idéia e alternávamos o xadrez e outras práticas, ou combinávamos
numa mesma aula.
É uma escola onde trabalho há oito anos e onde acompanho as turmas no ciclo. Em
uma aula especifica de xadrez, onde revisávamos o que já sabíamos, anotando no
quadro e jogando à vontade, trocando as duplas, tirando dúvidas; quando todos
estavam envolvidos com seus respectivos jogos, passei pela sala assistindo os jogos.
Dois estudantes conversavam, tirando dúvidas sobre o xadrez:
- Como é que a dama se move?
- Mano, ela vai pra onde ela quiser, do jeito que ela quiser, ela é uma mulher que se
impõe perante a sociedade... Ela é uma empoderada....
Um agradeceu e retomou o jogo, aquele que respondeu também seguiu seu jogo com
naturalidade. Eu não disse nada. Sorri e contemplei a naturalidade com que
brincavam com questões de representação de gênero enquanto jogavam xadrez.
Mais tarde comentei com outros professores, e então rimos e nos orgulhamos.
Lembrei-me de um jeito nostálgico dessa turma, de acompanhá-los por anos e vê-los
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crescer. Respirei fundo e me enchi de esperança; de vaidade e esperança... Nós
participamos da formação de pessoas que podem ser melhores do que esperamos e
maiores do que pensamos.

As pipocas elaboradas são, posteriormente, disponibilizadas em um arquivo digital, o que
possibilita a leitura e discussão de todos/as os participantes. A partir daí, tem inicio um processo
que temos denominado de “validação das narrativas”, com vistas à publicação das mesmas. Para
tanto, os docentes são divididos em trios ou quartetos onde alternam os papéis de narradores,
ouvintes e escribas. Nesses grupos as narrativas são lidas, discutidas, ampliadas, adensadas e, se
necessário, reescritas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de elaboração das Pipocas Pedagógicas, foi possível identificar, até o momento,
dois tipos de narrativa. Um conjunto de narrativas se relaciona à escrita das aulas; isto é, narram o
processo de ensino e aprendizagem de práticas corporais na Educação Física escolar. Essas
narrativas evidenciam a presença de conteúdos variados representativos da diversidade que compõe
a cultura corporal de movimento, tais como: diferentes tipos de jogos e brincadeiras, esportes,
danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura; com destaque para a participação dos
estudantes na definição dos temas. Além disso, as narrativas também apresentam práticas de
avaliação da aprendizagem relacionadas aos respectivos conteúdos. Nesse sentido, pensamos ser
correto afirmar que as Pipocas Pedagógicas indiciam um movimento significativo de busca de
materialização de uma organização curricular do componente Educação Física - como proposto por
Fensterseifer e Silva (2011) - no contexto de atuação docente nas respectivas escolas.
Um segundo grupo de pipocas relaciona-se de forma mais intensa com a “condição
docente”, ou seja: apresentam dilemas, desafios e tensões vividos pelos professores e professoras
nos cotidianos escolares nas relações estabelecidas com diferentes sujeitos da comunidade escolar.
Algumas narrativas explicitam as tensões geradas em torno de um processo mobilizado pelos
docentes que busca garantir o reconhecimento da educação física como um componente curricular
com a mesma relevância e importância que os demais. Esse processo se dá mediante diálogos,
debates e enfrentamentos com diferentes sujeitos a saber: gestores, coordenação pedagógica,
estudantes e responsáveis pelos alunos.
Ainda sobre o processo de elaboração das narrativas, é importante ressaltarmos um dos
momentos mais significativos da formação: a validação das Pipocas Pedagógicas pelos docentes. A
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divisão do Coletivo em grupos menores (tríades ou quartetos) possibilitou que todos conhecessem,
lessem e conversassem sobre as produções. Nestes pequenos grupos os professores trocaram dicas
para melhorar a escrita, a compreensão e as possíveis interpretações que surgem a partir da leitura
de cada texto.
A elaboração das Pipocas Pedagógicas tem se mostrado uma estratégia muito significativa
para a produção de sentidos sobre o que é um Coletivo Docente, em um contexto específico de uma
ação de formação continuada, que propõe narrar as experiências e escrever sobre as aulas de
Educação Física. Josso (2004, p.219) nos lembra de que “o trabalho biográfico de si mesmo dá
início à aprendizagem da implicação permanente em jogo, no trabalho individual e no trabalho
coletivo”. Nesse sentido, o acompanhamento e a mediação biográfica tem demonstrado uma
gradativa e crescente implicação dos professores e professoras com a formação, com sentimentos
que emergem da dinâmica de escrita, com o compartilhamento e validação das narrativas.
Ao final do ano de 2019 as narrativas elaboradas pelos professores e professoras foram
reunidas em um e-book, que recebeu o título de “Pipocas Contagiantes”, construído em parceria
com a SEDUC. O livro foi oficialmente lançado no XXI Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte (CONBRACE) pelos organizadores e um grupo de professores e professoras do coletivo. O
Evento foi realizado em setembro de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).
A participação dos integrantes do coletivo no CONBRACE e em outros eventos científicos
de debates de práticas pedagógicas fez com que os professores e professoras conhecessem e
dialogassem com outros coletivos docentes diferentes modelos de formação continuada e formas
diversificadas de refletir e tornar público os conhecimentos produzidos nas escolas.
Por fim, a partir de um processo de diálogo com a SEDUC, estão garantidos para o ano de
2020 mais 10 encontros mensais. Pretendemos assim, ampliarmos as possibilidades de elaboração
de narrativas docentes, incorporando outros formatos, como, por exemplo: Casos de Ensino,
Relatos de Experiência, Narrativas Audiovisuais e Narrativas Fotográficas sobre o ensino e
aprendizagem de diferentes temas e conteúdos da Educação Física Escolar.
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Resumo
No presente texto descrevo e reflito sobre o processo de desenvolvimento de uma ação de formação
continuada com professores e professoras de Educação Física da Rede Municipal de Educação de
Contagem/Minas Gerais, realizada ao longo do ano de 2019. Um dos objetivos dessa ação foi a
elaboração de narrativas pedagógicas sobre situações de ensino e aprendizagem da Educação Física, no
formato de Pipocas Pedagógicas (CAMPOS e PRADO, 2013). Foram realizados, no ano de 2019, dez
encontros mensais em que, além de relatos e trocas de experiências sobre o ensino de diferentes
práticas corporais, também se privilegiou a elaboração de narrativas docentes, tomando como
referência o processo de Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas proposto por Suarez
(2015). As narrativas elaboradas pelos professores e professoras evidenciam experiências, saberes e
fazeres produzidos nas escolas e nas aulas de Educação Física. Por fim, a proposição da formação
continuada tem se constituído em um momento privilegiado para o diálogo coletivo e troca de
experiências sobre a prática pedagógica dos docentes participantes.
Palavras-chave: Formação Continuada; Pesquisa Narrativa; Pipoca Pedagógica; Educação Física
Escolar.
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NARRATIVAS SOBRE O ENSINO DE LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Rodrigo Gavioli de Assis – SMED/BH e PROMESTRE/UFMG

INTRODUÇÃO
Este texto resulta das reflexões desenvolvidas no contexto da minha pesquisa no Programa
de Mestrado Profissional da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo
objetivo é refletir sobre as contribuições da pesquisa narrativa no contexto da pesquisa e da
formação de professores e professoras.
Ao ingressar no programa de mestrado profissional, tinha em mente a elaboração de um
produto educacional cujo objetivo seria contribuir com formação dos docentes de Educação Física
da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Na ocasião, não tinha muita clareza de como esse
produto se materializaria, mas o sentido atribuído a ele estava bem próximo dos “cursos de
capacitação”. Naquele momento, estava falando de um lugar comum e hegemônico em que, por
muito tempo, se discutiu e definiu a formação continuada de professores e professoras, ou seja, uma
formação que não valoriza os saberes produzidos no cotidiano escolar, desconsiderando as
experiências docentes e suas trajetórias profissionais.
Foi na disciplina de Documentação Narrativa de Práticas Pedagógicas em Educação Física
que descobri a possibilidade de desenvolver a minha investigação empregando a escrita narrativa de
experiências pedagógicas. Durante as aulas desta disciplina, estudamos e refletimos sobre o
conceito de narrativas e a potência delas nos processos de autoformação e formação docente.
Ao longo do primeiro semestre do curso, eu e meu orientador começamos a pensar em
formas de proporcionar momentos para que professores e professoras de Educação Física pudessem
narrar suas histórias sobre o ensino das lutas nas aulas de Educação Física. A nossa expectativa era
de que encontraríamos pistas de como os docentes pensam, agem e desenvolvem o ensino desse
tema em seus contextos de trabalho. Dialogar com o referencial teórico e com o meu orientador foi
de extrema importância. A minha primeira ideia de realizar um “curso de capacitação” foi
desaparecendo e dando lugar a outra lógica: uma ação de formação enquanto produção de saberes
relacionados ao ensino das lutas e não apenas como consumo de informações levadas por um
“especialista”.
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Realizei um levantamento do referencial teórico sobre as narrativas, os saberes docentes e a
formação docente, de maneira que a leitura desses referenciais pudesse subsidiar as reflexões que
seriam realizadas no diálogo com as narrativas que seriam produzidas. Esse mergulho no referencial
teórico foi indispensável, pois eu não havia tido contato com os conceitos que sustentaram a
pesquisa antes de ingressar no curso de mestrado.
Idealizamos uma proposta que atendesse ao objetivo de contribuir na formação docente,
proporcionando aos professores e professoras momentos de reflexão dos seus saberes, por meio da
rememoração de experiências com o ensino das lutas nas aulas de Educação Física. Antes de
apresentar o percurso desenvolvido, acredito ser relevante apresentar, ainda que de forma sintética,
alguns dos diálogos produzidos com a teoria.
NARRATIVAS
Aproximei-me das narrativas por meio da leitura do texto de Walter Benjamin (1987): “O
narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. O que mais me tocou no texto foi
perceber que o narrador, na concepção de Benjamim, é capaz de inserir em suas histórias um
conhecimento que pode ser útil ao ouvinte. A partir da experiência narrada o interlocutor depreende
um conselho a que Benjamin denomina “sabedoria”. A utilidade da narrativa “pode consistir num
ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de
qualquer maneira o narrador é um homem que sabe dar conselhos. O conselho tecido na substância
viva da existência tem um nome: sabedoria”. (BENJAMIN, p. 200)
“O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos
outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, p. 201). Esta
frase me convidou a pensar que existem diversas histórias de professores e professoras que
merecem ser revisitadas e que são potencialmente capazes de nos ajudar a compreender a
construção dos seus saberes docentes.
Pensar que a minha relação com os participantes da pesquisa seria conduzida pelo conceito
de narração de Benjamim, e ao mesmo tempo ler que a figura do narrador é algo distante, me
colocou o desafio caminhar no sentido contrário ao que o autor afirmou quando disse que “a arte de
narrar está em vias de extinção” (Benjamin, p. 197). Pensar nos docentes como narradores me
exigiu acreditar que seria possível resgatar a arte de narrar, não necessariamente a mesma “arte de
narrar” a que Benjamin se referia. Mas pensar em alternativas, outros modos de narrar. Foi preciso
também confiar nas contribuições da narração para à educação, visto que a narrativa apresenta uma
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“dimensão utilitária” (BENJAMIN, p. 200). E é justamente este aspecto que, no meu entendimento,
sustenta o uso das narrativas nas produções acadêmicas dos profissionais da educação.
Almeida Junior (2017) salientou que os conceitos de narrativa, história e (auto)biografia, são
cada vez mais utilizados por pesquisadores nas ciências sociais e na educação. De acordo com o
autor, a pesquisa narrativa compõe-se de diferentes manifestações e pressupostos teóricos e
metodológicos, constituindo-se em um campo de estudo baseado na perspectiva interpretativa, na
qual os sentidos e significados produzidos pelos sujeitos se convertem no foco central dos estudos e
pesquisas.
Prado e Soligo (2007) afirmam que os textos produzidos, sobre e no contexto da prática
docente, permitem aos docentes conhecerem melhor quem são eles, tanto na dimensão pessoal
quanto na profissional. Os autores sugerem que o exercício da escrita pode propiciar a reflexão
sobre a ação e pensamento dos professores e das professoras, faculta a sistematização dos saberes
que os docentes produzem e, por fim, pode se configurar em uma plataforma de propagação para
inúmeras possibilidades de aprendizagem.
A metodologia construída ao longo da pesquisa foi inspirada na Documentação Narrativa de
Experiências Pedagógicas, trabalho desenvolvido por Suárez na Argentina. A Documentação
Narrativa de Experiências Pedagógicas pode ser considerada como um importante dispositivo
metodológico na investigação dos saberes docentes, por envolver a produção participativa de saber
pedagógico, a formação social e coletiva dos docentes participantes e sua intervenção discursiva no
debate público e especializado sobre educação. (SUÁREZ, 2015)
As contribuições teórico-metodológicas da documentação narrativa de experiências
pedagógicas são relevantes na pesquisa em educação, uma vez que este dispositivo se constitui em
uma ação de investigação, de formação e de questionamentos pedagógicos orientados a questionar o
contexto escolar, a partir da fala de quem vive cotidianamente tal contexto, por meio dos relatos
escritos pelos próprios docentes. Sua relevância é atribuída às próprias experiências pedagógicas
dos docentes envolvidos no processo, materializada nos relatos pedagógicos. (SUÁREZ, 2015)
SABERES DOCENTES
Para compreender e dialogar com as narrativas, foi necessário ampliar o entendimento sobre
a base dos saberes docentes e a relação da experiência com a perspectiva formativa. Optamos por
compreender os saberes docentes a partir das pesquisas do Tardif (2016). Existe uma classificação
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dos saberes docentes apresentada pelo autor: saberes da formação profissional, saberes
disciplinares, saberes curriculares e saberes da experiência.
O autor define os saberes da formação profissional como sendo aqueles transmitidos pelas
instituições formadoras de professores. Os saberes disciplinares são “saberes que correspondem aos
diversos campos do conhecimento” e que “se encontram hoje integrados nas universidades, sob a
forma de disciplinas”. (TARDIF, 2016, p. 38). Os saberes curriculares “apresentam-se
concretamente sob forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os
professores devem aprender e aplicar”. (TARDIF, 2016, p. 38). Já os saberes da experiência são
aqueles que surgem da experiência e podem ser também denominados de saberes práticos. São
saberes constituídos no trabalho cotidiano dos professores e professoras e no conhecimento do seu
meio. São validados e revalidados por meio da experiência, incorporando-se à vivência individual e
coletiva sob a forma de habitus, rotinas e habilidades de saber-fazer e saber-ser.
PERCURSO TRILHADO
O fio condutor de todo o processo foi a busca por delinear um percurso que permitisse uma
interlocução com a experiência dos docentes, com os saberes de professores e professoras. Ao
convidarmos os docentes para narrarem suas experiências com o ensino das lutas, pensamos em
promover momentos em que os docentes pudessem reconstruir interpretativamente alguma
experiência que, para eles, foi importante, marcante. Ou seja, apresentamos uma condição para
participação na pesquisa: que o professor e a professora já tivessem, em algum momento da sua
carreira docente, tido uma experiência com o ensino das lutas.
Constituímos dois grupos de docentes, sendo um deles formado por professores e professoras de
escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e o outro por professores e professoras de
uma escola da Rede Particular de Ensino de Belo Horizonte. Os grupos estiveram juntos no terceiro
e no sexto encontros. Optamos por essa organização em função da incompatibilidade de dias e
horários para que todos os docentes participantes pudessem estar juntos em todos os encontros. As
dinâmicas realizadas no primeiro, segundo, quarto e quinto encontros foram exatamente iguais nos
dois grupos.
Realizamos uma reunião com os docentes para que eu pudesse explicar com mais detalhes o
projeto de pesquisa. Apresentei o título da pesquisa e os motivos que me levaram a realizá-la. Além
disso, expliquei como seria a participação dos professores e professoras. Em seguida conversei com
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os docentes sobre o referencial teórico das narrativas, fiz uma breve explicação da metodologia de
Documentação Narrativa das Experiências Pedagógicas.
Para finalizar a reunião, expliquei que estávamos prevendo a realização de seis encontros no
total. O grupo decidiu que seria melhor realizarmos um encontro mensal na parte da noite. Essa
decisão foi tomada porque os participantes alegaram estar com suas agendas lotadas, todos
ministrando aulas em mais de uma escola, e que só poderiam disponibilizar seu tempo para
participarem da pesquisa uma vez por mês.
Para o primeiro encontro, pensamos em trabalhar com a evocação das memórias de
experiências que poderiam ser documentadas. Para facilitar a evocação das memórias, sugeri que os
professores e as professoras levassem todos os registros relacionados às experiências com o ensino
das lutas: planejamentos, fotos, vídeos, desenhos, produções dos alunos e das alunas, registros do
professor, etc.
O primeiro encontro aconteceu com uma roda de apresentação dos participantes, seguida
pela apresentação das experiências pedagógicas que cada docente escolheu para compartilhar. Logo
após, apresentei uma narrativa que foi construída pelo meu orientador. O objetivo não foi apresentar
um modelo a ser seguido pelos docentes, mas dar um exemplo concreto, prático, daquilo que
estávamos chamando de narrativa.
Definimos com os docentes que eles deveriam eleger uma experiência sobre o ensino de
lutas para ser narrada de forma escrita e que o texto deveria ser entregue até uma semana antes do
segundo encontro. Optamos pela narrativa escrita por compreendermos que na escrita é possível
parar e refletir sobre a experiência vivida de forma mais demorada. Ao escreverem, os docentes
podem pensar, repensar, escrever, apagar e reescrever. Assim, para a proposta pensada para este
trabalho, a escrita favoreceu com que os professores e as professoras, ao revisitarem as experiências
com o ensino das lutas, com o intervalo de um mês entre os encontros, indo e vindo nas suas
lembranças, apresentassem os sentidos e significados atribuídos às experiências. No intervalo entre
o primeiro e o segundo encontro os docentes produziram o que chamamos de primeira versão da
narrativa. Foi solicitado a eles que enviassem o texto por e-mail até uma semana antes do segundo
encontro, para que eu tivesse tempo de ler todos os textos antes de encontrá-los novamente.
Sempre no intervalo de um encontro e outro com os docentes, eu e o meu orientador nos
encontrávamos. As reuniões eram sempre muito produtivas e me ajudavam a clarear o lugar que eu
estava ocupando - ser um professor me construindo como pesquisador. Pensamos para o segundo
encontro uma roda de conversa entre pares e cada docente teve entre 10 e 15 minutos para falar
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sobre a sua narrativa. Todos os docentes optaram por ler os textos que eles haviam escrito. Optamos
por organizar a dinâmica da seguinte forma: enquanto um docente discorria sobre a sua narrativa,
outros ficaram responsáveis por fazer uma interlocução direta com o docente narrador. E um
segundo grupo de docentes ficou responsável por registrar por escrito, dentre os aspectos relatados,
aqueles que eles consideravam fundamentais de serem detalhados. Ao final da apresentação os
papéis com as questões levantadas deveriam ser entregues para quem narrou, com a finalidade de
ajudar na reflexão e no adensamento da reescrita do texto.
O objetivo da dinâmica foi favorecer a troca entre os pares. A narrativa escrita deveria ser
apresentada para que fossem realizados comentários e fossem discutidas coletivamente.
Posteriormente, os docentes foram convidados a refletir de maneira individual e a reescrever o texto
tendo agora como referência as discussões coletivas. Da forma como a dinâmica foi organizada,
todos os docentes conheceram as produções dos pares e tiveram a oportunidade de levantar
questões, seja por escrito ou através da fala, para que os docentes narradores pudessem ampliar e
adensar a sua escrita.
As narrativas dos docentes evidenciaram diferentes formas com que eles se colocam frente
ao desafio de trabalhar com as lutas nas aulas regulares de Educação Física. Nesse sentido, a
proposta metodológica desenvolvida foi relevante por considerar o protagonismo docente na
construção de significações sobre o ensino das lutas a partir do cruzamento de sentidos que o grupo
construiu e reconstruiu ao longo da produção e socialização das narrativas e da reflexão coletiva.
Foi muito interessante vivenciar, no segundo encontro, o processo intenso de como os professores e
as professoras iam revendo seus conceitos e metodologias sobre a temática em questão.
A seguir, apresento uma narrativa, escolhida pelo próprio professor, para ser compartilhada e a
maneira como, inicialmente, dialoguei com ela.
RECOMPENSA PESSOAL!
Professor Christian
Era início de ano na Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia, e eu ainda estava
conhecendo os alunos do 5o ano que estudavam no turno da manhã e, naquele
momento, passaram a frequentar as aulas no turno da tarde junto com os alunos do
3o ciclo. Na PBH, a maioria das escolas não têm professor especialista em Educação
Física nem na educação infantil, nem nos primeiros anos do ensino fundamental.
Minha escola não foge a essa regra, portanto, os alunos que chegam do 1o e 2o ciclo
nunca tiveram um professor de Educação Física formado para lecionar essas aulas.
Sabendo disso, e já conhecendo a maneira como eles entendem essa disciplina, tento
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desconstruir toda aquela cultura de que a Educação Física é simplesmente um
momento de lazer, ou de fazer o que quer fora da sala de aula.
O conteúdo que acho mais adequado para conhecer os alunos e iniciar com essa
desconstrução é o bloco de jogos e brincadeiras, pois conheço mais profundamente
diversas maneiras de enfatizar a inclusão dos alunos nas atividades e também
provoco reflexões acerca do respeito às regras, aos colegas e aos funcionários da
escola em geral. Como conheço relativamente bem a comunidade, sei que a maioria
dos alunos têm muita liberdade para brincar na rua mas, claro, há exceções.
Conversando com os alunos durante as aulas desse conteúdo e também observando a
atuação deles nas aulas, percebi que essa turma era muito heterogênea. Havia alunos
que gostavam de Educação Física e outros que não gostavam tanto pois eram
excluídos por falta de habilidades motoras, timidez, padrões físicos diferentes dos
demais, etc...
Diante disso, resolvi desenvolver o conteúdo de lutas com os alunos. Pois, além de ter
um bom domínio e segurança sobre o mesmo também considero que é uma ótima
oportunidade para que alunos tímidos ou fora dos padrões físicos participem mais
das aulas e também tenham protagonismo.
Decidi na primeira aula, mostrar um vídeo contendo vários tipos de lutas que existem
no mundo, características físicas dos lutadores e suas diferentes regras e
possibilidades. Além disso, expliquei sobre a importância de se respeitar o seu
adversário, que naquele momento é apenas um oponente e não um inimigo como
também dizer que iríamos ajustar as regras das lutas para evitar lesões, proporcionar
o máximo de igualdade de condições para lutarem e todos saírem sem machucados na
aula.
Ao final dessa aula já pude perceber que alguns alunos ficaram com os olhos
brilhantes de tanto entusiasmo e outros não demonstraram muito interesse. Para
aqueles alunos que eu pude perceber uma desconfiança, medo e alguma resistência
para participar das aulas, tentei enfatizar também as questões de agilidade,
inteligência, tática e técnica que poderiam sobressair sobre a força.
Na segunda aula decidi fazer uma atividade em que cada aluno tinha que confrontar
o seu adversário com o objetivo de empurrá-lo para fora do tatâmi (estrutura de piso
emborrachada com uma área de 16 m2, aproximadamente, em forma de quadrado).
Seria uma simulação de uma das regras do sumô.
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A aula aconteceu da maneira como planejado: todos os alunos participaram,
entenderam as regras e pôde-se perceber a elaboração de estratégias por parte dos
alunos para vencerem seus confrontos, assim como o respeito aos adversários e às
regras. Durante a aula, dois alunos que eram uns dos maiores da sala e
apresentavam sobrepeso sobressaíram sobre os demais, vencendo a maioria dos
confrontos. Em alguns confrontos, pude perceber que eles mesmo se mostravam
surpresos, pois não tinham a característica de ser os melhores nas aulas de Educação
Física nem serem protagonistas.
Ao final da aula, um desses alunos se aproximou de mim e disse: “Professor, foi a
melhor aula da minha vida!!!! Qual vai ser a luta da próxima aula?” Pude ver sua
felicidade e empolgação. Daí eu perguntei pra ele por que ele gostou da aula pois
queria entender os motivos até para repeti-la para outras turmas. Ele me respondeu
da seguinte forma: “Foi a primeira aula que eu me senti importante e os meninos
estão me respeitando.” Sobre a outra aula, deixei em suspense. Disse a ele que a
outra aula iria conter regras diferentes mas que ele tinha potencial para ganhar
novamente, mas ele tinha que se esforçar ao máximo para que isso acontecesse.
Essa foi uma das melhores recompensas pessoais que já recebi na escola. Perceber
que uma atividade pode modificar o comportamento dos alunos, fazê-los refletir,
sentirem-se contemplados com as atividades e mostrar que todos somos diferentes e
temos algum potencial.
Ainda para finalizar, houve um aluno que era um dos que sobressaíam em outras
aulas, mas nessa foi derrotado várias vezes pelos dois que comentaram comigo que
eles só ganharam as lutas porque eram gordos. Pude perceber uma insatisfação dele
por causa disso. Daí eu disse a ele que todos temos nossos defeitos e nossas
qualidades e que ninguém vai ser bom em tudo e que isso faz parte da vida. Também
disse que iria fazer outras aulas em que para vencer os confrontos a agilidade, a
esperteza e a técnica iriam fazer a diferença e que ele tinha plenas condições para
ganhar.
Enfim, isso nos mostra o quão importante é trabalhar todos os conteúdos da
Educação Física na escola.

Achei interessante a colocação do professor Christian sobre o Tema de Jogos e Brincadeiras.
Em concordância com o professor, considero o tema Jogos e Brincadeiras um facilitador para a
problematização da representação que os estudantes geralmente apresentam na escola pública sobre
a Educação Física: um momento de “aula livre”. Entretanto, o professor afirma utilizar esse bloco
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de conteúdos porque conhece mais profundamente diversas maneiras de enfatizar a inclusão dos
alunos. Já a minha opção é por entender que as práticas de jogos e brincadeiras estão mais próximas
do universo cultural dos alunos.
Além disso, muitos esportes são adaptações de jogos e brincadeiras, o que me permite
iniciar o estudo do tema Esportes, em seguida ao término do tema Jogos e Brincadeiras, discutindo
com os estudantes o processo de esportivização das práticas corporais. Tenho percebido que eles
compreendem melhor essa dinâmica, bem como as diferenças conceituais a respeito da estrutura e
dinâmica de funcionamento do Jogos/Brincadeiras e dos Jogos/Esportes quando organizo a
sequência de conteúdos dessa maneira.
O professor Christian, dentro da singularidade do seu contexto, procura construir com os
estudantes um entendimento de aula de Educação Física como um lugar onde todos podem ter
momentos de protagonismo. Para o professor, o protagonismo parece estar relacionado com
situações de sucesso ou insucesso nas aulas. A sua narrativa me fez pensar sobre as experiências
dos estudantes nas aulas de Educação Física. Geralmente elas acontecem num cenário de grande
exposição. Considero a preocupação do professor Christian muito importante, pois tenho notado ao
longo dos anos, que as experiências de sucesso levam os estudantes a terem uma opinião favorável
em relação à Educação Física e, consequentemente, participam das aulas. Já as situações constantes
de insucesso levam o/a aluno/a se autoexcluir ou ser excluído pelos colegas. Como consequência,
buscará alternativas para não participar das atividades.
Para o terceiro encontro, pensamos em vivenciar na prática algumas das atividades que três
docentes já haviam realizado com os seus alunos e alunas quando planejaram aulas de lutas. Nesse
momento, os dois grupos de docentes se encontraram. Para o quarto encontro foi pedido aos
professores que apresentaram as atividades práticas para produzirem uma narrativa sobre a
experiência de ter que planejar e ministrar atividades de lutas para aquele coletivo. E para os outros
docentes, foi solicitada uma produção narrativa sobre a experiência de participar daquele momento.
No quarto encontro, a dinâmica foi idêntica à utilizada no segundo. Os docentes socializaram as
suas narrativas, tivemos os escribas, os interlocutores diretos e foi pedido para que os professores e
professoras reescrevessem os textos a partir das provocações e sugestões dos pares.
O quinto encontro teve como objetivo a socialização das narrativas reescritas e logo após a
sua realização, me reuni com meu orientador para pensarmos no encontro seguinte, que seria o
último. Sugeri que fizéssemos um encontro com os dois grupos, pois senti que os docentes
precisavam ouvir as narrativas uns dos outros. Até então, os docentes só conheciam as narrativas do
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seu próprio grupo. O encontro recebeu o nome de “Café com prosa”. Organizei um lanche coletivo,
fizemos uma roda em volta da mesa central e fomos comendo, bebendo e conversando sobre os
textos.
CONCLUSÕES
A pesquisa buscou compreender os saberes docentes relacionados ao ensino das lutas nas
aulas regulares de Educação Física na escola. A experiência dos docentes, explicitadas por meio de
suas narrativas, serviu de base para a compreensão sobre os saberes que são mobilizados no trato
com essa temática. Estes saberes estão relacionados a um contexto específico de trabalho, mas
podem servir como indícios e reflexões importantes para compreendermos possibilidades para o
ensino das lutas e para a formação docente.
As narrativas evidenciaram a prática docente como momento de construção de saberes que
emergem do próprio trabalho. Saberes que não se limitam ao domínio de conteúdos específicos das
lutas e à aplicação de técnicas de ensino. São saberes gerados na prática reflexiva do docente. Em
outras palavras, a construção de saberes se faz pela ação mediada pela reflexão da prática.
As experiências relatadas pelos docentes apresentaram crenças, técnicas e metodologias
sobre o ensino das lutas. Todas elas marcadas pelo contexto no qual eles atuaram com o ensino das
lutas, além de estarem intimamente relacionados com o comportamento dos estudantes neste
contexto.
As narrativas provocaram em mim e nos docentes um intenso movimento de reflexão sobre
a escola e seus atores, sobre a Educação Física, sobre as lutas e a formação continuada. As
narrativas explicitaram e compartilharam um conjunto de saberes que se relacionam ao ensino das
lutas.
Gostaria de finalizar este texto explicitando trechos das falas de alguns professores e
professoras.
“Esse ambiente me proporcionou maior reflexão sobre a minha prática na escola, me
levando a pensar no que eu poderia fazer para melhorá-la tanto em relação às
atividades quanto em relação aos objetivos propostos” (Professor Christian)
“Acredito que esses momentos de trocas de experiência são fundamentais para nossa
prática enquanto professores, ainda mais dentro de uma temática “menos popular”
como as lutas, onde temos pouco material disponível para consultar (quando
comparado aos esportes de quadra, por exemplo), muitos professores com dificuldade
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de sistematizar esse conteúdo e muitas escolas onde isso não é trabalhado” (Professor
Diego)
“Saí desse momento formativo com a certeza que a troca de experiências entre
docentes é fundamental para a consolidação de um trabalho mais forte, mais seguro,
mais íntegro e mais propositivo nas escolas em que atuamos.” (Professor Mateus)
“Esse processo de relatos de experiências foi um ótimo estímulo para repensar a
minha prática docente” (Professora Gilce)
“Absorvi muitas informações que livros não possuem. Adquiri conhecimento na forma
mais sensível que acredito ser a maior porcentagem de retenção. A aula que o
professor já estudou, realizou, corrigiu (consciente ou inconscientemente) e nos
apresentou.” (Professora Gabrielle)
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Resumo
O presente texto é fruto da minha dissertação de Mestrado e tem por objetivo refletir sobre as
contribuições da pesquisa narrativa no contexto da pesquisa e da formação de professores e
professoras. A pesquisa tomou como base as narrativas produzidas por docentes de Educação Física
para evidenciar e refletir sobre os saberes produzidos no contexto de ensino das lutas nas aulas
regulares de Educação Física. No percurso do trabalho, foi gerado um espaço para que os docentes
compartilhassem suas concepções, convicções e dúvidas pertinentes ao ensino das lutas, e ao mesmo
tempo evidenciar saberes e processos pedagógicos vividos no cotidiano escolar, tornando públicas as
experiências.
Palavras-chave: Documentação Narrativa, Educação Física Escolar, Lutas, Saberes Docentes.
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Resumo
discute, de maneira geral, aspectos da formação inicial e continuada de professores/as, e, em específico
a formação em educação física, com destaque para experiências brasileiras e argentinas. Parte de
análises teóricas e apresenta duas pesquisas com enfoque na formação. O primeiro artigo apresenta um
panorama geral dos processos que resultaram na reconfiguração dos Estados Nacionais, dando
destaque aos elementos da globalização que se fazem presentes na contrarreforma do Estado, em
específico, nas políticas educativas que são implementadas a partir dos anos 90 do século XX. Aponta a
centralidade que as políticas de formação passaram a ocupar no cenário contemporâneo, indicando
uma articulação entre o processo de reestruturação produtiva e as políticas educativas. O segundo texto
problematiza um projeto de formação inicial de professores de Educação Física a partir das
experiências vivenciadas em diferentes contextos do PIBID, buscando compreender a interlocução
entre universidade e escola e desenvolvimento profissional, onde o projeto é desenvolvido. Esta
possibilita reinventar, criar formas de aproximação entre universidade e escola, oportunizando aos
licenciandos/as, supervisores/as formar uma rede de conhecimentos na construção de práticas
pedagógicas, na relação da valorização do saber fazer docente da escola básica e de reconhecimento da
escola como lócus de desenvolvimento profissional. O terceiro artigo, resultado de pesquisa na
Argentina, apresenta as impressões iniciais, a partir de observações realizadas nas aulas de educação
física de um curso de formação inicial de professores/as, sobre como e de que maneira estudantes e
docentes produzem conhecimento. Tomando como elementos de análise as experiências de
aprendizagem sobre o corpo, a complexidade das práticas de ensino e a articulação entre a cultura
digital e o conteúdo tecnológico. As autoras apontam que adotar um posicionamento sócio crítico para
investigar a realidade é assumir a produção de conhecimento a partir do diálogo entre múltiplas
perspectivas e posições de significado.
Palavras-chave: Formação inicial e continuada de professores/as; Política Educacional; PIBID;
Rizoma; Saberes docentes.
RECONFIGURAÇÃO DO ESTADO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO: IMPLICAÇÕES
NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Marina Ferreira de Souza Antunes – UFU

CONTRARREFORMA E GLOBALIZAÇÃO
No contexto da reconfiguração do Estado, identificamos que a sociedade é marcada, por um
lado, pelos avanços tecnológicos, como o desenvolvimento da microinformática, pelos estudos da
robótica e da cibernética, entre outros. E por outro lado, pelo acirramento da polarização entre as
classes e frações de classe, entre ricos e pobres, com um crescente aumento dos índices de miséria,
de desemprego, de marginalidade e de criminalidade. Ou seja, o mesmo sistema que promove a
modernidade técnica e científica gera a exclusão social. Esse tem sido o cenário da chamada
reestruturação produtiva ou reconfiguração do capital.
Neste processo também se fazem presentes estruturas de poder econômico e político com
implicações sociais e culturais muitas vezes de grande influência e abrangência (IANNI, 1999), que
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desencadeiam o processo de “desterritorialização” que avança para além das fronteiras territoriais e
se sobrepõe aos mais diferentes grupos, impondo-lhes direções conhecidas e desconhecidas,
conexas e contraditórias, capazes de se sobrepor aos mais diferentes Estados Nacionais; ampliando
não só as fronteiras econômicas e políticas, mas também as sociais e culturais/identitárias.
A globalização, “acumulação do capital” (POULANTZAS, 1985) “mundialização do
Capital” (CHESNAIS, 1996) ou “transnacionalização do Capital” (BIHR, 1998), configura-se em
um processo acelerado de redefinição das relações entre os países ditos centrais e os periféricos,
acentuando as diferenciações e a hierarquia das especializações. “A hegemonia cabal do capitalismo
em vez de democratizar benefícios, generaliza e aprofunda, por todo o planeta, a gravidade dos
problemas oriundos das contradições sociais e das desigualdades estruturais correspondentes.”
(PINASSI, 2009, p.58). Para Evangelista e Shiroma (2007, p. 534), a globalização não representa
somente a hegemonia de uma nação, “[...] a americanização do planeta, mas de um sistema – o
capitalista – que triunfou”.
Jameson (2001, p. 17) afirma que a globalização se apresenta de forma coesa e distinta em
cinco níveis: “[...] o tecnológico, o político, o cultural, o econômico e o social [...].” Mészáros
(2003), ao analisar o processo imperialista dos Estados Unidos no contexto que ele denomina de
“modo de controle sociometabólico do capital”, é enfático ao afirmar que
A globalização atual é saudada pelos defensores do sistema como a solução de seus
problemas. Na realidade, ela aciona forças que colocam em relevo não somente a
incontrolabilidade do sistema por qualquer processo racional, mas também, e ao
mesmo tempo, sua própria incapacidade de cumprir as funções de controle que se
definem como sua condição de existência e legitimidade. (p. 105).

Outrossim, sabemos que a globalização não tem por escopo apagar as desigualdades, muito
menos as contradições tão presentes no mundo contemporâneo, fruto do capitalismo; pelo contrário,
desenvolve tanto uma quanto a outra, recriando-as em outros níveis, com novos ingredientes. A
globalização alterou também a correlação de forças entre capital e trabalho. O capital: móvel,
líquido, fluido, volátil. O trabalho: lento, preso e represado. Burbules e Torres (2004) afirmam que
[...] a reestruturação econômica levou a uma crescente proletarização e
desespecialização do emprego. Embora a alta tecnologia seja apresentada como a
solução para muitos problemas econômicos, ela não contribuiu para elevar o padrão de
vida da maioria das pessoas. (BURBULES; TORRES, 2004, p. 15).

Entretanto, Pinassi (2009, p. 42), apresentando as contradições que também aparecem nesse
processo, afirma que “[...] o triunfo do controle do capital sobre o trabalho tanto fecha os horizontes
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humanistas como amplia os espaços e as condições propícias às contradições sociais e à luta de
classes” que pode levar, e tem feito isso, a uma reconfiguração do próprio capitalismo, por meio da
sua capacidade de “Destruição Criativa” (HARVEY, 2004). Neves e Sant’Anna (2005, p. 32) dizem
que “o desemprego estrutural, a precarização das relações de trabalho e das condições de uma vida
de um contingente cada vez maior de trabalhadores levam o capital a redefinir suas estratégias de
busca do consenso.” Essa contradição interna do modo de produção capitalista, ao mesmo tempo
em que coloca em “risco” esse sistema é também o fator preponderante que o mantém hegemônico
por esse longo período de tempo. Para Castells (1998)
Devido a globalização, surgiu um novo mundo, o Quarto Mundo, formado por
inúmeros buracos negros de exclusão social espalhados pelo planeta [...] Ele é
postulado por milhões de pessoas sem-teto, encarceradas, prostituídas, criminalizadas,
marginalizadas, doentes e analfabetas. [...] No atual contexto histórico, a ascensão do
Quarto Mundo é inseparável da ascensão do capitalismo global da informação.
(CASTELLS, 1998, apud MORROW; TORRES, 2004, p. 40-41).

Essa afirmação coaduna com os dizeres de Sá-Chaves (2001, p. 85), para quem a
globalização e o desenvolvimento científico-tecnológico constituem uma iniludível conquista da
humanidade. No entanto, essa conquista é restrita a determinada classe, ou seja, “[...] dizem
particularmente respeito apenas aos novos iniciados, portadores dos códigos de linguagem que
possam permitir a continuidade das permutas, das descobertas e do conhecimento.”
Neves e Sant’Anna (2005) também identificam essa nova configuração mundial, a partir da
reestruturação capitalista, e sinalizam para uma nova ordem societária que será necessária nesse
processo; e que “precisa” ser formada para tal. Descrevem esse processo da seguinte maneira:
O fim da Guerra Fria, a crise estrutural de acumulação capitalista e o nível de
racionalização alcançado pelo modo de produção social capitalista nas décadas finais
do século XX, consubstanciado na mundialização da produção, na difusão do
paradigma da acumulação flexível de organização produtiva, assim como na
introdução e na difusão aceleradas da microeletrônica e da informática na organização
do trabalho e no cotidiano dos cidadãos, determinaram a elaboração de um novo tipo
humano, de um novo homem coletivo, conforme aos novos requerimentos da
reprodução das relações sociais vigentes. (NEVES; SANT’ANNA, 2005, p. 32).

Esse é o “cenário” no qual se insere esse texto, um mundo globalizado e marcado pelo
processo de reestruturação capitalista. Processo que se desenvolveu de maneira “[...] simétrica entre
os líderes da produção mundial, em função da internacionalização da produção e da
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remonopoliação da burguesia ocorrida nos anos 1990.” (COSTA, 2008, p. 114). É, pois, um Estado,
marcado pelas contradições presentes nesse “mundo globalizado” e que necessita educar a todos/as
para um outro consenso. E é nesse sentido, que a Educação, entendida como Educação escolar,
ganha centralidade nas políticas públicas e, mais especificamente, as políticas educacionais e dentre
elas a que trata da formação docente. Entendemos que as políticas educacionais adquiriram um
caráter mais abrangente que as políticas de maneira geral. Burton (2014) a partir dos estudos de
Levin (2001) afirma que “uma abordagem mais multidisciplinar embasou o reconhecimento da
natureza crescentemente complexa da política da educação” (BURTON, 2014, p. 318). Para esse
autor as políticas educacionais tem manifestado “um conjunto de ações realizadas pelo Estado e
formadas pela política de diferentes atores, tanto públicos quanto privados, às vezes em disputa”
(BURTON, 2014, p. 319). São resultantes de negociações entre esses diversos atores e os resultados
serão a materialização desse processo de disputa, que depende das forças políticas em jogo, as quais
podem ser totalmente diferentes daquilo que já existia, rompendo com propostas anteriores, ou não.
(BURTON, 2014).
Ball (2001) afirma que, no documento da União Europeia sobre Educação e formação é
identificado um “novo consenso” que põe fim ao debate sobre os princípios educativos e que
“Conceitos como ‘sociedade de aprendizagem’, ‘Economia baseada no conhecimento’, etc., são
poderosas construções políticas, geradas no seio desse consenso.” (p. 100). Ball afirma que
A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de ‘bricolagem’; um
constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de ideias de outros
contextos, de uso de melhorias das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias
canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas, e por vezes, de
investimentos em tudo aquilo que possa vir a funcionar. (BALL, 2001, p. 101).

Neste “novo consenso” a busca incessante pela elevação da qualidade na Educação,
entendida, em especial, como universalização do ensino e melhoria no ranqueamento dos/as
alunos/as nas avaliações externas, redimensiona a necessidade da qualificação profissional,
materializada na formação inicial de professores/as, e também na necessidade de processos de
formação continuada (entendida como formação em serviço).
A recente ampliação da pesquisa com enfoque na formação continuada em serviço está
articulada com a contrarreforma do Estado e, por conseguinte, a contrarreforma educacional
brasileira, trazendo indícios de que esta é considerada como parte fundamental no processo de
reestruturação produtiva, uma vez que é responsável pela mudança que se esperava promover nos
professores, por meio de processos de profissionalização. Afirmamos isso embasada no conceito de
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Behring (2003), quando afirma que a contrarreforma é um processo complexo em que as agências e
funções estatais são redefinidas para potencializar as chamadas “forças de mercado”. O principal
impacto do movimento de contrarreforma ocorre justamente na questão social (Educação, saúde,
assistências/previdências etc.) à medida que a ação pública passa a ser ordenada pela racionalidade
privada, tratando o direito social como uma mercadoria. Para essa autora, “[...] a contrarreforma do
Estado brasileiro está ocorrendo no contexto de um pleno amadurecimento do capitalismo brasileiro
e reedita o drama crônico como negação da radicalização democrática, se auto intitulando como
‘reforma’.” (BEHRING, 2003, p. 101).
Pode-se afirmar que a década de 90 do século XX, em termos de políticas educativas, foi
marcada pelas orientações das organizações multilaterais, com destaque para o Banco Mundial
(BM), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) que se incumbiram, entre outras coisas, no âmbito da Educação, de
reorientar a elaboração de currículos escolares, que deveriam estar voltados para as demandas do
mercado, em uma vinculação direta entre Educação e desenvolvimento econômico. Nesse cenário,
combinaram-se, pelo menos, três variáveis: a primeira diz respeito à definição de uma agenda
internacional para a Educação, ou “Agenda Global Estruturada para a Educação” (DALE, 2001).
Esse aspecto se encontra expresso no consenso estabelecido a partir da Conferência Mundial de
Educação para Todos, ocorrido em Jontiem, no ano de 1990 e que foi sucedido por outros eventos
da mesma magnitude, como, por exemplo, a Conferência de Nova Delhi (1993) e a Cúpula Mundial
de Educação para Todos, em Dakar (2000).
A segunda variável constitui-se de proposta firmada no contexto da retomada de uma visão
que articula Educação ao desenvolvimento, em moldes semelhantes à teoria do capital humano, já a
terceira diz respeito à presença de organizações internacionais (FMI, BM, BIRD, OMC, UNESCO,
CEPAL, entre outras), como novo ator das políticas educacionais (AKKARI, 2011; BURTON,
2014) voltadas para o desenvolvimento de projetos na área de Educação. (DOURADO, 2001).
Os anos 2000 também revelam uma preocupação com a melhoria da qualidade de ensino, no
entanto, centrada na necessidade da redução da pobreza e na busca pela equidade, principalmente,
do ponto de vista das orientações das organizações internacionais (OLIVEIRA, 2011; SHIROMA,
2004). Desse modo, os programas de formação continuada são orientados no sentido de obterem
resultados que explicitem a minimização da pobreza e, ao mesmo tempo, incorram na melhoria da
qualidade da Educação, expressa, em especial, por meio das avaliações de larga escala. A educação,
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preconizada pelos organismos internacionais, é vista como “passaporte” para o mundo globalizado.
Ao fazer uma análise desse processo de globalização que estamos vivendo Ball (2001) afirma que
A maior parte das políticas são frágeis, produto de acordos, algo que pode ou não
funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de nuances e
moduladas através de complexos processos de influência, produção e disseminação de
textos e, em última análise, recriadas nos contextos da prática. (BALL, 2001, p. 102).

Nos dizeres de Gatti et al. (2019) “entre a proposição e o discurso da política, escrito ou
falado, e sua consecução nas práticas há injunções de múltiplos fatores e a linearidade entre
intenções e práticas dificilmente é mantida.” (p. 49).
Hargreaves (2004), afirma que estamos vivendo em uma economia do conhecimento, e,
portanto, em uma sociedade do conhecimento. Para ele, esse modelo de economia é estimulado e
movido pela criatividade e pela inventividade, e as escolas da sociedade do conhecimento precisam
gerar essas qualidades para não ficarem para trás. Nesse sentido, os/as professores/as devem agir
como catalisadores na sociedade do conhecimento, assumindo um novo profissionalismo que tem
como principais componentes a promoção da aprendizagem cognitiva; aprender a ensinar de
maneira diferente da que aprenderam; comprometer-se com a aprendizagem contínua; aprender a
trabalhar coletivamente; estabelecer parcerias com os pais; construir uma capacidade para mudança
e enfretamento de riscos, valorizando a solução de problemas. Em outras palavras, para esse autor,
na sociedade do conhecimento, os/as professores/as devem desenvolver as seguintes características:
“[...] criatividade, flexibilidade; solução de problemas; inventividade; inteligência coletiva;
confiança profissional disposição para o risco e aperfeiçoamento constante.” (HARGREAVES,
2004, p. 46). Os/as professores/as precisam ser um “novo tipo de trabalhador”, desempenhando
funções diferentes daquelas que desempenhavam até então.
Nesse processo de contrarreforma do Estado, as políticas de formação continuada em
serviço dos/as professores/as ganham um novo sentido, tornando-se responsáveis pela melhoria da
qualidade na Educação. No entanto, a orientação para a formação vem seguindo uma lógica
instrumental, de racionalização dos gastos, de focalização das ações e do cumprimento dos acordos
traçados internacionalmente. Conforme afirmam Pereira; Pinho; Pinho (2014)
Ao mesmo tempo em que as políticas se fortaleciam com o discurso da qualidade, as
ações implementadas distanciavam-se cada vez mais de uma proposta de unidade ou
de uma base comum de formação dos professores. Ela foi reduzida à dimensão técnica
tanto no aspecto organizacional quanto no de gestão curricular. (p. 106 - 107).
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Essas autoras denunciam ainda o caráter que tem predominado as políticas de formação
docente, “[...] focalizadas e aligeiradas, reafirmando modalidades de formação duvidosa.”
(PEREIRA; PINHO; PINHO, 2014, p. 107).
Para Akkari (2011), como resultante desse processo de globalização, houve um processo de
internacionalização da Educação, que produziu tensões entre as exigências nacionais e os
imperativos internacionais e trouxe como consequências a redução dos gastos no ensino público e a
pressão sobre os/as professores/as no que tange à prestação de contas de suas práticas pedagógicas.
Torna-se evidente, portanto, a centralidade que as políticas de formação continuada de
professores/as adquiriram no âmbito das políticas sociais, no contexto da contrarreforma do Estado.
Neves e Pronko (2008), ao fazerem uma análise das políticas educacionais de caráter
neoliberais que se materializaram nesse período indicam que as mesmas foram direcionadas à
melhoria da qualidade do ensino, e destacam as seguintes ações:
[...] o treinamento de dirigentes escolares, metamorfoseados em gerentes; a
redefinição da política de formação de professores de todos os níveis de ensino; a
definição das diretrizes e dos parâmetros curriculares nacionais; as diretrizes para a
elaboração dos projetos político-pedagógicos das escolas e os mecanismos de
avaliação de desempenho escolar, das instituições de ensino e do corpo docente.
(NEVES; PRONKO, 2008, p. 67).

A formação continuada de professores/as, como parte das políticas públicas adotadas,
adquire, nesse âmbito, um sentido de minimização das dificuldades encontradas pelos/as docentes
no cotidiano escolar e para os/as administradores/as dos sistemas de ensino; é vista como uma via
para implementação de reformas e/ou a obtenção de indicadores que expressem a qualidade de
ensino (RHEINHEIMER, 2006), visto que estudos têm demonstrado que o “professor está sendo
constituído como obstáculo à reforma educacional e, mais, à reforma do Estado” (EVANGELISTA;
SHIROMA, 2007, p. 553). Isso é reforçado pelo estudo feito por Gatti e Barretto (2009, p. 202),
que afirmam que “Decorrem daí, em parte, o desenvolvimento de programas de Educação
continuada com o objetivo de promover capacitação para implantação de reformas educativas.” E
mais adiante essas autoras concluem que “Os processos de formação continuada desenvolvidos
desde os anos de 1980, quer para atualização ou complementação de conhecimentos, quer para
preparar a implementação de uma reforma educativa, não produziram os efeitos esperados.”
(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 202). Entre as razões para explicar esse fato as autoras apresentam
as seguintes,
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[...] a dificuldade da formação em massa, a brevidade dos cursos, realizados nos
limites dos recursos financeiros destinados, e a dificuldade de fornecer, pelos motivos
citados, ou ainda pelo nível de preparação das instituições formadoras, os
instrumentos e o apoio necessários para a realização das mudanças esperadas. Outra
razão comumente invocada nos estudos críticos sobre formação continuada é a
limitada, senão ausente, participação dos professores na definição de políticas de
formação docente, como categoria profissional, e na formulação de projetos que têm a
escola e o seu fazer pedagógico como centro. Nessas condições, eles não se envolvem,
não se apropriam dos princípios, não se sentem estimulados a alterar sua prática,
mediante a construção de alternativas de ação, ao mesmo tempo em que se recusam a
agir como meros executores de propostas externas. (GATTI; BARRETO, 2009, p.
201).

Em estudo recente Gatti et al. (2019) reafirmam isso e apontam que “a descontinuidade de
programas, além da presença de processos que desconsideram as etapas da vida profissional dos
docentes, e, ainda, a ausência “de políticas que formem e fortaleçam, em conjunto, o corpo docente
e a equipe gestora (diretores e coordenadores pedagógicos)”. (p. 178) são as marcas dos programas
de formação continuada desde a década de 1990.
Podemos afirmar, portanto que a contrarreforma tem como pressupostos a flexibilização das
relações de trabalho; a abertura de mercado, a desregulamentação econômica, a privatização de
agências públicas e a transferência dos bens sociais para o campo das relações mercantis. Há uma
disputa pela distribuição dos recursos públicos direcionados para ações focalizadas, ou, então, para
a seleção de projetos sociais orientados pelas agências multilaterais
Nesse processo de reconfiguração do Estado, ou de contrarreforma, a perspectiva gerencial
foi introduzida no sentido desenvolver uma cultura da eficiência, da eficácia e da qualidade na
administração pública; buscando engendrar no Estado elementos da gestão empresarial. As práticas
gerenciais visavam, sobretudo, de acordo com o projeto “reformista”, a “[...] aumentar a
governance do Estado brasileiro, resgatando seu papel de indutor do desenvolvimento econômico e
social e garantia dos direitos de cidadania” (BEHRING, 2003, p. 183). (Itálico no original).
Esse processo tem como resultado a precarização e a intensificação do trabalho docente e,
contrariando a retórica da contrarreforma, que prometia a inclusão social, a mercadorização,
presente na perspectiva gerencial, tem perpetuado a exclusão escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Freire (1996, p. 39) afirma que “[...] na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática.”. Essa reflexão deve partir da premissa da
“inconclusão do ser humano”, pois somente com essa consciência é que se pode pensar em
Educação como um processo permanente. Nas palavras do autor “Esse é um saber fundante da
nossa prática educativa, da formação docente, o da nossa inconclusão assumida.” (FREIRE, 1996,
p. 58). É necessário compreender o movimento dinâmico e dialético que deve envolver o fazer e o
pensar sobre o fazer, ou seja, o instante em que se dá a reflexão consciente e crítica sobre a prática.
Garcia (1999) também aponta este aspecto inconclusivo da formação ao afirmar que “[...] é um
processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, da
contemporaneidade e do avanço tecnológico [...]”. (p. 20). Em outro texto García (2009) menciona
que o processo de formação continuada “[...] está diretamente relacionado com os processos de
reforma da escola, à medida que esse é entendido como um processo que tende a reconstruir a
cultura escolar e no qual se implicam os professores enquanto profissionais.” (p.11).
Entretanto, conforme afirma Shiroma (2004, p. 115) o destaque que foi dado ao conceito
profissionalização nos documentos editados pelos organismos internacionais, na década de 1990,
para a América Latina e o Caribe, “[...] deve-se às relações estabelecidas entre profissionalização,
reforma do Estado e desenvolvimento econômico.” Portanto, o modelo de formação continuada que
se desenvolveu, neste contexto de reconfiguração do Estado, foi aquele voltado para estreitar as
relações entre capital e trabalho e não para emancipar os/as professores/as no sentido de alcançarem
autonomia sobre seu trabalho. Muito distante daquilo que Freire (1996) e García (1999, 2009)
apontam como resultados a serem esperados de processos de formação continuada para
professores/as.
A política de formação continuada no âmbito da contrarreforma do Estado, ainda que possa
ter aspectos positivos, não considerou a organização da vida social dos/as professores/as, composta
por determinações históricas, contradições e conflitos, para elaborar as diversas propostas
formativas. Desta forma, configurou-se em uma política educacional formulada e elaborada fora da
práxis social dos/as professores/as.
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Resumo
Este texto apresenta uma análise do processo de reconfiguração do Estado, abordando os reflexos da
globalização, principalmente, na elaboração e constituição de políticas sociais, e no caso específico deste
texto, as políticas educacionais. Aborda a temática da formação continuada de professores/as
sinalizando para a centralidade que essa política adquire no processo de contrarreforma do estado, e
consequentemente, contrarreforma educacional. A preocupação com a política de formação continuada
de professores/as no cenário contemporâneo tem ganhado certa centralidade, apesar de não ser um
tema novo no âmbito das políticas educacionais. A ampliação da pesquisa com esse enfoque está
articulada com a contrarreforma do Estado, trazendo indícios de que esta é considerada como parte
fundamental no processo de reestruturação produtiva, uma vez que é responsável pela mudança que se
esperava promover nos/as professores/as. O texto aponta o movimento articulado promovido pelas
orientações das organizações multilaterais, com destaque para o Banco Mundial (BM), Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que se
incumbiram, entre outras coisas, no âmbito da educação, de reorientar a elaboração de currículos
escolares, que deveriam estar voltados para as demandas do mercado, em uma vinculação direta entre
educação e desenvolvimento econômico. A formação continuada de professores/as, como parte das
políticas públicas adotadas, adquire, nesse âmbito, por um lado, o objetivo de diminuir as dificuldades
encontradas pelos/as docentes no cotidiano escolar; por outro lado, para os/as administradores/as dos
sistemas de ensino, visa expressar a qualidade almejada na educação e é também uma via para
implementação da contrarreforma. As políticas de formação de professores/as precisam considerar a
vida social desses/as sujeitos, que é composta por determinações históricas, contradições e conflitos.
As políticas implementadas não tem considerado esses aspectos.
Palavras-chave: Formação continuada de professores/as; Política educacional; Contrarreforma;
Globalização.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DO PIBID:
ASPECTOS PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
Alessandra Cristina Raimundo – RMERJ e PPGEd/UFF
Dinah Vasconcellos Terra – PPGEd/UFF

INTRODUÇÃO
Acompanhando as pesquisas sobre formação de professores nos últimos 16 anos,
observamos o aumento considerável nos debates específicos acerca de políticas públicas para essa
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área no cenário brasileiro e latino americano. No caso brasileiro, especificamente entre 2003 a
2015, foi implementado pelo estado, a Política Nacional para Formação de Professores com
diversos projetos articuladas por um conjunto de programas e ações envolvendo os diversos níveis
do sistema educacional federal, estadual e municipal dando suporte a formulação de políticas
educacionais que qualifiquem professores bem formados e buscando sua valorização (Gatti;
Barreto; André; Almeida, 2019).
Há uma infinidade de pesquisas e relatórios produzidos sobre a profissão docente e
evidências que mostram que formar bem esse professor é fundamental, também, para o bom
desempenho dos alunos. Por outro lado, para que esse resultado seja satisfatório existe a
necessidade superar a precarização do trabalho docente e o aligeiramento da profissão tornando o
ambiente atraente para as futuras gerações de professores. A importância de formar bons
professores, está em oferecer uma educação de qualidade, sem privilégios a um determinado
segmento da sociedade acesso aos bens simbólicos da cultura, tecnologia e ciência produzidos e
compartilhados sem excluir os segmentos populares, assegurando a igualdade de oportunidades e
direitos.
Para isso, é fundamental investir em políticas educativas de inserção profissional na
formação inicial, formação continuada de professores/as, plano de carreira, valorização da carreira
docente. Como afirma Nóvoa (2007), há um consenso discursivo produzido pela comunidade da
formação de professores e especialistas internacionais sobre essa necessidade, porém não vemos o
protagonismo dos principais atores/as (os professores) ocuparem lugar legítimo de produtores de
saberes e práticas. Nesse sentido, pensar na promoção de uma educação de qualidade, passa pela
participação ativa dos professores/as, nas narrativas compartilhadas, no processo de decisões e
direcionamentos da política educacional.
As pesquisadoras desse painel atuam nos dois segmentos da educação: Ensino Fundamental
I, II e Ensino Superior a mais de 20 anos. Nossas experiências ultrapassam a geografia brasileira
dialogando com colegas da Argentina com as mesmas preocupações sobre o tema das políticas
públicas para a formação de professores de educação física no que diz respeito a qualidade do
ensino na escola e na universidade.
Para dialogar com os demais textos do painel decidimos apresentar pesquisa realizada sobre
um projeto de formação inicial de professores de Educação Física a partir das experiências
vivenciadas em diferentes contextos do Programa Institucional aos bolsistas a Iniciação à docência
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(PIBID), com o objetivo de compreender a interlocução entre universidade e escola e o
desenvolvimento profissional criado na dinâmica onde o projeto é desenvolvido.
Trouxemos para o diálogo duas temáticas para serem problematizadas: Saberes Docentes e
Conhecimento Profissional. Para compreender esta relação, recorremos aos estudos de Tardif
(2014) a respeito dos saberes docentes e a sua relação com a formação profissional dos professores
e o exercício da docência. E Nóvoa (2017) que pensa a formação de professores como uma
formação profissional. Estes apresentam em comum: a crítica à racionalidade técnica; a valorização
do cotidiano e da prática dos professores como espaço de construção de saberes.
Nos aproximamos, também, dos estudos de Deleuze e Guattari (2011), na obra “Mil platôs”
para pensar uma concepção de educação que rompe com a forma hierarquizada, mecânica,
reprodutivista de conhecimentos, que passa a ser pensada como processos de experiências
formativas e espaço de criação.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada numa Universidade Pública com os sujeitos que participam do
PIBID na área da Educação Física. A pesquisa está representada por “Cenas” e para esse texto nos
localizamos na “Cena 3” que dialoga com o coordenador de área do projeto. Optamos por nos
inspirar no método cartográfico no desejo de acompanhar o processo de pesquisa no sentido de
reunir pistas e apontamentos como possibilidade de descrever cenários formativos rizomáticos
entendendo este como deslocamentos da própria pesquisa. O conceito de cartografia sugerida por
Deleuze, nos apresenta uma dimensão de pesquisa “pautada na descoberta de novas paisagens”
(Gallo, 2017).
Encontramos nos estudos de Deleuze e Guattari (2014), na obra “Mil platôs”, inspiração
para pensar as possibilidades rizomáticas do PIBID. Esses autores propõem o conceito de rizoma
capturado da botânica, referindo-se às raízes subterrâneas ramificadas em todos os sentidos,
formadas por bulbos e tubérculos apresentando formas diversas.
Pensar a tessitura formativa do PIBID, estando inseridos/as professores/as coordenadores,
professores/as supervisores, alunos/as licenciandos/as e comunidade, numa dinâmica social
complexa e heterogênea, pressupõe compreender essas relações como um rizoma, articulado com a
ideia de redes de conhecimentos, conectáveis em várias direções, tecendo relações de forma não
hierárquica, permitindo trânsitos de múltiplos saberes, sem se reduzir a uma universalidade.
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Nesse sentido, apresentamos o conceito de rizoma como potência para pensar a formação de
professores no PIBID reconhecer as múltiplas linhas de fugas e pontos de conexões que, ao serem
interrompidas, nos remetem a outras linhas de fuga, “territorializando” e “desterritorializando”.
Assim, o rizoma é pensado como um campo de experimentação em expansão, abrindo-se em
múltiplas entradas, nos lançando a novas mudanças, rompendo com o que se encontra estabelecido,
como o mapa que se pode cartografar.
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível,
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido,
adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um
grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra
de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação (DELEUZE;
GUATTARI, 2014, p. 30).

Tal como é proposto por Deleuze e Guattari, a cartografia surge como princípio do rizoma
como um mapa móvel constantemente criando novas possibilidades de saber/fazer pesquisa no
encontro com o outro, assumindo uma atitude política de não tornar os participantes meros objetos
da pesquisa, porém potencializar a força da construção coletiva. Criar maneiras de pensar o
processo de formação de professores inicial e continuada e o desenvolvimento profissional,
significa abrir as multiplicidades de experiências formativas, entre territórios de conhecimentos
conectáveis, tal como um rizoma, sem início e nem fim, onde a dimensão do meio ganha força
pelos acontecimentos e as relações instituídas formando novos fluxos.
PIBID E REDE RIZOMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Há existência do conjunto de marcos regulatórios para a formação docente, como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.364/96, o Conselho Nacional de Educação
(CNE), o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE) deram formas a vários programas de
formação de professore como o PIBID. Iniciado em 2007, este é um desdobramento de uma política
mais ampla do MEC, ao propor um sistema nacional de educação, no que diz respeito à valorização
do magistério e ganhou relevância no Brasil, com vistas a fomentar a iniciação à docência de
estudantes das instituições federais de educação superior e preparar a formação de docentes em
nível superior, em cursos de licenciatura presencial, para atuar na educação básica pública.
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Essa política coloca em destaque o papel das instituições formadoras, a importância dos
projetos formativos articulados com a formação inicial e continuada de professores, tendo em vista
a escola como lócus de desenvolvimento da especificidade da formação docente.
O primeiro edital publicado pelo programa foi restrito às áreas de Física, Química, Biologia
e Matemática para o Ensino Médio, sendo ampliado em 2009 para todas as licenciaturas. O projeto
expandiu-se rapidamente, incluindo universidades públicas estaduais, municipais e comunitárias,
com participação de estudantes a partir do segundo período da graduação. Apesar de se ter como
pré-requisito o fato de o discente estar no segundo período para ingressar no PIBID, podemos
observar, de acordo com as pesquisas de Gatti e André (2014), que em função das condições de
demanda de algumas instituições, alguns alunos, já no primeiro período, começaram a fazer parte
do programa.
A trajetória do PIBID nesses 12 anos não foi algo tranquilo, houve tensões para sua
continuidade, o que demandou grandes mobilizações nacionais, como, por exemplo, o denominado
“Fica PIBID”. A ameaça do fim do programa se intensificou a partir do golpe de impeachment da
presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016. Continuaram as mobilizações nacionais em prol da
continuidade do programa e o governo Temer lançou um edital com novo desenho - PIBID
(7/2018). Houve mudanças principalmente no que diz respeito à participação dos discentes
matriculados na primeira metade do curso de licenciatura e sua vinculação ao plano de atividades
dos objetos de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica, o
que gerou várias críticas por parte de pesquisadores, entidades científicas e instituições de formação
de professores.
Na descrição dos objetivos do PIBID, destacam-se a integração entre educação superior e
educação básica, apresentada nos estudos de Zeichenner (1998), Ludke (2011). Esses autores
destacam que os saberes produzidos nos diferentes espaços de conhecimento devem ser valorados,
tal qual sua função, às complexas circunstâncias vivenciadas, e principalmente ao respeito mútuo
em uma perspectiva da pesquisa colaborativa. Para essa questão específica, Ludke (2011) traz o
conceito de circularidade do conhecimento, sugerido por alguns pesquisadores franceses, de que
esta
[...] capta com perspicácia o movimento de comunicação entre os dois polos
mencionados, o da universidade e o da escola de educação básica, através do trabalho
de pesquisa de seus professores de ambos os polos, sem que fique patente
superposição ou hierarquização entre eles. A ideia de circularidade indica bem essas
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idas e vindas, essa circulação entre as duas fontes produtoras de saber, cada uma
enriquecendo a seu modo a construção do conhecimento a seu respeito. (p.37-38)

No PIBID, além desta questão, a dinâmica de saberes mobilizados nas três esferas de
formação – licenciandos/as em formação inicial, professores da escola e professores da
universidade - foram vivenciadas experiências metodológicas no espaço de formação que se
aproximam do cotidiano escolar, das situações de conflitos, dos imprevistos e das incertezas, Para
Andrade (2016),
[...] é preciso reconhecer que não se trata de mero investimento quantitativo numa
concepção tradicional de formação como relação linear e unívoca entre um formador e
um formando: trata-se de um processo circular em que todos se formam, formando-se
mutuamente. Este movimento de ações recíprocas entre os sujeitos corresponde o
sentido de se dizer que o PIBID consiste num movimento de trans/formação, ou de
protagonismo compartilhado, reconhecendo as múltiplas formas pelas quais cada qual
assume suas responsabilidades e seu compromisso com esse contexto formativo (p.
97).

Nesse movimento e nas especificidades do processo de formação, o PIBID permite uma
circularidade de conhecimentos entre universidade e escola. Assim, esse movimento de abertura a
novas possibilidades de formação de professores em formação inicial e continuada, coloca em
xeque questões recorrentes sobre o debate entre licenciatura e bacharelado (na Educação Física essa
é uma questão de tensão), ao mesmo tempo que levanta novas questões e novos olhares para
formação.
CONVERSAS COM O COORDENADOR DO PROJETO PIBID
Abrimos esta cena com a narrativa do coordenador que ao relatar seu percurso formativo no
PIBID reflete, a partir do sentido de ser professor de Educação Física, as disputas necessárias de um
curso de licenciatura na construção de uma identidade para formação de professores na educação
básica. Assim nos revela que:
Então, refletindo um pouco entendo que esse lugar de estar na Educação Básica e estar
também na disputa dentro do curso de licenciatura, porque, trabalhando aqui, estou de
alguma forma nessa disputa. Qual é a disputa? Disputa de pensar o quê? Será que a
licenciatura Educação Física constrói uma identidade com esse licenciando que é uma
identidade de professor. Isso acaba que, quando você fala professor de Educação
Física, penso: “Cara, acho que entendo mais como professor da Educação Básica que
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no caso tenha Educação Física como disciplina”. Mas, isso é um movimento que mais
é uma provocação daqui com o que tenha que afirmar isso, pois, afinal de contas,
todas aqui saem professores de Educação Física. No entanto, isso não quer dizer que
temos sido bem-sucedidos na construção de professores da Educação Básica. Então,
acho que esse é o grande horizonte, que as minhas ações aqui dentro vão mirar, que é
a construção ou viabilizar uma construção nessa perspectiva identitária de professor da
Educação Básica. A gente só consegue isso construindo algumas provocações tanto ao
nível da discussão do projeto político do curso, quanto também na construção dos
discursos.

Nesse relato, o coordenador narra a dificuldade do curso de licenciatura para professores da
educação básica. A posição de pensar o lugar de professor da escola básica passa pela experiência
de ter se formado nessa instituição e perceber ausência de diálogo com a escola. Sua narrativa
demonstra que os movimentos produzidos nesse processo abrem possibilidades de entender estes
como atos de resistência e de avanços, diante dos desafios.
Apesar da legislação educacional brasileira (LDB nº 9394/96; DCN 2015) avançar na
discussão da docência como ação educativa, articulando conhecimentos específicos e pedagógicos
em relação à formação de professores, insistindo no princípio da indissociabilidade teoria-prática,
isso não assegura que a instituição desenvolva suas próprias práticas de formadores de professores.
Essa questão fica evidenciada na narrativa do coordenador, ao pensar no PIBID como um lugar de
interlocução entre a Universidade e a escola:
Entramos em 2018 muito positivo, sobretudo com esta nova estrutura do PIBID que
tem olhado para a primeira metade do curso. É um desafio histórico para toda
licenciatura que ainda guarda de maneira disfarçada a ideia do 3 + 1, a ideia de uma
formação de um bacharelado com conhecimento específico com a primeira metade do
curso. Esses pontos são sensíveis a nossa realidade e como todos aqui (como eu que
sou coordenador e os professores supervisores fomos alunos deste curso de
licenciatura), tocamos na mesma questão recorrente à sensação que a escola não tem
visibilidade, não está presente nas discussões. Eu orientei uma monografia que a gente
olhava justamente isso: qual o lugar da escola nesse currículo? Nessas ementas? E
comparava com o currículo anterior que era mais generalista e não havia diferença
alguma da presença da escola no ensino da Educação Física. Então é um ponto que me
sensibiliza muito nas ações que eu proponho o quanto a escola precisa aparecer e
sobretudo com o professor de Educação Básica.
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Este é um debate antigo da área, do que foi e precisa ser repensado na formação dos
professores de nível superior de Educação Física. Os cursos apresentam bacharelados disfarçados
de licenciatura e segundo Castellani (2016) existe a necessidade também de se repensar a
licenciatura voltada à formação de professores de educação física para a escola, incorporando nela
conhecimentos originários das ciências básicas sintonizadas com as necessidades dos professores
para levar a cabo suas tarefas educacionais, distintas daquelas presentes nos espaços não escolares.
É importante afirmar, que diante dos parâmetros e diretrizes curriculares para a
formação, considerando-se inclusive, a complexidade e a especificidade de cada curso
de licenciatura, há uma produção discursiva, cuja construção teórica e metodológica
estrutura e dá sustentação, com forte expressão, ao caráter mercantil direcionado ao
platô educação. A universidade, território de disputas, é um espaço de constituição de
sujeitos, entranhado e atravessado por questões éticas e políticas (COSTA,2019, p.
108).

O diálogo entre universidade-escola, agenciado pelo PIBID, fomenta uma política de
formação de professores inicial e continuada, reconhecendo a escola como lócus formativo e campo
de produção de conhecimentos. Os princípios pedagógicos e objetivos do PIBID, de acordo com o
Relatório de Gestão da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica– DEB (CAPES,
2013, p.69), foram inspirados e construídos conforme estudos de Nóvoa (2009).
Entretanto, isso só é possível, se entendermos a escola como um espaço de formação do
professor trazendo a formação para dentro da profissão (NÓVOA, 2009). Para essa análise, o autor
apresenta o conceito de disposição, entendendo-o como um conjunto de atributos com forte sentido
cultural que vem a compor a identidade profissional do professor, “uma profissionalidade que não
pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor” (NÓVOA, 2009, p. 30).
De forma geral, essas disposições são reconhecidas como: o conhecimento do conteúdo
científico a ensinar e das práticas que conduzem à aprendizagem; cultura profissional apreendida
nos contextos escolares, no convívio com os colegas mais experientes; o tato pedagógico, ou seja,
as capacidades de relação e de comunicação com os alunos e de liderança na condução do trabalho
escolar; a habilidade para o trabalho em equipe, uma vez que o exercício profissional cada vez mais
assume dimensões coletivas e colaborativas na realização de projetos educativos das escolas; e o
compromisso social com a diversidade cultural.
Os objetivos expressos nos documentos da DEB/PIBID orientam nesse sentido, quando
dispõem, entre os princípios do programa, a “[…] formação de professores realizada com a
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combinação do conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino
superior e o conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas
(DEB/PIBID,2013, p.69). Porém, Nóvoa adverte sob a visão praticista para a formação de
professores cuja proposta recusa “abandonar a ideia de que a profissão docente se define,
primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado saber” (NÓVOA, 2009, p. 4).
A formação de professores compreende, dessa forma, um movimento de interlocução (uma
rede de conhecimentos) entre os cursos de formação de professores e a escola. As situações vividas
no contexto escolar são oportunidades de aprender no exercício da prática profissional e de suas
peculiaridades. Isso significa um processo de reelaboração de constructos teóricos e práticos numa
atitude permanente de reflexão sobre questões do cotidiano escolar.
Fato que consideramos relevante no diálogo com o coordenador é que essa experiência o
inspirou a criar um curso de extensão no formato parecido com o PIBID com o objetivo de
intensificar a interlocução entre docentes das redes de ensino e docentes da universidade e dos
alunos do curso de Licenciatura em Educação Física, dinamizando um ambiente de reflexão e
construção de conhecimento acerca das temáticas relacionadas à Educação Física.
Interessante ressaltar que a proposta do projeto de extensão caminha nesse sentido de
provocar o diálogo entre as instituições. Uma das ações do projeto é promover a interação dos
alunos da Educação Básica com as atividades de construção de conhecimento na universidade. A
proposta é inverter a lógica: ao invés de a universidade ir até a escola, a escola vai até a
universidade sendo está atividade uma ação conjunta com a participação dos licenciandos
extensionistas e licenciandos do PIBID. O coordenador descreve uma experiência com um
professor da disciplina da área do movimento motor que historicamente não tem aproximação ou
diálogo na formação de professores de educação física que atuam na escola. Esta fissura permitiu
escapar da rigidez disciplinar de áreas de conhecimentos antagônicas e se abrir para a elaboração de
novas relações
Ele começa a transformar, cedendo uma parte do curso dele para a construção de
propostas para os licenciados construir propostas pedagógicas para as crianças. Fomos
articulando, abrindo espaços e os professores têm avaliado que é um caminho
interessante para a disciplina dele. Ou seja, ancorar a disciplina dele, para pensar as
práticas pedagógicas da escola. Então, tem sido uma provocação. Com o passar do
tempo, temos observado isso e recentemente nós começamos uma parceria com outras
disciplinas desportivas.
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Capturamos na narrativa do coordenador de que alguns professores começam a apresentar
disponibilidade para discutir e isso permite transformações na disciplina que, a princípio, não fazem
parte do projeto político pedagógico do curso. Essa questão está imbricada, também, com a
participação dos licenciandos que chegam nas disciplinas e ao dialogarem provocam reflexões.
Reconheço que não são movimentos simples, embora exista uma tensão, aos poucos vamos
inaugurando espaços de debate construindo uma narrativa colocando em evidencia a escola como
eixo estruturante da formação do professor, a não hierarquização de saberes ou seja, rompe com a
hegemonia dos saberes específicos em relação aos saberes pedagógicos, aos saberes da experiência.
Como afirma Nóvoa (2017, p. 1116), são movimentos formativos que se entrecruzam nesse espaço.
A força deste lugar encontra-se na possibilidade de construir novos entrelaçamentos
que vão muito além da tradicional relação universidade-escolas. É preciso que toda a
formação seja influenciada pela dimensão profissional, não num sentido técnico ou
aplicado, mas na projeção da docência como profissão baseada no conhecimento. A
formação deve funcionar em alternância, com momentos de forte pendor teórico nas
disciplinas e nas ciências da educação, seguidos de momentos de trabalho nas escolas,
durante os quais se levantam novos problemas a serem estudados através da reflexão e
da pesquisa.

Nessa perspectiva, percebo a existência de outros espaços formativos atravessados por novas
possibilidades de diálogo entre a relação universidade-escola provocado por essa experiência no
PIBID em que linhas de fugas foram criadas e reinventaram novos agenciamentos e intercessores
para dar visibilidade à escola. Seja no projeto de extensão ou no PIBID, existe uma tensão, na
relação com o curso de licenciatura, expressa nos movimentos desses fluxos que possibilitaram
transformações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que os territórios do PIBID podem ser espaços de encontros rizomáticos,
constituídos por intensos fluxos entre sujeitos, potencializando a força de uma pesquisa
agenciamento que, por suas linhas, conectam, rompem e se lançam para outras linhas de fuga,
compartilhando conhecimentos e produzindo novos conhecimentos.
Reconhecemos que esta política de formação inicial e continuada possibilita reinventar, criar
formas de aproximação entre as instituições universidade e escola que oportunizem aos
licenciandos, professores supervisores da escola e universidade formar uma rede de conhecimentos
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na construção de práticas pedagógicas, na relação da valorização do saber fazer do professor da
escola básica e de reconhecimento da escola como lócus de desenvolvimento profissional.
Considerando, a relevância de programas que fomentem a formação inicial e continuada em
serviço, faz necessário aprofundar as pesquisas sobre políticas públicas, que articulem a diálogo
entre a Universidade e a Escola Básica, articulado em uma política nacional de formação de
professores, cujo eixo central para melhoria da qualidade da educação, seria pensar na
profissionalização docente como ocupação principal.
Neste sentido, reforçamos o debate apresentado no primeiro texto desse Painel de Marina
Antunes onde a autora destaca críticas aos modelos de formação continuada reafirmando que tais
programas devem considerar as expectativas e as peculiaridades de cada realidade. A discussão
encontrada na pesquisa reforça que, considerando o contexto do PIBID onde a pesquisa foi
desenvolvida, está longe de ser um pacote de formação inicial e continuada. Essa dimensão se
aproxima do debate realizado no terceiro texto por Mariel Ruiz, Nancy Ganz e Silvina Casablancas
onde as autoras constatam, na pesquisa realizada, a necessidade de uma formação realizada no
espaço/tempo dos sujeitos nos contextos onde se exerce à docência.
Finalizamos reforçando a relevância do diálogo com pesquisadoras Brasileiras e Argentinas
sobre a formação de professores de Educação Física nos contextos de projetos institucionais de
intercâmbios de pesquisas coletivas e compartilhadas no que diz respeito a políticas públicas na
formação de professores.
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Resumo
Há uma infinidade de pesquisas e relatórios produzidos sobre a profissão docente e evidências que
mostram que formar bem o professor é fundamental para qualidade da educação. Para isso, é
fundamental investir em políticas educativas de inserção profissional na formação inicial e continuada
de professores/as, plano de carreira, valorização da carreira docente. As pesquisadoras desse painel
atuam nos dois segmentos da educação: Ensino Fundamental I, II e Ensino Superior há mais de 20
anos. Nossas experiências ultrapassam a geografia brasileira dialogando com colegas da Argentina com
as mesmas preocupações sobre o tema das políticas públicas para a formação de professores de
educação física no que diz respeito a qualidade do ensino (na escola e na universidade) e de nossas
experiências nesses espaços. Nesse texto, fruto de uma pesquisa, decidimos problematizar um projeto
de formação inicial de professores de Educação Física a partir das experiências vivenciadas em
diferentes contextos do Programa Institucional de bolsas de Iniciação à docência (PIBID), com o
objetivo de compreender a interlocução entre universidade e escola e o desenvolvimento profissional
criado na dinâmica onde o projeto é desenvolvido. Optamos por nos inspirar no método cartográfico
no desejo de acompanhar o processo de pesquisa no sentido de reunir pistas e apontamentos como
possibilidade de descrever cenários formativos rizomáticos entendendo este como deslocamentos da
própria pesquisa. Reconhecemos, com a pesquisa que os territórios do PIBID podem ser espaços de
encontros rizomáticos, constituídos por intensos fluxos entre sujeitos, potencializando a força de uma
pesquisa agenciamento que, por suas linhas, conectam, rompem e se lançam para outras linhas de fuga,
compartilhando conhecimentos e produzindo novos conhecimentos.
Palavras-chave: Formação de professore; PIBID; Rizoma.
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LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL EN EDUCACION FISICA: EXPERIENCIAS Y RELATOS
DE UN MODELO UNIVERSITARIO
Mariel Ruiz – UNLU- Bs.As/AR
Nancy Ganz – UNLU-Bs.As/AR
Silvina Casablancas – UNLU-Bs.As/AR

PROBLEMÁTICA DESARROLLADA
Nuestra preocupación sobre de la formación inicial docente en Educación Física se inspira
en la necesidad de revisar el proceso de preparación y capacitación mediante el cual los estudiantes
aprenden a enseñar, proceso que propone estar en condiciones de afrontar la práctica profesional de
la enseñanza, en nuestro caso, de aquellas prácticas definida por el campo profesional de la
Educación Física. Y en donde se plantea como necesidad ir conformando un sentido crítico y
reflexivo, acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje y de la reconstrucción del conocimiento
que se genera desde la práctica y en determinados contextos (ROMERO CEREZO, 2004). Atender
a la formación inicial en Educación Física no es tarea sencilla, la diversidad de modos de estructurar
el conocimiento, destrezas, competencias o capacidades que se necesitan para enseñar y las
actitudes que se deben propiciar, son discusiones relevantes de las investigaciones didácticas
encaminadas a lograr mejores profesiones que refieran a la enseñanza.
Desde este planteo surge la intención de vislumbrar los saberes que producen los estudiantes
durante su experiencia formativa tomando como escenario principalmente las asignaturas que
conforman las didácticas específicas del plan de estudios vigente (PLAN DE ESTUDIOS: 43.03
(RESOLUCIÓN H.C.S. Nº 663/15; y PLAN ANTERIOR (43.02) DE LA DELEGACIÓN GRAL.
MANUEL BELGRANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN). En este texto nos
interesa compartir algunos análisis iniciales que entendemos pueden contribuir a la mejora de las
propuestas de formación a partir de recuperar el cotidiano de una institución particular.
Para abordar las intenciones inicialmente planteadas hemos considerado llevar adelante un
estudio de naturaleza socio critico, aspirando al cambio, la transformación y la producción de
conocimientos útiles para la práctica de la enseñanza. Proponiendo una metodológica cualitativa
que se interesa en la interpretación de los hechos en contexto, así como su relación con la cultura y
aspectos de la organización institucional siempre dinámica, en proceso.

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

2765

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

De esta manera nuestro análisis pone en juego el diálogo de las evidencias reunidas con las
teorías, permitiendo la reformulación de los supuestos y presupuestos, en función de lo hallado.
Coherente con esta posición implementamos estrategias de recolección de evidencias en esta
primera etapa de la investigación centradas en observaciones participantes, de clases, tanto prácticas
como teóricas, así como de otros espacios institucionales. Las observaciones se organizaron
teniendo en cuenta los objetivos planteado: Identificar los saberes producidos por los estudiantes en
la experiencia de formación docente inicial en el marco de las asignaturas identificadas como
didácticas especificas y reflexionar acerca del papel de dichos saberes durante la experiencia de
formación docente inicial.
Con la aspiración de aportar constructos teóricos que contribuyan a la mejora, innovación y
transformación de la didáctica en la formación docente universitaria en Educación Física mediante
la identificación de elementos que permitan la contrastación y el cuestionamiento a prácticas
tradicionales.
El total de observaciones de clases realizadas han sido catorce, permitiendo registrar en
forma escrita y fílmica, lo que hacen los estudiantes en las clases (prácticas y teóricas) de
asignaturas tales como: deportes: gimnasia, atletismo, natación, hándbol, vóley, rugby, y gimnasia
formativa 2, incorporando lo que hacen en el comedor, los vestuarios, la biblioteca, la sala de
informática, el parque central, los pasillos, las canchas, los gimnasios, etc.

Los registros se

inspiraron en la descripción exhaustiva, intentando poner el foco en los detalles, en lo particular de
lo que hacen los estudiantes, como lo hacen, donde y de que modo lo hacen, como se comunican,
interactúan, etc. y con quienes.
Se intentó no perder de vista el tipo y modo de responder a las propuestas de los docentes, y
con especial atención nos detuvimos en los cuerpos, en sus apariencias, vestimentas, accesorios, y
usos, así como a la presencia y uso de las tecnologías. Se incluyó en la indagación de campo,
registros fílmicos, dado que “las grabaciones en video ayudan al investigador a acercarse a los
acontecimientos de la vida real tal como ocurren naturalmente, es decir sin presencia del
investigador (ORELLANA LÓPEZ; SÁNCHEZ GÓMEZ, 2006) además de poder observar la
misma situación en varias ocasiones incluso de forma fragmentada, centrándose en las conductas de
mayor interés (GIBBS, FRIESE Y MANGABEIRA, 2002).
En cuanto a la configuración de las experiencias de aprendizaje de lo corporal se hace
necesario evidenciar que nos referimos a los cuerpos, atreves de los cuales se hace algo evidente o
legible (BERTHELOT, 1995 EN GÓMEZ PEDRAZA, 2001) reconociendo que no hay forma de
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transitar la experiencia de formación, cualquier experiencia humana, que no sea con, desde, en y
con el cuerpo (PLANELLA, 2002) los cuerpos representan experiencias de conocimiento, en la
medida que nos permite, conocer, explorar, relacionarnos con el mundo y con los otros, es su
naturaleza perceptiva la que hace posible experimentar una apertura al mundo (a cualquier mundo)
diría Merleau Ponty (1975) y Foucault (1972) apuntaría, que no hay cuerpo que no sea social y
enteramente cultural.
Por tanto, los cuerpos son en sí productores de conocimiento, más que un instrumento para
conocer. Cuando los cuerpos se transforman en instrumentos de conocimiento, estos quedan
incrustados en un régimen discursivo que los antecede (BERTHELOT, 1995 EN GÓMEZ
PEDRAZA 2001) y por ende reducidos a ellos. Pero también, los cuerpos son la clave para
interpretar el ordenamiento social y simbólico de la sociedad, dado que, en ellos, confluyen y se
realizan intensiones diversas.
Desde esta posición, reconocemos en este análisis inicial, lo complejo que resulta el
abordaje de los cuerpos en las experiencias de formación docente inicial en Educación Física, dado
que es en ellos en donde ser cruzan, complementan y yuxtaponen lo singular, particular y propio,
con lo social y en donde se afronta el desafío y por ende necesidad de insertarse en uno o varios
registros discursivos particulares, que tienen la singularidad de considerar que lo importante es el
significado y la eficacia de lo que se dice por medio de los cuerpos.
[…] copiar los movimientos que muestra la profesora de patada de pecho. Se acuesta
boca abajo sobre tablitas y el compañero ayuda y marca el movimiento de la patada.
Intercambian roles (O N, 2019).
[…] uno muestra lo que tienen que hacer (…) Vuelven a sus hileras para repetir lo
mostrado (…) En dos ocasiones la misma chica del grupo C que realiza una destreza
bien al volver a la hilera pasa chocando las palmas con su grupo” (O. G, 2019).

Estos fragmentos de observación, presentan a los cuerpos como instrumento de un
conocimiento considerado ‘experto’, aquellos validados por comunidades científicas que en este
caso se enmarcan en las disciplinas académicas (deportivas / o de la actividad física) en donde el
pragmatismo y la semántica, ubican al cuerpo como instrumento para producir lo que en verdad
importa. Desde esta representación, el sustrato de experiencias y por ende de saberes acumulados,
se ubican como saberes subsidiarios, soportes de aquellos validados, ‘saberes expertos’ desde las
disciplinas. Ubicados como saberes ‘profano’ diría Planella (2006) sin estatus socialmente
legitimado, ese conocimiento y elaboración conceptual que deriva de la experiencia subjetiva
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representa ese “punto ciego” para la mirada experta, que los considera valiosos en el marco de su
participación en el saber experto, aunque sea notable que ese saber es el que, de diversas maneras,
actúa y emerge en situaciones complejas.
Como rasgo distintivo en los registros de observaciones se presentan la interacción con el
celular:
Algunos grupos usan el teléfono, lo buscan en sus mochilas en reiteradas veces. (O
GF2, 2019).
[…] uno de ellos, tiene una pelota en la mano mientras el otro mira el celular, no
queda claro si lo esta utilizando para tomar el tiempo de la practica propuesta o lo esta
usando con otro fin. (O. GF 2, 2019).

La presencia del celular, anuncia el surgimiento y desarrollo de nuevas sensibilidades,
mediadores entre el sujeto y el mundo, captan la atención y les producen diversas sensaciones, que
son comunicadas a través de los cuerpos. Aquí es importante señalar que mensaje y medio no son
indiferentes, en palabras de McLuhan (1969) “el medio es el mensaje debido a que es el medio lo
que conforma y regula la forma y escala de asociación y la acción humana”. Así mismo, Baudrillard
(1972, p. 32) concibe que el “‘mensaje’ de la televisión no son las imágenes que transmite, son los
nuevos modos de relación y de percepción que imponen y cambian estructuras tradicionales [como]
la familia”. (PÉREZ HENAO, 2004).
En los registros de observación, se presentan algunos rasgos particulares en relación a las
vestimentas, las marcas que usan los estudiantes, los adornos, accesorios y tatuajes. Que abren la
puerta a la presencia de nuevas estéticas que indican el ordenamiento social contemporáneo. No se
hace alusión a si los cuerpos son delgados, obesos, musculosos, con alteraciones, dimensiones o
marcas que llamen la atención o bien reflejen un trabajo físico intenso que ha producido
musculación. Tampoco se hace mención, si es posible advertir prótesis, o presencias de cuerpo
‘post-humano’, es decir, un cuerpo operado y/o implantado donde se reflejan los intentos
deliberados de llegar a cierta ‘perfección’, y no se mencionan aproximaciones o diferencias etarias
entre los estudiantes, tampoco sobre etnias o razas. Sin este dato, evidencia o descripción perdemos
la posibilidad de entender el cruce de las fuerzas internas en una superficie en la que se inscriben
distintos códigos sociales. Lo que se refuerza notablemente son los sexos en términos de mujeres,
varones, chicas, chicos, una pregunta surge en ante esta evidencia, ¿como se coloca la diversidad
sexual? ¿Que lugar ocupa la diferencia, como se muestra y se concibe? ¿Y por sobre todo cual es el
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efecto de esa diferencia en las experiencias de formación docente? ¿Cuales son los mecanismos de
exclusión que operan en las clases? y ¿como es interpretada la misma?
En relación a las prácticas de la enseñanza destacamos tres componentes muy presentes en
las observaciones realizadas al momento en el trabajo de campo. Podríamos señalar que en estos
breves ejemplos recuperamos ciertos modelos de propuestas prácticas que implementan las y los
profesores en la transmisión en las clases de ciertos contenidos vinculados al área del deporte y/o de
las acciones motrices.
Al primer grupo lo asemejamos a modelos de transmisión de contenidos “de afuera hacia
adentro” los/ las estudiantes son ejecutores de acciones motrices indicadas desde afuera. El/ la
profesor/a explica, de modo preciso la acción que espera como respuesta de los estudiantes. Ellos/as
en silencio observan los gestos motrices a reproducir y luego los ejercitan; el /la profesor/a corrige de modo general y/o particular -, en aquellos casos que observa que la conducta motriz o motora se
aleja del modelo a reproducir.
En la clase se observa participación activa por parte de los y las estudiantes, con propuestas
de modelos a imitar; con repeticiones de ciertos movimientos y/ o técnicas que son propias de las
disciplinas deportivas.
Se percibe que la práctica no les resulta “pesada”, pero también, que prevalece la idea,
el objetivo de lograr “el movimiento”, “la técnica”, festejándolo cuando así sucede
[…] quizás el componente de la obligación, del rendimiento para la futura evaluación,
funcione en este contexto como motivador […] Al finalizar la clase, se reúnen
alrededor del profesor…

y charlan de lo realizado. Durante esta charla, pocos

participan expresando opiniones, solo escuchan conclusiones y cierre del profesor. (O.
AT, 2019).

En un segundo grupo podemos ubicar aquellas prácticas de los y las profesoras que recurren
al diseño y monitoreo de la transmisión desde un abordaje “de adentro hacia afuera”; por ejemplo:
Finalizada la muestra del primer grupo les pidió (a los estudiantes) que se sentaran a
observar lo que hacían sus compañeros. Estos se sentaron en la mitad de la cancha, en
fila y miraron desde el inicio hasta el fin de la actividad. Terminada la muestra del 2°
grupo la profesora les pidió que todos se sentaran y les dio una charla de cierre sobre
la actividad realizada. (O.GF, 2019).

Y un tercer componente que se observa con fuerte presencia es el agrupamiento de las y los
estudiantes en lo cotidiano de las clases observadas. Parecería ser una constante el trabajo en
subgrupos; y luego explicaciones por parte de los y las profesoras de modo de grupo total.
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Durante las explicaciones escuchan agrupados (no en ronda) de pie cerca del profesor,
uno muestra lo que tienen que hacer que no es siempre el mismo. Vuelven a sus
hileras para repetir lo mostrado. En el grupo A ayudan dos varones, en el grupo B
ayuda un varón y una mujer y en el grupo C ayudan 2 mujeres. (O.GF, 2019).

Es una característica muy presente esta modalidad observada en las clases del PUEF. A los
efectos de poder conceptualizar el porqué del uso del trabajo en grupos como estrategia de
enseñanza. Camilloni (2010) nos indica que su propósito es poder desarrollar habilidades de
interacción social entre los y las estudiantes y el desarrollo por parte de ellos/as de capacidades de
elección y toma de decisiones. Todas acciones de principio en una carrera de formación inicial de
profesores/as universitarios. El TG es una estrategia que promueve el aprendizaje activo, se centra
en las y los aprendizajes profundos de las y los estudiantes.
A partir de la confrontación con las ideas de otros/as, se establecen mayores relaciones entre
conceptualizaciones (acciones motrices en nuestro caso) que refuerzan a las primeras acciones y
apreciaciones individuales y personales. Las perspectivas de abordaje motriz se amplían al observar
las acciones motrices de los y las compañeras. Intercambiar y refutar con otros/as, promueve
justificar las propias percepciones; sacar conclusiones y ponerlas a prueba ante el juicio de los
demás miembros de un grupo; son operaciones cognitivas que en la formación inicial se aprecian en
las clases observadas:
Cada grupo conversa, en un grupo, una de las chicas muestra al resto de los
compañeros ejercicios, el resto observa, señala y aporta otros ejercicios, modifican lo
propuesto por la compañera. En otro grupo, hay dos 2 chicos de brazos cruzados, que
escuchan y observan lo que muestras dos chicas. (O. GF, 2019).

En los trabajos grupales, los y las estudiantes deben resolver situaciones motrices de modo
grupales logrando alcanzar ejercicio de su autonomía, provocando de algún modo aprendizajes más
responsables. Las decisiones alcanzadas son puestas a prueba de manera continua; no sólo al
momento de la evaluación de los resultados; sino que está entramada en todo el proceso de la
elaboración del trabajo motor en el conjunto de las clases. La autora señala ventajas de orden
teórico y de orden práctico, al momento da aplicar estas estrategias. Así se refiere al comentar que
en una clase hay tiempos acotados y múltiples tareas por realizar, entonces la distribución de las
tareas entre las diferentes personas de un grupo podría enriquecer el trabajo colectivo, de igual
modo que potenciar la creatividad del conjunto de las y los estudiantes. Si existe un clima de
confianza se estimula la participación de todos/as, disminuyendo la ansiedad que a veces es un
obstáculo para el aprendizaje. El trabajo con otro/as motiva también en la cooperación con otro/as.
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Algunos estudiantes perciben al grupo como un espacio en el que se puede mostrar
capacidades y conocimientos, y así ocupar un lugar destacado. El propio grupo puede fijar un
cronograma de acciones y tareas; así los tiempos individuales también se combinan en un espacio
común de trabajo. Así la palabra del profesor pierde valor, en función de los señalamientos de los
pares por el logro de ciertas acciones comunes. Al interior de los grupos los planteamientos de
acciones sobre diversos valores, logran mayor autenticidad. En el trabajo en sub grupos, los
estudiantes se conocen, se eligen entre ellos, y con el tiempo van construyendo hábitos de trabajo
compartidos. Este tipo de grupo es potenciador de aprendizajes colaborativos.
Hacemos una primera observación en este punto, y es si los y las profesoras reconocen esta
perspectiva de enseñanza y organización de sus clases, como un fuerte objeto de conocimiento en la
formación de las y los futuros/as profesores/as, o es más bien una práctica adquirida y que se
reproduce con modelos desde afuera hacia adentro.
En los ejemplos citados, los y las profesores/as logran circular entre el grupo mayor, y dar
señalamientos más precisos a los integrantes de los diversos sub grupos. Aquí habrá que visualizar
si la palabra, la capacidad de escucha, la habilidad para orientar sin interferir, para sintetizar las
producciones de los sub grupos logra ser interesante y desafiante, ya que se requiere de gran
formación disciplinar y didáctica por parte de quienes conducen las clases. Se espera que se
aprendan en la formación inicial con este tipo de organización, diversos contenidos disciplinares;
múltiples estrategias de construcción de saberes; habilidades de comunicación verbal y no verbal;
habilidades motrices necesarias para tareas específicas; hábitos y destrezas; actitudes y valores;
posibles de ser transferidas en diversos escenarios en un tiempo futuro. Estos elementos refuerzan el
interrogante sobre el porqué de la elección de esta modalidad como práctica casi unánime en el
conjunto de las clases observadas en nuestro trabajo de campo.
En cuanto a la presencia de la cultura digital en las escenas formativas creemos que la
formación inicial debe ser entendida como hecho que conforma una experiencia personal, subjetiva
y situada en un contexto cultural que la actualiza y le otorga sentidos. Bajo la mirada de lo cotidiano
como vertebrador de las experiencias formativas (ALVES, 2002), y dentro de ellas la presencia de
rasgos tecnológicos, nos lleva a rescatar en las escenas observadas en las clases, pequeños recortes
que dan luz a la dimensión analítica de la tecnología en la formación. ¿Qué lugar tiene la
subjetividad entendida como identidad digital en ellas? ¿Cómo componen ese escenario las
tecnologías presentes en el adentro y el afuera de la clase universitarias? Algunos conceptos que
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compartimos nos ayudan a ilustrar la perspectiva digital, subjetiva y de experiencia formativa en el
hecho cotidiano.
Una primera aproximación en la observación de las escenas, nos detienen en el especial
vínculo existente entre la cultura digital y los jóvenes en formación del profesorado de Educación
Física. Se trata del código de relación generacional entre ambos. Entender las clases universitarias
nos remite a interiorizarnos en la producción de sentido otorgada por el hecho tecnológico en la
actualidad por los /las estudiantes, sus modos de comunicación, difusión de acontecimientos y
generación de nuevos conocimientos. Al analizar los usos y los consumos culturales de los jóvenes,
Urresti (2000) ya señalaba, además de la centralidad de los grupos de pares en la definición
identitaria, el sistema de escenarios y ámbitos institucionales que hacen de marco a los encuentros,
en nuestro caso, las clases de la universidad y específicamente el entorno institucional que otorga en
las clases de Educación Física. Allí es donde observamos cómo la tecnología posiblemente está
favoreciendo una nueva dimensión a la cotidianeidad de los vínculos.
En relación con lo vincular, White, (2012) argumenta que el aprendizaje social y la
tecnología han cambiado el concepto de "estar juntos" y, por lo tanto, lo que significa aprender y
formarse en la profesión docente, juntos. También desde la investigación educativa, comprobamos
las diferencias en torno a “estar” conectados y vinculados entre sí. Espacios diferentes, acciones
diferenciadoras, ¿qué significa estar conectados para un/una joven? ¿qué significa para un adulto?
Seguramente las respuestas no serían unívocas, pero se trata de arrojar luz en la dimensión analítica
de lo que significa estar en contacto entre jóvenes y entre adultos. Esto nos lleva a comprender las
lógicas culturales presentes en las clases observadas o, por el contrario, la ausencia de la cultura
digital como escenario de actuación pedagógica. Entendiendo a esta última como un componente
valioso cuando su presencia asume algún sentido pedagógico que pueda fortalecer la formación,
dando lugar a que emerja y transite un recorrido indispensable, desde su lugar como componente de
usos subjetivos en los estudiantes hacia los usos en la formación profesional docente.
(CASABLANCAS, 2008).
En los registros observados, notamos la presencia de la cultura digital en diversas
situaciones, por ejemplo, en rastros y evidencias que demarca “la entrada” a la clase, se lee en lo
registrado
A medida que la docente habla, comienzan a llegar más estudiantes, al ingresar dejan
sus mochilas, guardan los auriculares que traen en las manos, guardan el celular y se
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suman a la “ronda” que se conformó en la cual la docente se encuentra ubicada en el
centro. (O. GF 2, 2019).

Esta secuencia se vio reproducida en varias de las clases observadas. El ingreso a la clase
implica la desconexión con su mundo conectado digitalmente, o simplemente, el guardado del
dispositivo que puede transportarlos a otro encuentro vincular. Otra posibilidad dentro de la
temática que nos ocupa, sería la utilización de los dispositivos móviles como fuente de información
en multiformatos, o registros visuales, performativos, que interactúen y enriquezcan la clase, que
intervenga la dimensión digital en ella. En estos casos, se manifiesta como límite de un adentro y un
afuera. Siendo el “afuera” de la clase, conectado y digital y un “adentro” de la clase con aparente
desconexión.
El adentro y el afuera existentes, aunque invisibles hace emergen una disolución de las
fronteras de uso tecnológico adentro y afuera de la universidad, y específicamente de la clase
universitaria, demarcado en cierta medida por la mensajería instantánea, por la utilización de las
redes sociales y la portabilidad de la conectividad.
Cabe aclarar, que especialmente en las clases en formación de Educación Física, objeto de
nuestro estudio, se podría asumir otra perspectiva diferente a las prácticas acostumbradas a clases
en instituciones de encierro. Dado que, en gran medida, transcurren en diversos ámbitos espaciales,
muchas en gimnasios, o piscinas o predios al aire libre. Algunos de los ambientes pedagógicos de
formación donde transcurren las clases, son menos rígidos que el aula convencional, en cuanto a la
geolocalización de los muros que demarcan el territorio del aula, aunque significados como entorno
de aprendizaje igualmente y podrían generarse otras modalidades de uso tecnológico.
Pareciera que, en ese escenario formador, el uso del celular como recurso de aprendizaje en
la formación, su paso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) está ausente, o lejos de su reconversión como elemento clave
en las clases universitarias formadoras de docentes que a su vez podrían potenciar su uso TAC en
las clases escolares de cualquier nivel que ejerzan los futuros docentes-estudiantes.
(CASABLANCAS, 2014). Tal como se plantea en la escena mencionada, son los estudiantes
quienes van y vienen com su subjetividad digital a cuestas, utilizando el celular como herramienta
comunicativa y vincular, pero no como complemento a su formación. El celular y su utilidad queda
en los márgenes de la clase, no entran en ella.
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CONCLUSIONES
Las experiencias de formación inicial docente en Educación Física desde los análisis
iniciales que nos hemos propuesto, platean desafíos tanto epistemológicas, como metodológicos.
Creemos que la organización de las experiencias de formación en torno a los cuerpos concebidos
como instrumentos mas que como conocimiento, deja fuera al sujeto, a su historia sus experiencias
y saberes, lo que equivale a dejar fuera la comprensión del ordenamiento social y cultural y por
ende otorgar lugares de significación a las diferencias en el marco de contextos diversos.
Por otro lado, desafíos sobre los modos en que se plantea la enseñanza, y como esos modos
implica la formación de futuros docentes que puedan llevar adelante una enseñanza acorde a los
tiempos, sujetos y posibilidades reales de los contextos en donde deben ejercer la docencia. Por
ultimo, el desafío de producir la articulación entre la cultura digital como escenario y lo tecnológico
como contenido didáctico, entendiéndose que debería recuperarse para promover prácticas de
formación transformadoras en Educación Física.
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Resumen
La investigación en curso se sumerge en el campo de lo cotidiano, en donde grupos de estudiantes por
un tiempo y en un espacio determinado; transcurren su vida de formación inicial junto a profesores y
profesoras y compañeros y compañeras a lo largo de aproximadamente cuatro años. Lo cotidiano,
representa un espacio de permanente reestructuración, nutrido por hechos y procesos dinámicos,
provenientes de condiciones y factores sociales, económicos, políticos, culturales. Gestados en un
tiempo y espacio determinado con pluralidad de sentidos y simbolismos, y en donde se va
desarrollando la subjetividad y asumiendo rasgos de ciertas identidades docentes. Esa cotidianidad,
ofrece una multiplicidad de indagaciones posibles para intentar comprender cómo y de qué modo
producen saberes y conocimientos tanto estudiantes como profesores de una carrera de formación
docente inicial en Educación Física, en el marco de una institución universitaria singular y particular
situada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Compartir nuestras impresiones iniciales sobre las
configuraciones de las experiencias de aprendizaje de lo corporal, la complejidad de las prácticas de la
enseñanza, y la articulación entre la cultura digital como escenario y lo tecnológico como contenido
didáctico de un primer análisis de observaciones de clases y otros espacios institucionales, contribuye a
profundizar sobre la formación inicial desde el entramado de significados, las formas de interrelación de
los discursos, los intersticios, la mixtura, los nuevos juegos de relaciones, etc que emergen y se ponen
en juego. Adoptar un posicionamiento socio crítico para investigar la realidad, es asumir la producción
de conocimientos desde la dialogicidad entre múltiples perspectivas y posicionamientos de sentido.
Palabras claves: Experiencias de aprendizajes corporales; Prácticas de enseñanza; Cultura digital;
Saberes docentes.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Esse texto tem o intuito de trazer elementos reflexivos que relacionem a formação docente
inicial vivenciada ao longo dos cursos de licenciatura no campo da arte com as práticas pedagógicas
desenvolvidas pelos professores egressos dos cursos de licenciados no campo da arte participantes
da pesquisa – PLCAPP.
Desse modo, buscou-se responder – Como tem se dado o perfil formativo do professor
licenciado no campo da arte para o ensino médio?, apresentando seus desdobramentos diante da
temática da formação docente inicial para a educação básica.
Nesse sentido, procurou-se evidenciar a influência causada pela formação docente inicial na
constituição da identidade (ou não-identidade), um movimento reflexivo adorniano, para a tomada
de decisão perante as práticas pedagógicas desenvolvidas dentro das escolas e das salas de aula.
A seguir se apresenta as informações obtidas durante as entrevistas com os professores da
rede estadual de educação do Ceará. Destaca-se, portanto, as principais falas que promovem a
análise e discussão em torno dessa temática.
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL DO PROFESSOR LICENCIADO NO CAMPO DA ARTE
A formação docente inicial representa o momento em que se tem acesso aos primeiros
conhecimentos acumulados acerca da profissão, colaborando para que o egresso consiga efetuar as
devidas decisões durante o exercício de suas funções (VEIGA; AMARAL, 2010; IMBERNÓN,
2002; BERBAUM, 1982; GARCIA, 1999).
Nesse sentido, ela pode acontecer de algumas maneiras. E conforme apresentado pelos
PLCAPP, os egressos dos cursos de licenciatura no campo da arte variam de modalidades de ensino
(presencial ou à distância), ou seja, eles declararam que seus cursos foram realizados na FGF Arte-Educação (EaD), UECE - Música e Artes Visuais (EaD), IFCE - Artes Visuais e Teatro (Artes
Cênicas).
Destaca-se que dois dos PLCAPP declararam ter realizado seus cursos na modalidade em
educação à distância - EaD, registrando como necessária a disciplina e gestão do tempo que tiveram
que desenvolver durante o curso para obter um rendimento satisfatório, acrescentaram que a
experiência foi importante para a consolidação de seus conhecimentos. Nesse sentido se destaca a
seguinte declaração:
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[...] no meu caso eu estudei todos os dias. Não era porque era à distância que o
professor só vinha final de semana que eu não estudava! [...] Tem a cobrança muito
forte no curso a distância porque você tem prazo para cumprir, não tem como deixar
para depois (Pégaso).

Dentro das instituições de ensino superior, há existência de programas institucionais que
colaboraram para a constituição do perfil do futuro egresso. Sobre essa oferta formativa, os
PLCAPP registraram como positiva a oportunidade de participar dos programas PIBID e PIBIC,
pois possibilitaram refletir sobre as temáticas em debate no campo da arte, educação e/ou
arte/educação, as quais favoreceram a regência em sala de aula, conhecendo assim a dinâmica do
espaço escolar e a realidade das escolas públicas de ensino médio.
Nessa perspectiva, pensar que o futuro professor tem por meio desses programas na
universidade a oportunidade de refletir sobre a profissão (NÓVOA, 2009). Assim:
E o PIBID me fez realmente conhecer a docência (Cão Maior).
[...] durante a faculdade as coisas que me ajudaram muito na minha formação foi o
PIBIC para a iniciação científica (Cão Menor).

O Estágio Supervisionado é apontado a seguir como um momento singular do processo
formativo dos futuros professores, pois possibilita confrontar a teoria e a prática. Pimenta e Lima
(2004) e Pimenta (2009, 2010) consideram-no um momento de atividade teórica, favorecendo, ao
fim, a unidade entre teoria/prática, que se consolidam por meio da relação entre disciplinas
denominadas pedagógicas, representando um momento enriquecedor no processo formativo do
futuro professor (CARMO, 1987).
Os cursos de licenciatura no campo da arte sofrem devido à falta de uma identificação ou à
demasia dela no campo da arte. Desse modo, os Estágios Supervisionados acabam resgatando essa
dificuldade durante sua realização (PIMENTA; LIMA, 2004), pois, quando chegam à escola, é
necessário mobilizar conhecimentos muitas vezes não apresentados em disciplinas anteriores.
Dentre as dificuldades apontadas que prejudicam a realização do estágio supervisionado,
estão, não ter – a) professores devidamente escalados e responsáveis por eles; b) acesso facilitado às
escolas; e, c) professores nas escolas com o mesmo perfil (ou afinidade formativa) do futuro
professor em formação, se vinculados aos outros professores da área de conhecimento - Linguagens
e códigos e suas tecnologias (nomenclatura usada no PCN-Arte) e Linguagens (usada na BNCC).
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Esse momento de formação, segundo os participantes poderia ser melhor aproveitado, caso
tivesse sido realizado com um professor específico, tornando-se um momento efetivo e rico de
discussão acerca do ensino da Arte no interior das escolas de ensino médio.
[...] eu não fiz estágio com professora de Arte graduada (Cão Menor).
Os estágios como são organizados só do meio para o final do curso [...] Acho que a, a
licenciatura [...] ela deveria formar desde o início mesmo (Cão Maior).

O professor participante Cão Maior destaca que o estágio supervisionado deveria ser uma
disciplina presente desde o início do curso, procurando articular o conhecimento específico com o
conhecimento pedagógico, para que o ensino da Arte pudesse, assim, se respaldar.
Nesse sentido, Berbaum (1982) e Hargreaves (1996a) declaram que o processo de formação
se fixar no desenvolvimento de atitudes formativas com a intencionalidade de promover mudanças.
Outro aspecto que chamou atenção durante o tratamento e análise das declarações dos
professores participantes foi à ênfase dada à falta de contribuição das disciplinas para a prática, não
instrumentalizando devidamente o futuro professor.
Destacaram que essa problematização não estaria apenas nos Estágios Supervisionados, mas
deveria estar presente ao longo do curso e em outras disciplinas, contribuindo assim para a
constituição da imagem do professor (NÓVOA, 2009).
A principal queixa dos PLCAPP se refere à realidade desconfortável de lecionar a disciplina
de Arte ante sua especificidade formativa no campo da arte. Isso significa que as universidades
oferecem cursos de licenciatura em Artes Visuais (Artes Plásticas), Dança, Música ou Teatro (Artes
Cênicas), mas o egresso lecionará Arte na educação básica, registrando o paradoxo formativo
existente, pois, o curso de licenciatura não é em Arte, mas fragmentado em artes (Artes), conforme
exemplificado.
Eu sei que eu tenho essa limitação por não ter a formação musical, por não ter a
formação em teatro, mas mesmo assim eu tento passar para eles (Pégaso).
[...] eu não tenho como dar aula de artes visuais como uma pessoa de artes visuais,
porque eu não sou das artes visuais, né? (Cão Maior).

Deste modo, legalmente os professores não poderiam ser culpabilizados pela não oferta de
conteúdo programado da disciplina de Arte, pois como cobrar que um professor licenciado em
Teatro ensine Artes Visuais?
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Sendo assim, os PLCAPP consideraram que o acúmulo de seus percursos formativos
(formação continuada - cursos, oficinas, palestras, eventos, etc.) colabora para a tentativa de manter
uma prática pedagógica coerente com seu compromisso de professor. Mas, quando se destaca o
curso de licenciatura no campo da arte, o retorno não é satisfatório, pois a realidade da sala de aula
com a escola é uma, e, da escola com a universidade é outra (SANTOS, 2005).
Estrela (2006) aponta que formação docente é algo constante na vida do profissional da
educação, configurando-se em formação contínua e agregando conhecimentos formais oriundos da
formação continuada e daqueles que nela se investem (TARDIF, 2002).
A universidade trabalha sozinha, a escola trabalha sozinha. A gente termina a
graduação sem estar preparado para entrar na escola (Cão Maior).
Quando eu entrei na escola, foi quando eu senti dificuldade mesmo de fazer a ... .
Essas coisas eu não tive na graduação (Cão Menor).

Reclamam que os cursos não oferecem a oportunidade de conhecer a escola, focando no
conhecimento artístico. Nesse sentido, Estrela (2006) e Simons (1999) destacam que a formação
docente deve partir do real e do questionamento das teorias existentes, procurando manter um
diálogo.
Existe ainda no interior dos cursos de licenciatura no campo da arte um ranço bacharelesco,
pois as disciplinas ditas importantes são aquelas vinculadas ao conhecimento em arte. Destacam-se
Yarger e Smith (1990), pois consideram fundamental pensar um curso que efetivamente colabore
para que os futuros professores se tornem eficazes e melhores, ampliando seus conhecimentos e não
os restringindo.
Essa realidade é exemplificada pela declaração do professor Cão Menor, em que professores
universitários consideram e propagam um discurso implícito ou explícito de que ser professor de
Arte é algo menor no interior do campo da arte.
[...] eu passei a metade do curso escutando que tipo assim: “chato, vocês vão ser
professores. Vocês vão sofrer, não sei o que...”, ou então assim: “se vocês não
estudarem muito, vão virar... vão acabar sendo professor mesmo”. Era uma narrativa
mesmo de que a pior coisa da vida era ser professor de Arte (Cão Menor).

A declaração acima registra o ressentimento apontado pelos PLCAPP de estar em um curso
de licenciatura no campo da arte e ser tratado como se não estivesse, ou pior, ser desqualificado
pela escolha de estar nele (MACHADO, 2009). Esse autor registra a ação do professor universitário
demarcam e marcam entendimentos diversos que compõe a identidade desse futuro professor.
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[...] no formato que ela (universidade) tem hoje, ela não te forma para a escola, porque
as disciplinas práticas, pedagógicas... elas são muito poucas (Cão Maior).
Eu fui me formando, tentando interpretar o que os professores falavam. [...] A
professora que dava aula lá na química era a mesma professora das artes visuais. E era
a mesma coisa... (Cão Menor).

Sendo assim, se faz urgente rever os cursos de licenciatura no campo da arte, pois não há
diálogo entre a universidade e a escola, não oferecendo confiança quando os egressos passam a
entrar em exercício. Nesse momento são mobilizados outros conhecimentos, chamados de
investidos por Tardif (2002).
Gatti e Barreto (2009) acreditam que é urgente rever o engessamento do currículo e procurar
promover uma discussão mais aprofundamento do objetivo do curso de licenciatura com a educação
básica.
Neste sentido, acreditam que os aspectos pedagógicos deveriam constituir a natureza dos
cursos de licenciatura no campo da arte, aproximando-os efetivamente do perfil formativo oferecido
pelas universidades, refletindo a prática social concreta do futuro professor de Arte na educação
básica.
CONCLUSÕES
Os egressos dos cursos de licenciatura no campo da arte registraram as dificuldades
enfrentadas durante o período de formação, e, posteriormente, o que ficou deles para o
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas em Arte no ensino médio, foco dessa discussão.
Contudo, acerca da formação docente inicial oferecida, os PLCAPP apontaram como
aspectos positivos os programas de PIBID e PIBIC, programas institucionais de bolsas de iniciação
à docência e científica, respectivamente, pois possibilitam aos seus bolsistas enriquecer seu
processo formativo.
Todavia, destacam os pontos negativos acerca da formação recebida, a saber: os Estágios
Supervisionados concentrados no final do curso e realizados em salas com professores de área de
conhecimento e não do campo de conhecimento, as disciplinas pedagógicas dispostas nos últimos
semestres e descontextualizados do perfil do curso, o ranço bacharelesco alimentado pelos
professores universitários. Todos esses pontos não contribuem para a elaboração de uma identidade
profissional, muito menos para uma identidade disciplinar.
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Segundo os PLCAPP, os cursos de licenciatura no campo da arte precisam urgentemente
minimizar a distância existente entre a universidade e a escola, reelaborando no interior dos cursos
de licenciatura uma discussão formativa que tenha como horizonte a formação do professor de Arte
na educação básica, ampliando o conhecimento pedagógico de modo que dialogue com o
conhecimento artístico oferecido ao longo do curso.
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Resumo
O presente texto é fruto de um recorte de estudos iniciados a respeito da relação direta entre formação
docente inicial e prática pedagógica para o ensino da Arte na educação básica. Desse modo, procura-se
apresentar sob a perspectiva dos próprios professores participantes como aconteceu sua formação
docente inicial e como esse egresso relaciona-a com suas práticas pedagógicas dentro da escola,
promovendo ainda que brevemente a articulação entre universidade e escola. Para conhecer essa
realidade, contou-se com a participação de 5 professores efetivos da rede de ensino do estado do Ceará
que ministram a disciplina de Arte no ensino médio, e que possuem formação docente inicial nos
cursos de licenciaturas no campo da arte. Nesse sentido, a pesquisa utilizou-se da Teoria Fundamentada
nos Dados para a obtenção e análise das informações fornecidas através das entrevistas pelos
professores participantes, tendo como eixo teórico os estudos da filosofia adorniana e ancorado sob a
luz do arcabouço teórico das temáticas adjacentes – Tardif (2002), Imbernon (2002), Pimenta (2009,
2010) Nóvoa (2009), etc.. Os professores participantes afirmaram que os cursos de licenciatura no
campo da arte precisam urgentemente minimizar a distância existente entre a universidade e a escola,
reelaborando no interior dos cursos de licenciatura uma discussão formativa que tenha como horizonte
a formação efetiva do professor de Arte para a educação básica, ampliando o conhecimento pedagógico
de modo que dialogue com o conhecimento artístico oferecido ao longo do curso. Sendo necessário
essencialmente que o curso de licenciatura possa ser tratado como tal, preparando o futuro professor
para sua imersão na escola, deixando-o seguro para o desenvolvimento do processo de
ensino/aprendizagem e de suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Formação Docente Inicial; Práticas Pedagógicas; Ensino da Arte; Ensino Médio.
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O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA BÁSICA: SABERES,
CONCEPÇÕES, DESAFIOS E PROPOSIÇÕES
Silvia Camara Soter da Silveira – UFRJ
Monique Andries Nogueira – UFRJ
Cecília Silvano Batalha – PPGE/UFRJ; FME
Massuel dos Reis Bernardi – PPGEdu/PUC-Rio, SEEDUC/RJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel apresenta recortes de três pesquisas que têm como foco o ensino de dança na educação
básica em escolas do Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhos decorrem de pesquisas desenvolvidas em
programas de pós-graduação, construídas na interface dos campos da Didática, da Formação de
Professores e da Arte. A primeira pesquisa trata da inserção de professores licenciados em dança na
rede pública do Rio de Janeiro e dos desafios que enfrentam vinte anos após o lançamento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte. O segundo estudo aborda o modo como
professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado) que atuaram ou estão atuando na
educação básica pública concebem o ensino de dança e, além disso, o que fazem (se fazem) a favor da
sua inserção no currículo escolar. A terceira pesquisa apresenta a proposta de trabalho de um professor
de dança nas disciplinas de Arte e Laboratório Arte-Educação (LAE) com normalistas do Instituto de
Educação CIEP 179 (SEEDUC/RJ) de São João de Meriti — RJ.Os três estudos têm em comum
reflexões acerca da dança e seu ensino na escola. Os dois primeiros deixam ver os desafios que os
professores licenciados em dança enfrentam quando estão inseridos nas escolas de educação básica,
ainda que este ensino, atualmente, seja garantido por lei. O terceiro estudo nos dá pistas sobre como
podemos pensar em modos de tornar o ensino de dança na escola possível, integrador e mais próximo
do tempo presente.
Palavras-chave: Docência; Ensino de Dança na escola; Didática; Currículo; Formação de professores.
INSERÇÃO DOS LICENCIADOS EM DANÇA EM ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO:
BALANÇO DE VINTE ANOS (1997-2017)
Silvia Camara Soter da Silveira – UFRJ
Monique Andries Nogueira – UFRJ

INTRODUÇÃO
Em 1997, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Dança é
apresentada pela primeira vez em documento de orientação curricular nacional como uma das
quatro linguagens a serem abordadas dentro do componente curricular Arte. Para o campo da dança,
a publicação deste documento significou um importante reconhecimento de sua possível
contribuição para o ensino de artes na educação básica e também uma esperança que, nos anos que
seguiriam, os licenciados em dança encontrariam na educação básica um lugar de atuação
profissional.
O livro 6 dos PCNs, relativo à Arte, apresentava o estado geral no ensino da Dança nas
escolas do Brasil e destacava:
Embora em muitos países [a dança] já faça parte do currículo escolar obrigatório há
pelo menos dez anos, no Brasil, a sua presença oficial (curricular) nas escolas, na
maioria dos Estados, apresenta-se como parte dos conteúdos de Educação Física
(prioritariamente) e/ou de Educação Artística (quase sempre sob o título de Artes
Cênicas, juntamente com Teatro). (BRASIL, 1997a, p. 27)
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Mais adiante, o documento sugere que o inexpressivo número de cursos de licenciatura em
Arte, sobretudo em Dança, no Brasil do final dos anos 1990 poderia ser um dos fatores que
agravavam a presença precária e desvalorizada das artes em geral e da Dança em especial, o que
fazia com que “na prática, tanto professores de Educação Física, licenciados em Pedagogia ou
Escola Normal, assim como os licenciados nas outras linguagens de Arte, vêm trabalhando com
dança nas escolas” (BRASIL, 1997a, p. 29).
A situação apresentada pelo texto, em alguns aspectos, parece não ter se modificado muito
durante os anos que separam a publicação dos PCNs dos dias de hoje, embora a aprovação da Lei n.
13.2781 possa significar alguma mudança futura nesse quadro. Em 1997, em todo o país, havia
apenas quatro cursos de licenciatura em dança; em 2007, este número aumentou para doze; e, em
2017, vinte anos depois, o Brasil contava com trinta cursos de licenciatura em dança, três destes na
cidade do Rio de Janeiro.
Apesar da expansão dos cursos de licenciatura em dança, nos mais de vinte anos que se
seguiram à publicação dos PCNs, a presença de licenciados em dança nas escolas de educação
básica é ainda incipiente, mesmo no Rio de Janeiro. Neste artigo, trataremos da inserção
profissional de docentes licenciados em dança nas redes públicas de ensino do Rio de Janeiro e
região metropolitana, a partir dos relatos de sete docentes.2
ATUAÇÃO DOS LICENCIADOS NA ESCOLA
Os licenciados em Dança, informantes desta pesquisa, identificados como DD e numerados
de 1 a 7, estão inseridos na rede pública de ensino nos componentes curriculares Artes Cênicas,
Arte, Arte-Educação e Educação Artística e, em apenas duas situações, respondem pelo
componente curricular Dança. O espectro de atuação dos pesquisados vai da Educação Infantil ao
pós-médio, cobrindo ainda o Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos,
Ensino Técnico a nível médio, Ensino Médio/magistério e a Educação Especial de adultos.

Em 2 de maio de 2016, foi aprovada a Lei n. 13.278 (BRASIL, 2016), que altera a redação dos parágrafos 2° e 6° do
artigo 26 da Lei n. 9.394, dispondo que as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro constituirão as linguagens a
serem abordadas no componente curricular do ensino de Arte, de que trata o § 2º do art. 26 da LDB
1

Esses dados fazem parte da pesquisa SILVEIRA, Silvia Camara Soter da. Saberes docentes para o ensino de Dança:
relação entre saberes e formação inicial de licenciados em Dança e Educação Física que atuam em escolas da rede
pública de ensino do Rio de Janeiro e região metropolitana. Rio de Janeiro, 2016. Tese (Doutorado em Educação) —
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Arte e Cultura — GECULT, Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
2
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Ainda que os licenciados em Dança estejam presentes em vários segmentos da educação
básica, nem sempre atuam tendo a Dança como conteúdo primordial. Identificamos duas situações
que, em alguns casos, podem ocorrer com o mesmo professor: aqueles que se consideram atuar com
Dança primordialmente, o que ocorre sobretudo com os que respondem pelo componente curricular
Dança; e os que avaliam não ter a Dança como foco de suas práticas na escola, recorrente para os
que respondem pelos componentes curriculares Arte, Arte-Educação e Artes Cênicas.
Começaremos apresentando relatos que indicam que a polivalência para o ensino de Arte se
mantém como referência em algumas escolas:
[…] eu não trabalhei, não trabalho, não estou trabalhando com Dança todo o tempo.
Eu trabalho num regime de polivalência. Eu subdividi da seguinte forma: eu trabalhei
Artes Visuais no primeiro bimestre, música no segundo bimestre. Agora, no terceiro
bimestre, que está sendo finalizado, que eu estou trabalhando com Dança e no
próximo vai ser Teatro. (DD1)3
No estado, eu não considero fazer um trabalho efetivamente com Dança.(DD6)

Os docentes dos componentes curriculares Arte e afins4 e Artes Cênicas assumem não terem
a Dança como base de suas aulas. Muitos relatam sofrer pressão por parte da própria direção da
escola para que cubram conteúdos de outras linguagens artísticas, numa perspectiva polivalente,
que entende que o professor de Arte deve oferecer aos alunos, de forma aligeirada, um pot pourri de
experiências em distintas linguagens artísticas, independente de sua formação inicial, e também
podem sofrer pressão para abordar apenas conteúdos de Artes Visuais. Na visão destes docentes, o
desconhecimento das coordenações e direções das escolas sobre o que poderia ser o conteúdo do
componente curricular Arte ou Artes Cênicas a ser abordado por um licenciado em Dança parece
justificar atitudes como a do relato que DD6 faz da fala da diretora de uma das escolas , no primeiro
contato que tiveram:
DD6, você é professora de artes. Ali tem lápis de cor, tem giz de cera. Cartolina a
gente não tem muito dinheiro para comprar, mas se você pedir com
antecedência.(DD6)

Também na percepção de DD5, nem sempre é claro para a gestão o que deve ser o trabalho
do professor de Artes Cênicas em escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, como exemplifica:
Modificamos alguns trechos das entrevistas para facilitar a compreensão do leitor. Entre colchetes introduzimos
palavras que permitem completar as sentenças e contextualizar os relatos e destacamos em negrito trechos com o
objetivo de facilitar os comentários que seguem.
3

Abarcando os componentes curriculares Arte, Educação Artística e Arte-Educação.

4
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Porque você chega lá — embora eu tenha feito um concurso para professora de Artes
Cênicas — e nem toda escola, nem toda a unidade vai ter espaço, vai compreender que
aquilo não é aula de Artes em sala de aula, vai entender que aquilo não é aula de
desenho, por exemplo. (DD5)

Esta mesma professora conta que a sua atitude mudou, por perceber que seu investimento
em enriquecer com conhecimentos de Dança o trabalho que desenvolvia em Artes Cênicas não era
bem visto pela escola.
Quando eu entrei no município, eu cheguei lá tipo assim: 'ó, quero ocupar o espaço do
auditório', que era o espaço mais aberto que tinha, e aí naquele primeiro ano eu,
empolgadíssima, propunha vários jogos, várias brincadeiras, com o corpo e tal. Aos
pouquinhos, fui percebendo que esse espaço era desvalorizado. As pessoas lá
entendiam que eu estava enrolando, que eu estava dando qualquer outra coisa menos
trabalhar Artes. […]E dentro de uma escola, as pessoas, no geral, entendem que eu
vou trabalhar artesanato, reciclagem, fazer cartazes, essas coisas. Isso tudo é muito
cobrado.(DD5)

A falta de orientações curriculares claras, assim como o desconhecimento por parte da
direção de algumas escolas dos documentos curriculares existentes, agrava esse quadro. DD7,
professora de Arte na SEEDUC e de Artes Cênicas na SME/RJ desde o ano 2000, afirma ter feito,
no início, “muita pesquisa” para descobrir o que deveria ser tratado nas aulas destas disciplinas. Na
época, desconhecia a existência de documentos de orientação curricular específicos para o Rio de
Janeiro. Também para a professora DD6, a falta de orientações curriculares mais claras agravou o
choque de realidade (TARDIF, 2012), comum ao ingresso de docentes na vida profissional, como
ela explica:
Eu comecei a ver que não tinha um chão, não tinha um lugar, não tinha nenhuma
possibilidade. Quando eu comecei ainda não tinha uma matriz curricular que eles
dissessem 'é isso que você tem que dar' ou alguma coisa para nortear. (DD6)

Já DD3 diz levar em consideração as orientações curriculares do município para as Artes
Cênicas, mas o faz por iniciativa própria, já que não há nenhuma cobrança neste sentido, o que, do
seu ponto de vista, tem um lado positivo, pois dá a ela “bastante liberdade” para construir o
planejamento junto aos alunos, adaptando-o a suas reais condições de trabalho. Ela sugere que,
apesar de se basear nesses documentos, muitas vezes a própria coordenação da escola desconhece
haver documentos de orientação curricular para as Artes (para Artes Cênicas, em seu caso),
corroborando as impressões de DD6.
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Pela fala de DD7, DD6 e DD3 é possível perceber uma certa ambiguidade em relação aos
documentos de orientação curricular. Se, por um lado, sentem falta de algo mais claro para poder se
guiar, por outro, este vácuo produzido pela ausência de orientações ou pela não exigência dos
gestores para que as existentes sejam cumpridas dá às docentes mais autonomia. A indefinição e a
desvalorização do lugar que a Arte ocupa na escola também são citadas por DD3, professora do
componente curricular Artes Cênicas, que diz sentir que a Arte na escola “é um território quase sem
definição (…). A figura do professor de artes é uma figura diferente dentro da escola, porque a
gente não tem prova, a gente não reprova ou não pode reprovar” (DD3). Do seu ponto de vista, nem
os alunos, nem a gestão, nem os colegas sabem exatamente o que ocorre nas aulas de Arte, o que
causa mal entendidos. DD3 vem, por exemplo, tentando introduzir práticas de Dança nas aulas de
Artes Cênicas, defendendo junto aos alunos que a Dança pode ser compreendida como uma das
artes da cena, porém, relata que
Quando chegou no final do bimestre muitos alunos vieram me cobrar, porque no
boletim saiu escrito Teatro, e nas orientações curriculares da prefeitura do Rio está
escrito lá que as Artes Cênicas são Teatro. Então eu fiquei numa situação delicada de
novo. (DD3)

Esta situação delicada parece estar relacionada ao fato de abordar a Dança em aulas que
oficialmente deveriam ser de Teatro, segundo os documentos de orientação curricular. Isso a coloca
em uma posição frágil diante também dos próprios alunos e da direção. Ela diz:
Eu tenho uma licenciatura em Dança, eu fui habilitada a prestar o concurso com a
minha licenciatura em Dança, mas nas orientações curriculares está escrito Teatro.
(DD3)

A cobrança por parte da gestão para que haja um produto das aulas de Arte a ser partilhado
com a comunidade escolar e que, se possível, este seja concreto e palpável, é recorrente na fala dos
informantes:
A coordenação, a direção, elas querem ver na parede alguma coisa que você tenha
feito. Nem que sejam fotos. (…) o meu primeiro trabalho foi isso. Eu peguei umas
obras de arte mais famosas e que tinham corpo, e eu propus que aquelas crianças
fizessem uma reprodução delas e eu fotografasse. Para a gente fazer uma releitura
daquelas obras de arte. E aí eu fiz uma exposição de fotografias. Agradei todo mundo,
ficou todo mundo achando o máximo (risos). Mas enfim, essa não era a base
exatamente do meu trabalho em sala de aula, embora eu valorize e ache que realmente
foi super legal. (DD5)
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A estratégia encontrada por DD5 de associar sua abordagem corporal à releitura de “obras
de arte (…) famosas”, provavelmente quadros e/ou esculturas célebres, e registrar seu trabalho por
meio da fotografia para poder expô-las mostrou-se eficiente para satisfazer a gestão e o colegas.
Apoiou-se em práticas correntes do ensino de Artes Visuais para ver seu trabalho aceito e
legitimado e assume ficar confusa em relação ao que abordar nas aulas de Artes Cênicas a partir da
pressão por produtos “palpáveis”.
Em alguns casos, são as dificuldades encontradas nas escolas em que atuam que fazem com
que os próprios professores abram mão de trabalhar com a Dança:
Eu já dei aula no município em dez colégios diferentes. Fui conhecendo a realidade de
cada escola, a diferença de uma para a outra. É muito diferente. Tem escolas em que o
aluno, às vezes, não consegue ficar em pé dentro de sala. (…) As salas são muito
cheias, (…) Você não tem outro espaço, não tem quadra. E quando tem quadra, às
vezes, o professor de Educação Física está ali, então você não tem espaço mesmo para
trabalhar. (…) Isso dificulta o trabalho da Dança. Eu tinha que dar aula e começava
desenvolvendo outros tipos de Arte, trabalhando através da música, de outras coisas…
(DD7)

A ausência de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das aulas é apontada pelos
professores com uma das principais dificuldades. Transformar uma sala de aula com mesas e
cadeiras em local adequado nem sempre é viável, como relata a professora DD5:
Atualmente [dou aula] em sala de aula, com cadeira, mesa. A gente tenta afastar de
vez em quando, fazer uma roda ali, mas não é sempre que me disponho a fazer isso,
porque num tempo de cinquenta minutos, até você arrastar as mesas, as cadeiras, até
você explicar, até você fazer ficar todo mundo quieto para te ouvir, leva muito tempo
e realmente não fica viável. Você não sente que conseguiu concluir aquilo que você
queria fazer, entendeu? (DD5)

É possível constatar ainda que a principal referência de ensino de Arte na escola, de gestores
e dos próprios pares segue sendo a das Artes Visuais, com mais tradição nas escolas brasileiras.
Morandi (2012, p. 89) resume com clareza algumas das razões para que as Artes Visuais ainda
prevaleçam:
O enfoque nas Artes Visuais, além de constituir um reflexo da formação profissional,
é resultado da manutenção de uma linguagem inserida na escola há mais tempo e que
se enquadra na estrutura tradicional de ensino. As aulas podem ser realizadas no
próprio espaço da sala de aula, exigindo pouca mobilidade e deslocamento dos alunos.
Já o ensino de Dança necessita de um espaço mais amplo, exigindo a reestruturação
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das carteiras escolares na sala ou a utilização de um outro lugar. (…) Os trabalhos em
Artes Visuais, por meio de desenhos, pinturas, esculturas, entre outros, constituem um
registro palpável e de alcance dos pais e coordenadores; entretanto, na Dança, os
trabalhos nem sempre podem ser ‘levados para casa’. Dificultando a visibilidade e o
acesso aos resultados obtidos em aula. (MORANDI, 2012, p. 89)

A dificuldade de dar visibilidade aparece na fala de DD5, que entende que a natureza
efêmera5 do seu trabalho não é compreendida na escola:
(…) Posso estar errada, mas é um ponto de vista meu, eu não acho que o professor de
Artes esteja ali para enfeitar a escola. Eu detesto, eu acho terrível. E muitas vezes o
que eu trabalho em sala de aula, como é efêmero, como tem aquela coisa do
instantâneo, acontece ali em sala de aula, aquilo não é visto, não é valorizado, não é
pontuado. Não é importante. (DD5)

A exigência dos gestores de visibilidade do trabalho por meio de suportes como cartazes ou
murais, a prevalência das artes plásticas como referência. A Dança pode ser entendida como uma
das artes do corpo que “se definem como as artes que utilizam o corpo e sua fisicalidade — que
organizada e produtora de sentidos se designa por corporalidade — como instrumento fundamental
e necessário para a efectivação e finalização” (RIBEIRO, 1997, p. 111). Nelas, corpo e obra se
confundem e não há um suporte externo ao corpo, uma vez que são manifestações “do corpo no
presente, sem reprodução” (RIBEIRO, 1997, p. 111). De modo semelhante, o que é vivenciado
pelos alunos durante as aulas de Dança ou de Artes Cênicas nem sempre pode ganhar visibilidade,
ser partilhado com a comunidade escolar através de “um registro palpável” (DD5). Como ressalta
Ribeiro (1997), essa é uma importante distinção entre a Dança e as Artes Visuais ou plásticas. As
últimas “se diferenciam das artes do corpo, pois são artes cuja efetivação e resultado estão
condicionados à separação do corpo da obra no momento de seu acabamento; são artes
materializadas por um suporte do qual está ausente o corpo” (RIBEIRO, 1997, p. 111). A falta de
compreensão desta importante distinção parece alimentar o equívoco de se esperar que os
professores de Dança e de Artes Cênicas deem visibilidade aos seus processos nos modos habituais
das aulas de Artes Visuais.
Já DD2, professora de Educação Artística em Japeri desde 2014, diz conseguir trabalhar
com a Dança como conteúdo principal, contando com o apoio dos gestores e com a adesão dos
alunos. Suas aulas acontecem na “sala de aula comum” e também no pátio:
A expressão arte efêmera é utilizada no campo das artes para designar as linguagens artísticas que não têm como
produto objetos palpáveis e permanentes.
5
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Por exemplo, muitas aulas eu prefiro fazer no pátio, apesar de não ser uma estrutura física
muito boa para algumas propostas a dispersão pode atrapalhar, nesse caso, eu prefiro trabalhar
dentro da sala de aula. E aí, é aquela coisa… não tem uma sala. Então, a gente pega as cadeiras, as
mesas e reconfigura a sala de aula e utiliza o espaço que tem. (DD2)
Quando indagada sobre algumas propostas que desenvolve em suas aulas, DD2, que apesar
de não contar com uma sala adequada para dança, diz contar com o apoio da direção da escola e
com alguns recursos materiais, como aparelho de som. Afirma articular prática de dança, com
ênfase nos estudos do corpo e na criação, aulas teóricas e momentos de apreciação:
A gente faz, na verdade, um estudo do corpo. Sempre estimulo muito eles a criarem as
próprias células coreográficas, criarem suas danças e pensar que isso também é dança.
(…). Além das experiências práticas, (…) faço eles apreciarem também os trabalhos
dos colegas. (…) Então, eles estão sempre nesse lugar, também, de apreciar a dança.
De ver dança e da gente discutir sobre isso, também. (DD2)

Também DD1, professor de Arte-Educação em curso de formação de professores
(magistério) a nível médio, diz alternar momentos práticos com momentos teóricos, pátio com sala
de aula, no único bimestre em que aborda a dança ao longo do ano letivo.
Para o trabalho com dança escolhi oferecer material em relação à linguagem da dança,
pelo viés das danças populares. Do ponto de vista teórico, levantei alguns aspectos em
relação à Kinesfera de Laban, falei um pouco sobre o contexto de algumas
manifestações culturais brasileiras e listei para que os alunos procurassem o que eles
se interessavam dessas manifestações, pra trabalhar a dança dentro dessas
manifestações. Então as minhas aulas teóricas são pra mostrar pra eles quais são os
caminhos que a gente tá percorrendo, pra embasar, senão eles acham que é uma
doideira da minha cabeça, né? (DD1)

As atividades que os respondentes que atuam nos componentes curriculares Arte e afins e
Artes Cênicas citam como exemplo de seu trabalho são diversificadas:
Hoje em dia eu trabalho muito com vídeo, trabalho muito com contação de história,
gosto muito de trabalhar com as datas que estão acontecendo no calendário sazonal.
(DD5, Artes Cênicas)
É bem diverso, eu não tenho alguma coisa fixa que eu trabalhe. Não é sempre que eu
consigo trabalhar com a prática de dança. Na maioria das vezes, dentro dessa
diversidade, a gente tem uma abordagem mais perto da expressão corporal e de jogos.
Jogos teatrais, jogos de improvisação, com o corpo e voz. Improvisação e criação de
cenas, de situações cênicas a partir de algum texto, pode ser um texto teatral, ou um
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2792

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

texto poético, ou um texto jornalístico, um texto que os próprios alunos produzem. Eu
procuro dar ferramentas para eles desenvolverem as ideias que eles estão precisando
criar. (DD3, Artes Cênicas)

Pela natureza das propostas descritas pelos professores quando atuam em Arte e Artes
Cênicas, intuímos que são obrigados a buscar em outras fontes que não a formação inicial saberes
que os permitam abordar conteúdos das Artes Visuais, do Teatro e até da Literatura. Afirmam ter
poucas oportunidades para abordar a Dança nestes casos e, quando o fazem, é fora do horário das
aulas e apenas com certos alunos.
E a Dança? Toda a vez que eu começava, e os alunos pediam mais desenho para mim
e eu falava: 'Gente, eu sou formada em Dança. Eu não sou formada em Artes Visuais'.
Aí algumas meninas falavam assim: ‘Professora, adoro dança, adoro dança. Vamos
fazer alguma coisa de dança.’ Só que na sala de aula eu não conseguia, então o que eu
comecei a fazer foi ficar uma hora depois do meu expediente, quando eu pegava um
grupo interessado e dava aula. E foi dessa maneira que eu fui, até hoje, que eu trabalho
em Dança com os alunos que se interessam. (DD6, Arte)

DD6 explicita sua sensação de desconforto e de inadequação por se encontrar obrigada a
abordar outros conteúdos e por não poder partilhar com seus alunos os saberes que edificou na
formação inicial. Ainda que não possamos denominar a situação
de DD6 e de outros de nossos informantes propriamente como um desvio de função, uma
vez que estão atuando como professores de Arte, o fato de ser exigido nas escolas que deem aula de
Arte a partir de uma perspectiva polivalente, com ênfase nas Artes Visuais, os faz sentirem-se
inadequados. Os saberes da Dança, aqueles edificados ao longo de suas trajetórias pré-profissionais
e na formação inicial, mostram-se insuficientes, fazendo com que os professores se vejam obrigados
a “rebolar” (DD6) para dar conta de suas práticas docentes.
Nas escolas da rede FAETEC e da rede municipal de Mesquita, os informantes de nossa
pesquisa são responsáveis pelo componente curricular Dança, o que resulta em experiências muito
distintas das que desenvolvem quando atuam em outros componentes curriculares. Pelos relatos,
constatamos que as condições de trabalho relativas à infraestrutura, à clareza curricular e ao perfil
dos alunos facilita a abordagem dos professores de Dança. DD5, professora do curso técnico de
Dança da Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch — ETEAB, vinculada à rede FAETEC, e
também professora de Artes Cênicas na SME/RJ, compara sua experiência em uma situação e na
outra:
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Na FAETEC são aulas práticas, a gente tem todo um recurso de espaço, de
oportunidade. Você tem uma sala de dança com espelho, com linóleo, com aparelho
de som e as pessoas estão aqui fazendo um curso técnico em dança. Então fica muito
fácil você trabalhar com aquilo que você estudou na faculdade, né? Eu dou aulas de
clássico, de técnica clássica e dou aula de contemporâneo, atualmente. Aqui é o
paraíso das pessoas que se formaram em dança porque realmente você consegue
aplicar, efetivamente, o que você estudou. Já no município, é outra história. (DD5)

DD5 identifica que como professora do curso técnico de Dança mobiliza saberes construídos
na formação inicial, razão pela qual considera o curso “o paraíso das pessoas que se formaram em
dança”. Como professora do componente curricular Dança no curso técnico, percebe o alinhamento
entre os saberes desenvolvidos na formação inicial e sua prática na escola. O mesmo não ocorre
quando dá aulas na SME/RJ. A professora elenca como características positivas deste contexto a
existência de sala de dança adequadas e alunos interessados, que optaram por fazer um curso
técnico de Dança. Ela diz que é possível realizar “tudo o que você pensa com esses meninos [do
curso técnico], porque eles são muito abertos” (DD5). Coincidentemente, DD6 traz a mesma
expressão para descrever os alunos do curso técnico de Dança, onde também é professora. Ela
reflete sobre o que os diferencia de seus alunos em outras escolas da rede pública:
Eles são muito abertos. Por mais que também seja uma escola pública, não é uma
escola para todos, até porque a gente ainda tem essa seleção, a gente tem essa seleção
dos alunos para a FAETEC. Então, o aluno que se interessa para fazer um concurso
para ir para uma escola técnica, ele já é um aluno diferenciado. Ele já um aluno que já
vai mais focado. (DD6)

A experiência de DD4 é bem distinta: é a única dos respondentes licenciados em Dança que
atua na Educação Infantil e na Educação Especial. DD4 ingressou através de concurso público para
a rede municipal de Mesquita, em vaga para professor de Dança. No momento de nossa entrevista,
DD4 estava atuando exclusivamente como professora de Dança na Educação Infantil, com bebês de
quatro meses a três anos em duas creches municipais. Já na rede FAETEC, é professora de Dança
na Escola de Educação Especial — ISERJ onde há Artes Visuais, Música, Teatro e Dança, com
professores especialistas. DD4 dá aulas de Dança uma vez por semana para uma turma de adultos
com distintos tipos de deficiência. Acredita que apesar das dificuldades estruturais da escola, realiza
um bom trabalho por poder contar com uma equipe de coordenação pedagógica competente e
comprometida e relata como vem driblando a falta de infraestrutura para as aulas:
Nessa escola especial, eu dou aula numa quadra. Embora para a minha voz seja
horrível, o lado bom disso é que ela é muito grande. E também tem uma garantia desse
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espaço no dia da dança. Apesar de nem sempre estar limpa, ter aquelas questões,
porque o estado não pagou a empresa que limpa, o espaço é muito grande e eu sinto
que [os alunos] têm uma liberdade. E eles se sentem bem, porque eles não têm
vergonha de fazer. (…) Eles sentam, deitam no chão, com o tecido, com o bambolê,
com o material que eu der, eles se acabam nesse processo. (DD4)

DD4 é a única de nossas informantes que é professora do componente curricular Dança nas
duas redes em que atua. A Dança é a base das propostas que descreve e, apesar das dificuldades que
aponta, mostra-se satisfeita com o trabalho que realiza.
CONCLUSÕES
Vimos que nossos informantes, vinte anos depois da publicação dos PCNs, ainda
identificam barreiras para o ensino de Dança na escola. Todos os entrevistados citaram a ausência
de infraestrutura adequada como a principal dificuldade que encontram em suas práticas. A rara
existência de salas de aula espaçosas, que abriguem turmas numerosas, sem mobiliário, com piso
adequado, equipamento de som, proteção acústica, é apontada por eles como uma constante que faz
com que a Dança não encontre seu lugar como Arte. Destacam igualmente questões de ordem
epistemológica, relativas à falta de clareza do que deveria ser o ensino da Dança na escola, ou do
ensino de Arte conduzido por um professor licenciado em Dança. Isso os coloca, para usar as
palavras de DD3, em posição frágil diante de coordenadores, alunos e demais professores. O
desconhecimento por parte dos coordenadores dos documentos de orientação curricular relativos ao
ensino da Dança e as próprias orientações curriculares que tratam de conhecimentos gerais para o
ensino da Arte, mas que raramente abordam a Dança, colaboram para esse quadro. A cobrança por
parte da direção para que os professores desenvolvam práticas polivalentes ou com ênfase nas Artes
Visuais e ainda apresentem produtos é também trazida pelos informantes como questões
complicadoras. Em muitos casos, quando não atuam tendo a dança como conteúdo primordial, se
sentem professores inadequados; em outros, conseguem driblar as dificuldades e se mostram
satisfeitos com o trabalho que desenvolvem na educação básica.
Ainda que a presença de licenciados em Dança na Rede de Ensino no Rio de Janeiro, capital
e região metropolitana, tenha aumentado neste último vinte anos, fica evidente que a inclusão
efetiva da dança nos currículos da educação básica é ainda um processo em construção. E, mais
ainda, que esta inclusão não pode se restringir à necessária abertura de vagas para concurso, ainda
que isso seja primordial: é preciso que ao lado disso seja a Dança reconhecida como linguagem do
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componente curricular Arte, e que para tanto disponha das condições de infraestrutura e
acolhimento correspondentes às suas especificidades, para sua plena realização.
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Resumo
Esse artigo aborda a inserção de professores licenciados em dança na rede pública do Rio de Janeiro e
região metropolitana, em escolas municipais e estaduais. O trabalho apresenta recortes de tese de
doutoramento defendida em 2016 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que teve como objeto a relação entre saberes docentes e formação inicial de
licenciados em Dança e em Educação Física com atuação em escolas da rede pública de ensino do Rio
de Janeiro e da região metropolitana. O referencial teórico ancorou-se, principalmente, em Maurice
Tardif (2012), Isabel Marques (2010) e Marcia Strazzacapa (2004, 2012). Tratou-se de pesquisa
qualitativa apoiada em entrevistas semiestruturadas. O estudo contou com doze docentes, sendo sete
licenciados em Dança e cinco em Educação Física. Como parte dos resultados aqui apresentados,
verificamos que há ainda muitos desafios a serem enfrentados para a efetiva consolidação da Dança na
escola permanecem, após duas décadas do lançamento do PCN-Arte, texto que pioneiramente incluiu a
Dança nos documentos oficiais norteadores da Educação nacional, no ano de 1997. Como a pesquisa
indicou, é necessário que haja mais vagas para concurso na área do ensino da dança como ensino de
arte na escola básica e que essas sejam dirigidas a professores licenciados em dança; é primordial que a
Dança seja reconhecida como linguagem do componente curricular Arte e que, para tanto, docentes e
discentes disponham de condições de infraestrutura nos equipamentos escolares para que possam
desenvolver um trabalho consistente e pleno de dança na escola.
Palavras-chave: Docência; Ensino de Dança na escola; Licenciados em dança.
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ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA: O QUE FAZEM E COMO FAZEM OS PROFESSORES
PARA ENSINAR DANÇA NA ESCOLA?
Cecília Silvano Batalha – PPGE/UFRJ; FME

A DANÇA E SEU ENSINO NA ESCOLA
Falar sobre o ensino de dança na escola básica é falar sobre história recente, cuja prática
envolve desde problemas simples, como falta de espaços apropriados para as aulas, até outros mais
complexos, como falta de professores com formação adequada. Em estudo sobre o tema,
verificamos que ainda não está claro o espaço destinado a esse ensino, tanto no que se refere à
disciplina em que deve ser abordado, quanto ao profissional que deve exercê-lo.
A partir da contribuição de autores como Marques (2010) e Strazzacappa (2010), temos
compreendido o ensino de dança, enquanto linguagem no campo da arte, como um espaço potente
no currículo em que o conhecimento e as questões atuais possam ser trabalhados e construídos por
meio do corpo e, com isso, promover uma rede de relações entre a arte, o ensino e a sociedade.
Neste sentido, defendemos que o professor graduado em dança torna-se sujeito fundamental para
este empreendimento; logo, sua formação e inserção na escola pública deve ser cuidada com
atenção.
Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma pesquisa desenvolvida no período de
2014 a 2016 cujo objetivo foi compreender como professores com formação superior em dança
(bacharel ou licenciado) que atuaram ou estão atuando na educação básica pública concebem o
ensino de dança e, além disso, o que fazem (se fazem) a favor da sua inserção no currículo escolar.
Para tanto, algumas questões mobilizaram a pesquisa: quem são e onde estão esses professores?
Quais metodologias e estratégias sustentam suas aulas?
O CONTEXTO DA PESQUISA
O caminho metodológico percorrido para a construção dos dados orientou-se para análise
documental6 e entrevista semiestruturada. Nossas evidências foram construídas a partir de
entrevistas realizadas com nove depoentes: oito professores de arte/dança, que atuam (ou já
atuaram) com este ensino em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, e uma professora
universitária, referência na área de formação de professor de dança no Brasil.
6

Para efeito deste trabalho não iremos nos aprofundar na análise documental.
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Para delinearmos nosso campo empírico, entramos em contato com as Secretarias de
Educação7 dos municípios de Mesquita, Niterói, e Nova Friburgo, com o intuito de encontrar, nas
suas redes de ensino, professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado) que
trabalhassem com o ensino de dança na educação básica. Escolhemos inicialmente essas redes
porque levantamos, em pesquisa, editais de concursos para professores de arte com licenciatura em
dança.
Os caminhos da tessitura da pesquisa nos levaram a encontrar professores para além dos
municípios previstos. Ou seja, ao entrar em contato com os professores dessas redes, recebemos
deles acesso a outros professores com formação superior em dança, atuando com esta linguagem
nas redes de ensino do município do Rio de Janeiro (SME) e também do estado (SEEDUC e
FAETEC). Assim, definimos nosso campo empírico: redes municipais de ensino de Mesquita/RJ,
Niterói/RJ, Nova Friburgo/RJ e Rio de Janeiro/RJ e rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.
A pesquisa está ancorada nos estudos sobre didática e formação de professores em interface
com os de currículo, visto que se dedicou a analisar concepções e práticas de professores com
formação superior em dança (bacharel ou licenciado), buscando compreender quais concepções
prevalecem e como suas ações contribuem (ou não) para a inserção da dança no currículo escolar.
Para fundamentar as análises em didática e formação de professores, adotamos algumas
ideias-chave de Cochran-Smith e Lytle (1999), Gauthier (2006) e Schön (2000).No que diz respeito
ao currículo, interessou-nos saber como a linguagem da dança está sendo inserida no currículo
escolar, em especial, através da perspectiva do multiculturalismo. Para tanto, nossas análises se
apoiaram em estudos de Canen (2012). No que diz respeito especificamente à dança, contamos com
as contribuições de Marques (2010) e Strazzacappa (2010).
Os resultados encontrados estruturam-se em torno de dois eixos analíticos: i) a inserção da
dança no currículo escolar; ii_ concepções metodológicas para o ensino de dança na escola.
A INSERÇÃO DA DANÇA NO CURRÍCULO ESCOLAR
Analisar o processo de inserção da dança no currículo, na perspectiva do que declaram os
professores,8 fez emergir três categorias analíticas: i) produção do conhecimento por meio do corpo;

7

Contato informal realizado por e-mail e telefone.

A identificação de nossos depoentes ocorrerá com letras maiúsculas, as quais representam as três primeiras letras dos
Municípios em que lecionam: MES (Mesquita), NIT (Niterói) e FRI (Nova Friburgo). Entretanto, quando formos citar
8
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ii) possibilidade de trabalhar questões sociais e humanas; iii) questões multiculturais presentes na
inserção da dança no currículo;
Quatro dos nove professores entrevistados destacaram que a inserção da dança no currículo
pode promover a produção do conhecimento por meio do corpo. De suas falas depreendemos alguns
aspectos: dança como estrutura de conhecimento; promoção de uma formação mais abrangente;
dança e consciência da corporeidade; dança como componente de integração na escola. As falas a
seguir sustentam o que verificamos:
A gente precisa [da dança] como uma estrutura de conhecimento. (MES)
Necessário para uma formação mais completa, ou para que a gente possa pensar numa
formação que seja mais abrangente. Que não se limite somente ao conteúdo do
quadro, do giz, e do que está escrito. (FRI)
Eu acho que é importante nós começarmos a trabalhar com os alunos a partir de outros
níveis de apreensão do conhecimento. […] A dança, além da questão artística,
educacional, deveria estar também enquanto trabalho de consciência corporal,
juntamente com outras disciplinas importantes em qualquer curso, âmbito ou idade.
(FAETEC1)
Ela é uma ferramenta de integração, de conhecimento por uma via prática e corporal.
Os jovens gostam muito de dançar!(FAETEC2)

Diante das falas, verificamos que há uma defesa da linguagem da dança, no sentido de
garanti-la presente no currículo escolar como um espaço que promova o ensino e a aprendizagem
para além da perspectiva formativa conteudista que pode abafar uma atuação reflexiva (SCHÖN,
2000). Coadunamos com as falas dos professores, buscando compreender o ensino de dança na
escola como espaço de produção do conhecimento, por meio do movimento expressivo. Tecemos
nossa crítica no sentido de que, embora estejamos em uma sociedade contemporânea, na qual
nossos corpos são estimulados a todo o momento por informações de várias naturezas (sensoriais,
visuais, sonoras, dentre outras), a forma de ensinar ainda se pauta na supremacia da cognição e no
saber da tradição pedagógica (GAUTHIER, 2006), que se estabelece no ensinar por meio da
exposição do professor e da leitura de textos; deste modo, o corpo acaba ficando subjugado no
processo.
A inserção da dança no currículo, de acordo com dois dos nove depoentes, possibilita
trabalhar questões sociais e humanas. Neste sentido, os entrevistados destacaram alguns aspectos
que podem ser trabalhados nas aulas de dança, tais como: i) trabalhar questões mais humanas e
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sociais; ii) trabalhar contextos éticos e estéticos pensando na vivência coletiva; iii) proporcionar
espaço para a reflexão do corpo como paradigma social. Vejamos o que nos dizem os depoentes a
esse respeito:
Eu acho que [a dança] tem uma função social na escola, que está para além do que a
gente consegue regulamentar. As crianças estão o tempo inteiro se expressando pelo
corpo. Você ter um espaço onde você possa organizar isso é um desafio e é, ao mesmo
tempo, um campo de libertação. A questão da violência também é muito forte, então,
neste sentido, quando eles estão dançando, eles não estão brigando, passam a ter uma
postura de mais união, então tem essas questões mais humanas e sociais. (SME)
Às vezes uma situação que é hipotética, ou que está no plano da imaginação, você
consegue fazer com que ela se concretize no corpo, na dança. Então, eu entendo que o
lugar da dança na escola é produzir conhecimento, produzir sensações, trabalhar
contextos éticos e estéticos, pensando na vivência coletiva. (FRI)

Os aspectos destacados nos trechos acima representam questões caras e pertinentes ao
ensino de dança. O próprio ato de dançar pressupõe uma exposição que coloca em xeque questões
que possibilitam discutir ideais de corpos e de gestos impostos pela sociedade, em geral, arraigados
e propagados pelos meios de comunicação. Marques (2010) ressalta que a escola teria o papel de
instrumentalizar e de construir conhecimento em/por meio da dança com seus alunos, pois ela é,
assim como outras áreas, forma de conhecimento, elemento essencial para a educação do ser social.
O ensino de dança na escola, de acordo com três dos nove depoentes, possibilita também
trabalhar questões multiculturais. A fala a seguir converge para a perspectiva folclórica presente no
multiculturalismo (CANEN, 2012), visto que nela as questões da pluralidade cultural aparecem em
estratégias pontuais, conforme observamos:
Eu acho que quando ela for regulamentada, a obrigatoriedade vai fazer com que os
diretores reconheçam também. Tirando desse lugar que a dança serve para a
apresentação de final de ano, dessas apresentações utilitárias de datas comemorativas,
a dança serve para as pessoas verem que estamos produzindo alguma coisa artística na
escola, quando ela entrar no currículo talvez as pessoas não questionem mais.
(SEEDUC1)

Observamos que há certo desconforto no que se refere ao lugar destinado à dança na
escola:o problema não é a presença da dança em datas comemorativas, mas ocorre quando este
ensino fica restrito a eventos pontuais. Para Marques (2010), a escola é um lugar privilegiado para

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

2800

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

que se possa aprender dança com qualidade, compromisso, amplitude e responsabilidade, por isso,
não pode continuar sendo sinônimo de festinhas de fim de ano.
No âmbito da mesma questão, notamos um aspecto positivo no que se refere à pluralidade
cultural, como podemos depreender na fala a seguir:
O que a gente tem que é nosso? São as danças brasileiras. Então, como fazemos o
trabalho da dança na escola dialogar com o que os próprios jovens e as crianças
trazem? Então eu falei para os licenciandos: — Vejam com os alunos o que eles
trazem, as memórias das famílias deles. Foi muito interessante! (PES)

Como se pode notar, neste trecho há uma ênfase na valorização da cultura popular e na
maneira como esse elemento pode vir a contribuir para que o ensino de dança na escola se
estabeleça a partir do patrimônio cultural e da diversidade que ele representa.
Concordamos com nossa depoente (PES), demarcando que, diante do mosaico que
representa a cultura popular brasileira, a dança na escola não pode se isentar de promover um
espaço onde essa prática possa ocorrer. Defendemos que esse processo esteja, sempre que possível,
imbuído de reflexão, no sentido de contextualizar e desconstruir os discursos homogeneizantes.
Como se pode verificar, a inserção da dança no currículo representa ainda um claro e grande
desafio. Mesmo reconhecendo que o ensino de dança favorece discutir a produção do conhecimento
por meio do corpo, possibilitando uma formação mais abrangente, que inclua o corpo e o
movimento para a apreensão e construção do conhecimento e aspectos contextuais e estruturais da
organização e gestão da escola, incluindo a sua concepção e prática curricular que desafiam os
professores da área. A possibilidade de trabalhar questões sociais e humanas no ensino de dança, de
acordo com as falas dos depoentes, aponta a necessidade de desconstrução de conceitos éticos e
estéticos arraigados em nossa sociedade, atuando favoravelmente ao combate à violência e à
promoção da vivência coletiva. Diante disso, como não reconhecer a importância, a necessidade e,
mais que isto, a viabilidade do ensino de dança na escola? Nesse contexto emergem questões
multiculturais presentes neste ensino, prevalecendo ainda uma perspectiva folclórica, no nosso
entender reducionista, porque lida com a pluralidade em momentos pontuais e não como uma
dimensão constitutiva da formação humana e consequentemente integradora da prática curricular
escolar.
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CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA
Buscamos inventariar como nossos depoentes avaliam o próprio ensino que desenvolvem.
De acordo com dois dos nove depoentes, prevalece como concepção para o ensino de dança um tipo
de processo que denominamos de dialogicidade e mediação.
Eu gosto de conversar com eles o que eu vou fazer, o que eu preciso que eles façam.
Não gosto de ensinar primeiro depois eles aprenderem, gosto de fazer junto. O que eu
faço para eles é explicar o objetivo, o que eu quero deles, isso é muito importante, eu
acho para ensinar tudo. (NIT)
Uma metodologia que possa ser libertadora. Em que sentido? Em que você entenda
que você tem conteúdos e objetivos específicos para cumprir em cada aula, mas que
você não vai a momento nenhum pensar em trabalhar isso de forma a esquecer do que
o aluno tem de conhecimento. Eu costumo dizer que a metodologia que eu trabalho é a
da mediação, entendendo o professor como um mediador. (FRI)

Compreendemos que prevalece uma concepção de ensino em que os saberes utilizados são
plurais, não basta dominar o saber disciplinar (GAUTHIER, 2006), ou mesmo o conhecimento para
a prática (COCHRAN-SMITH E LYTLE, 1999). O diálogo e a mediação, evidenciados pelos
professores, pressupõem o saber da ação pedagógica e o conhecimento na prática, pois, a partir da
atuação docente, eles irão construir suas relações dialógicas (o professor, o aluno e a dança) e, com
isso, obter maior êxito no processo de ensino e aprendizagem.
Outro aspecto metodológico destacado por um professor aponta para a importância do
planejamento:
O primeiro de tudo que eu penso é no planejamento. Claro que a gente entende ser um
planejamento flexível, mas eu sempre penso assim, a aula de dança pra quem, pra quê,
onde e qual dança?(FRI).

O trecho acima revela-nos uma preocupação por parte do depoente em estabelecer um
planejamento para suas aulas. De fato, o planejamento constitui parte importante no exercício do
ofício docente. Compreendemos o ato de ensinar como algo complexo, que envolve a ação
especializada do professor com o objetivo de promover a aprendizagem de seus alunos.
Defendemos que, por ser uma ação especializada, necessita mobilizar saberes específicos (CRUZ,
2014). Logo, o planejamento é um componente indispensável desse processo: porque organiza o
trabalho com base em pressupostos teórico-metodológicos, expressa a concepção de ensino do
docente.
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Ainda em relação às metodologias apontadas pelos depoentes, foi identificado em dois
trechos a recorrência aos estudos de Laban (1978) para fundamentar as aulas, tal como se pode
depreender em:
Eu vou dar aula teórica e prova teórica, pensando na avaliação. Principalmente dos
fatores de Laban, para eles entenderem a conexão do corpo deles com esse espaço, e
com o próprio corpo. (SEEDUC1)
Eu trabalho com a metodologia da ‘Dança Significativa’ principalmente, que é uma
metodologia estudada pela Rosane Campelo, junto com o ‘Sistema Laban’, são os dois
eixos norteadores do meu trabalho. (FAETEC1)

Diante dos dados, percebemos que os professores recorrem aos estudos de Laban para
trabalhar questões espaciais em suas aulas. Os sólidos espaciais, os diferentes níveis, planos e
direções e a percepção da relação espacial (individual e em relação ao espaço externo) permitem
que a dança possa ser praticada por qualquer indivíduo. Diferente de um estilo/técnica específico,
os estudos de Laban influenciaram a formação de professores, coreógrafos e intérpretes de dança,
no Brasil e no mundo, e tornaram-se eixos norteadores para o movimento expressivo.
Um depoente cita a “dança criativa” como proposta metodológica para suas aulas.
A base desse trabalho é a dança criativa, a gente trabalha desde a entrada na sala,
como é que o aluno vai entrar para guardar o chinelo, toda a ação motora, que vai
obrigar a criança a se concentrar, se olhar e respeitar o grupo, eu já entendo como uma
ação que visa à construção de uma dança! (MES)

A proposta da dança criativa apareceu na fala de outro depoente, todavia no contexto de
crítica acerca de sua apropriação entre nós, tal como se pode depreender do excerto a seguir:
Falou-se muito na dança e educação sobre a dança criativa, então todo mundo passou
a usar a metodologia da dança criativa. Eu ficava perguntando o que é a dança
criativa? Isso virou um jargão. E não necessariamente o que estava sendo feito era
algo que pudesse estabelecer um processo criativo, pelo contrário!(FRI)

O termo “dança criativa” foi cunhado por Laban, na Europa, em meados do século XX. No
Brasil, seu uso foi massificado, divergindo da concepção original, promovendo o que evidencia o
depoente (FRI). Em alguns casos, a prática da dança, embora denominada criativa, não proporciona
nenhum aspecto de criação. Os discursos que envolvem a “dança criativa” se constituem de dois
pressupostos: a proposição de uma educação integral e a autoexpressão. De acordo com
Strazzacappa (2010), devemos tomar cuidado com a adjetivação, pois a dança em si já é educativa,
expressiva e criativa, dispensando adjetivos.
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Assim, no que se refere aos dados, prevalece para o ensino de dança uma concepção
dialógica, que compreende o professor como um mediador entre o conteúdo da matéria a ser
ensinada e a aprendizagem de seus alunos. Identificamos também demandas referentes ao
planejamento. Compreendemos que as questões levantadas são importantes e proporcionam uma
visão de dança na escola, para além de atividades pontuais. Os depoentes deixaram ver ainda
recorrência aos estudos de Laban e da dança criativa, ainda que com ressalvas.
CONCLUSÕES
A pesquisa mostrou que a inserção da dança no currículo escolar ainda é um desafio
evidente para os professores de dança, mesmo que este ensino promova a produção do
conhecimento por meio do corpo, possibilite trabalhar questões sociais e humanas, possa vir a
minimizar a violência e, ainda, atuar na desconstrução de conceitos éticos e estéticos destinados ao
corpo. Diante do exposto, indagamos: como não garantir este ensino na escola?
Como concepções metodológicas para o ensino de dança na escola, consideramos que os
entrevistados se posicionaram de modo diverso, não permitindo depreender qual concepção sustenta
este ensino. Compreendemos que essa diversidade é positiva e revela a riqueza peculiar desta
linguagem, que a nosso ver não deve se limitar a perspectiva prática.
Acreditamos que a dança na escola, em vez de se isolar no contraturno, ou em eventos
pontuais, pode vir a dialogar com as demais áreas curriculares, fato que não invalida suas
especificidades, mas faz crescer e alavancar esse ensino. Neste sentido, todos ganham — o
currículo, a escola, e os alunos — que vivenciam um ensino mais integrado e mais próximo do
tempo presente.
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Resumo
Trata-se de um relato de pesquisa, desenvolvida no período de 2014 a 2016, denominada “Ensino de
dança na escola: concepções e práticas na visão de professores”. O estudo buscou compreender como
professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado) que atuaram ou estão atuando na
educação básica pública concebem o ensino de dança e, além disso, o que fazem (se fazem) a favor da
sua inserção no currículo escolar. O referencial teórico contempla três chaves analíticas: Didática e
Formação de Professores, com base em Cochran-Smith e Lytle (1999), Gauthier (2006) e Schön (2000);
currículo multicultural, com base em Ivenicki (2012); e ensino de dança na escola, com base em
Marques (2010) e Strazzacappa (2010). As entrevistas foram realizadas com oito professores de dança
de cinco diferentes redes públicas de ensino e uma pesquisadora da área. A análise dos dados
construídos a partir das entrevistas foi estruturada em torno de quatro eixos: a inserção da dança no
currículo escolar; a especificidade da dança na escola; concepções metodológicas para o ensino de
dança na escola; e interdisciplinaridade e o ensino de dança na escola. Para efeito deste estudo serão
apresentados os resultados que se referem aos seguintes eixos: a inserção da dança no currículo escolar;
e concepções metodológicas para o ensino de dança na escola. Os resultados da pesquisa indicam que a
inserção da dança no currículo é um desafio evidente para os professores; as concepções, metodologias
e estratégias utilizadas pelos professores de dança são plurais.
Palavras-chave: Ensino de dança na escola; Didática; Currículo; Formação de professores.
CORPOS MAIS: UMA PROPOSTA DE TRABALHO DE DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
COM NORMALISTAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIEP 179
Massuel dos Reis Bernardi – PPGEdu/PUC-Rio, SEEDUC/RJ

INTRODUÇÃO
Desde 2015 desenvolvo uma proposta de trabalho intitulada “corpos mais”, que consiste na
prática corporal em diálogo com as quatro linguagens artísticas previstas pelos PCN-Arte (2000).
Tratam-se de processos artísticos e pedagógicos que se edificam nos corpos de estudantes e buscam
a construção de um corpo cênico (FABIÃO, 2010). Ao entrelaçar os conceitos da pesquisa, traço
um caminho entre “O ensino e o conhecimento do professor expressos em histórias sociais e
individuais corporificadas […] sob o título de pesquisa narrativa” (CLANDININ; CONNELLY,
2011, p. 32).
O Instituto de Educação (IE) Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 179 —
Professor Cláudio Gama é uma escola de Ensino Médio vinculada à Secretaria de Estado de
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Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense,
inscrita na modalidade Curso Normal. Isto é, segundo as diretrizes do ensino nos Institutos de
Educação (LDB 9.394/96) e da resolução 02/2015 do Ministério da Educação (MEC) os/as
alunos/as concluintes saem com o diploma de professor/a habilitado para lecionar na Educação
Infantil, Ensino Fundamental I (até o 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos.
O quadro docente da escola é formado por professores/as da rede estadual, em grande
quantidade de professores/as licenciados/as em Pedagogia que lecionam disciplinas pedagógicas.9
As disciplinas tratadas no estudo se referem à Arte no primeiro e terceiro anos e Laboratório ArteEducação (LAE) no segundo ano do Ensino Médio, com carga horária de 1h40min e 50min
semanais, respectivamente. O concurso prestado para a admissão de professores/as de Arte e LAE
na SEEDUC/RJ aceita quaisquer das quatro formações artísticas previstas nos PCN-Arte (2000). No
IE CIEP 179, há três professores/as da disciplina de Arte: uma com formação em artes visuais; um
com formação em dança; e outra com formação em teatro. Por sorte, há um professor de disciplinas
pedagógicas que possui formação musical no Conservatório Brasileiro de Música, o que
proporciona aos/às alunos/as um espaço privilegiado de contato com as artes.
Os/as estudantes têm, em maioria, idades de 14 a 18 anos. Há um pequeno número de
alunos/as mais velhos/as, de até 50 anos, inclusive reingressantes no Ensino Médio, justamente em
busca da formação no Curso Normal.
OS CORPOS MAIS
Como licenciado em dança, as possibilidades de trabalho artístico vêm se estabelecendo a
partir das potências dos corpos. Percebo que os corpos carregam em si capacidades poéticas
expansíveis no trabalho artístico. Sob essa ótica, pode-se afirmar que meu trabalho é um trabalho de
dança. Chamo, portanto, de “corpos mais” as somas vindas do corpo como ponto de partida,
fundamento das reflexões. Não é possível tratar de corpo no singular, pois as bases do estudo são a
educação e as artes, além das interlocuções estabelecidas com os múltiplos corpos que habitam o IE
CIEP 179. Desse modo, é preciso falar de um lugar múltiplo, habitado por múltiplos
atravessamentos. Por isso, uso do plural: “corpos mais”.
Com base nesses aspectos, comecei a me indagar: se a aula é um lugar de exposição, de
visibilidade para o/a professor/a e/ou para o/a aluno/a, como se dá a experiência artístico-corporal
9

Disciplinas da grade curricular exclusivas do Curso Normal voltadas para a prática docente.
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para estudantes e futuros/as professores/as? Foi então que comecei buscar ressignificar diversos
fatores, como espaço, objetos, sonoridades, ambientes, relações e os próprios corpos. Vi que essa
ressignificação poderia sugerir propostas não só para a construção de um corpo cênico que vá fazer
diferença para o/a estudante e futuro/a professor/a, mas poderia refletir em suas próprias práticas
pedagógicas. As somas seguiram, portanto, no sentido de despertar potencialidades muito
significativas que os/as estudantes sequer sabiam que eram capazes de alcançar.
Como ponto de partida, recorri a Lecoq (2010, p. 69) ao dizer: “Quando o aluno sentir esse
estado neutro do início, seu corpo estará disponível”. Foi quando passei a experimentar uma
aproximação entre o estado neutro (LECOQ, 2010) e o que Fabião (2010) chama de latência. Isto é,
comecei a agir como provocador desde os primeiros encontros, para experienciar esse
preenchimento energético no corpo ao se colocar em cena. Pontuo que, por meio do estado neutro
(LECOQ, 2010), o corpo não está vazio nem abandonado, mas potente, latente.
Os primeiros exercícios (de se colocar no espaço e silenciar) apontaram um caminho
libertador no sentido de que os formatos e preconcepções corporais dão espaço para o que se
apresenta vivo naquele instante. Ali já há um princípio cênico, pois o/a estudante se coloca a frente
dos/as colegas por meio desse estado. Por isso, o que Lecoq (2010) aponta como o “frescor da
primeira vez” dialoga com o que Fabião descreve:
Contra a ideia de corpos autônomos, rígidos e acabados, o corpo cênico se (in)define
como campo e cambiante. Contra a noção de identidades definidas e definitivas, o
corpo-campo é performativo, dialógico, provisório. Contra a certeza das formas
inteiras e fechadas, o corpo cênico dá a ver “corpo” como sistema relacional em
estado de geração permanente. (FABIÃO, 2010, p. 322)

Assim, no que concerne à receptividade que o corpo exige para se tornar preenchido, vivo, o
exercício de voltar a atenção para o seu próprio corpo no espaço, e que age no instante em que o/a
ator/atriz/bailarino/a pode permitir abertura do seu corpo para o novo. Sob esse pressuposto, Lecoq
(2010) apresenta o silêncio e daí “só há dois meios de sair: a palavra ou a ação” (p. 58).
Estamos mais habituados a agir do que a distensionar, a ponto de sermos agidos;
somos treinados para criar e executar movimento, não para ressoar impulso;
geralmente sabemos ordenar e dar ordens ao corpo mais e melhor do que sabemos nos
abrir e escutar. A busca por um corpo conectivo, atento e presente é justamente a
busca por um corpo receptivo. (FABIÃO, 2010, p. 323)

Foi então que passei a traçar um diálogo entre o silêncio, o estado de neutralidade (LECOQ,
2010), a latência e a receptividade (FABIÃO, 2010) e pensei em alguns exercícios introdutórios que
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pudessem trabalhar esses elementos na prática. Pedi aos/às estudantes durante as aulas que se
levantassem e se colocassem em uma posição inicial em base de pés (MOTTA, 2006), que passou a
ser a mesma solicitada em todas as aulas posteriores. A partir dessa posição foi possível se pensar o
trabalho artístico da anatomia para os desdobramentos dinâmicos usando o ritmo, a voz e a
consciência desses corpos e suas propriedades, em diálogo com a prática docente desenvolvida no
decorrer de todo o ano letivo.
Com base nos conceitos mencionados, os exercícios começaram a ser aplicados, superando
diversos desafios. O primeiro deles foi o espaço. Exceto a quadra e o pátio da escola, todas as salas
contém mesas e cadeiras. Para trabalhar com a ocupação mais proveitosa do espaço é importante
deslocar a turma para os espaços vazios, ou tirar as mesas e cadeiras das salas. Porém, torna-se
bastante ruidoso e disperso esses deslocamentos. Por isso, muitas vezes, opto em fazer os exercícios
entre os móveis da própria sala. O segundo desafio é fazer com que o/a estudante perceba que esse
corpo está sendo trabalhado sem achar que ali não há trabalho. Percebo isso porque quase nenhuma
das outras disciplinas do IE CIEP 179 pede para levantar da cadeira, tampouco fazer uma roda e se
colocar de pé (na postura supracitada). Só aí já há reações dos/as estudantes de estranhamento,
risadas, comentários da necessidade de um entendimento racional sobre o que estão fazendo; para
muitos/as, aquilo seria “fazer nada” ou “só ficar parado/a”. Porém, sempre pontuo essa gama de
atravessamentos nesse exercício, a fim de criar o estado corporal de início, silêncio, latência. Esse
silêncio que a neutralidade impõe é fundamental para que o corpo reconheça a si mesmo naquele
dia, naquele instante, e que mesmo em um exercício aparentemente superficial há trabalho.
Em aulas posteriores, sugiro que olhem para o espaço escolar e tentem buscar ressignificar
esse espaço, cada detalhe, cores, sinais, marcas, objetos, móveis e tudo que os/as envolve. Essa
experiência gerou o que venho trabalhando junto aos/às estudantes: os diálogos entre os “corpos
mais” cada uma das linguagens artísticas separadas nos quatro bimestres letivos, que a partir de
agora apresentarei separadamente.
CORPOS MAIS ARTES VISUAIS
O primeiro diálogo partiu de alguns conceitos fundamentais sobre a problematização do que
é arte e suas possíveis interfaces com a própria vida. Para isso foram usados conceitos constantes no
livro didático de Artes (UTUARI et al., 2013) do Ensino Médio fornecido pela SEEDUC/RJ. Nesse
livro, os artistas inspiradores foram Marcel Duchamp e Paulo Bruscky. Como no livro existe a
predominância de textos e fotografias, eu me dediquei a propor algo voltado também à fotografia
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como proposta prática com os/as estudantes. Do ponto de vista da utilização da fotografia, achei que
seria possível, pois praticamente todos/as tinham celulares com câmera fotográfica. Aos/às que não
tinham, sugeri pesquisas em duplas, desde que um/a deles/as tivesse celular com câmera. Foi então
que as provocações e reflexões feitas pelos artistas estudados pressupunham um desdobramento
criativo prático de ressignificação dos corpos na composição fotográfica.
Imbuídos da qualidade corporal a partir da base trabalhada anteriormente, a ideia da
ressignificação dos corpos, de objetos e o espaço escolar cotidianos, iniciaram-se os processos.
Comecei a perceber que alguns aspectos precisavam ser mais trabalhados para que as fotografias
ganhassem qualidade artística. Ao mesmo tempo, para preservar os/as estudantes de possíveis
postagens das fotos em redes sociais, vi que se eles/as não fotografassem seus rostos seria possível
minimizar a identificação de cada um/a. Pontuei que haviam muitas maneiras de fotografar outras
partes do corpo que não fossem o rosto de forma bastante interessante e com grande potencial
artístico. Assim, o corpo e o espaço passaram a ser explorados de forma muito diferente das
primeiras fotos que eram num formato recorrente ao que se encontra em redes sociais dos/as
alunos/as.
Aliado a isso, comecei a provocá-los/as a prestarem atenção em alguns pontos que fariam
bastante diferença na composição das fotografias, o que chamei de critérios de composição
fotográfica. O enquadramento que diz respeito a tudo que aparece no retângulo da fotografia. A
iluminação que corresponde à incidência (ou ausência) de luz sobre o que está enquadrado. A
perspectiva a partir da profundidade advinda de pinturas do século XV (UTUARI et al., 2013). As
cores, pois alguns filtros aplicados mexiam muito com a tonalidade e a saturação. E o contraste
como algo marcante de diferença ou oposição entre elementos enquadrados nas fotografias.
Os critérios de composição fotográfica foram surgindo a partir de cada proposta e
questionamento vindo das pesquisas, como: “essa árvore não era para aparecer”; “está muito
escuro”; “a luz estourou”; “à luz natural do dia”; “ficou muito longe”; “deu ideia que eu estou
segurando o sol”; “isso chamou muita atenção”; “foto só preto e branca” (como se as neutras não
fossem cores); etc.
Embora tenham sido critérios chamados por mim dessa forma, só depois comecei a estudar
sobre eles e perceber que era bastante interessante esse caminho em uma formação de
professores/as, pois estava sendo trabalhado um aprimoramento das qualidades estéticas. Essas
qualidades partiram de um olhar intuitivo para um olhar mais cuidadoso sobre as fotografias, assim
como o uso da presença do corpo artístico/poético nessa relação entre a câmera e o espaço.
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Ao final do trabalho, os relatos sobre os processos ultrapassaram discursos presos a “o/a
professor/a precisa saber tirar bem fotos da escola e dos/as alunos/as” ou apenas “ter contato com a
linguagem fotográfica”, mas que mesmo em fotografias que não houvesse um conceito/ideia a se
retratar, os critérios faziam diferença em não mais simplesmente tirar fotos de qualquer maneira.
Passaram a ser pensados no quanto cada critério contribuía ou não para a ideia que se queria expor.
Tudo que era visto e percebido pelo/a espectador/a poderia despertar diversas leituras, mesmo em
casos em que o/a fotógrafo/a tivesse determinado propósito de mostrar.
CORPOS MAIS MÚSICA
Após essa gama de informações sobre o corpo, o espaço, e características de composições e
leituras artísticas, no segundo bimestre o trabalho chega ao corpo com o enfoque musical. Mas a
questão era: de qual forma essa música seria trabalhada? Foi então que pensei sobre esse corpo que
experienciou se colocar no espaço, silenciar (LECOQ, 2010), se apropriar de aspectos da
estaticidade na fotografia, pudesse, agora, ganhar dinâmicas a partir de células rítmicas. Resgatei
alguns conceitos também vistos no livro de Artes (UTUARI et al., 2013), que podiam compreender
a expansão do universo musical não apenas com instrumentos musicais convencionais. Comecei a
falar que o uso do próprio corpo e materiais cotidianos, que não foram concebidos inicialmente para
extrair música, poderiam ser muito potentes para a criação musical.
Para ampliar esses conceitos, principiamos a trabalhar com um tipo de método que obrigava
o corpo a marcar o ritmo com os pés, palmas e, posteriormente, com outras formas de percussão
corporal utilizando O Passo, que é
Baseado num andar específico e orientado por quatro pilares (corpo, representação,
grupo e cultura). O Passo introduziu no ensino-aprendizagem de ritmo e som novos
conceitos, como posição e espaço musical, e novas ferramentas, como o andar que dá
nome ao método, notações orais e corporais e a Partitura d'O Passo. O Passo não
trabalha visando este ou aquele tipo de realização. Ele trabalha com a construção de
uma base, algo que traz inúmeras possibilidades e abre uma porta, não apenas para os
ritmos e os sons, mas para a rítmica como um todo e para uma real aproximação com
o universo sonoro. (CIAVATTA, 2009, p. 22)

Para Ciavatta (2009), a prática com O Passo se dá a partir de movimentos com os pés à
frente e atrás (um passo e seu retorno) com um pé de cada vez, contando até quatro a cada pisada no
chão. Para cada número entre parênteses ocorre a marcação de um passo. Começando com o pé
direito, marcando os tempos: (1) pé direito à frente, (2) pé esquerdo alinhando ao anterior, (3) pé
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direito atrás, (4) pé esquerdo alinhando ao anterior; para números sem parênteses se bate uma
palma; a cada sinal da letra “e”, bate-se o joelho da perna que se move para o próximo passo,
marcando os contratempos.
A partir das sequências trabalhadas, podem ser compostas as mais variadas frases rítmicas,
utilizando diversos instrumentos, principalmente percussivos e a voz cantada ou falada. Inclusive
iniciar a percepção sobre as noções do que seria pulso, compasso, tempo e contratempo em música,
utilizando os próprios corpos.
Os processos práticos de experimentação se deram em grande parte pedindo a todos/as que
levantassem, colocassem-se na posição inicial, e iniciássemos o estudo d’O Passo. Eu mostrava
primeiro cada sequência, depois fazíamos juntos e, por último, só os/as alunos/as. Na medida em
que eu percebia dificuldades, eu tentava fazer na frente do/a estudante para que a lateralidade fosse
visualizada com mais precisão. Pontuava também que se tratava de um processo que demandava de
estudo, e que nem todos/as conseguiriam executar imediatamente. Sugeri ainda que as composições
rítmicas fossem estudadas em grupos para criar integrações entre quem teve mais facilidade com
quem não teve.
A exigência do estudo das sequências fez com que os corpos ganhassem mais atenção e
ampliação das noções musicais a partir das experiências próprias, mas também percebendo a
experiência nos outros corpos. Uma vez que há diversas formas de se estudar essas partituras,
eles/as poderiam escolher a forma com a qual mais lhe facilitaria o aprendizado. Observando o/a
colega, ouvindo os diferentes sons de cada sequência, gravando ou filmando a sequência feita por
ele/a mesmo/a, etc.
CORPOS MAIS TEATRO
Dentre as inúmeras formas de se fazer teatro na escola, a escolhida partiu de alguns aspectos
e autores que, na minha visão, pudessem integrar uma experiência interessante em uma formação de
professores/as. Como o terceiro bimestre começa após o recesso do meio do ano letivo, houve a
necessidade de retomar os conceitos e processos trabalhados anteriormente. Uma vez que já se tinha
noção de experiências visuais/fotográficas e musicais/rítmicas, preferi expor as diferenças e
especificidades que as artes cênicas têm.
Partimos, então, das bases que permeiam a teatralidade e suas possibilidades de criação e
composição cênicas, tais como as ideias de catarse, performance, cenografia, indumentária,
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visagismo (UTUARI et al., 2013) e suas diferenças, principalmente com o que é mais familiar ao
universo dos/as alunos/as do IE CIEP 179: a linguagem televisiva, cinematográfica e audiovisual.
Todas essas informações foram tratadas de forma sucinta, até que se chegasse a uma questão que
me pareceu bastante significativa, pois quando os/as estudantes imaginavam e falavam sobre teatro,
eles/as recorriam, na maioria das vezes, ao uso da fala, da voz.
Embora tenha sido explicado sobre as possibilidades de se fazer teatro com a ausência da
voz e/ou da fala, procurei problematizar conceitos que trouxesse mais entendimento, e que seriam
possíveis de articular ao que já vinha sendo trabalhado anteriormente. Foi então que escolhi unir a
esses corpos e suas experiências anteriores uma potencialidade vocal, pois também era uma grande
questão: o quanto o/a professor/a utiliza a sua voz na prática docente?
A partir de exercícios baseados nas possibilidades da utilização vocal, começaram os
processos práticos. Pedi que todos levantassem, retomassem a qualidade corporal do início do ano
letivo, e a partir da postura inicial comecei alguns exercícios vocais baseados em três blocos
isolados e combinados: respiração, ressonância e articulação. Quase todas as aulas do bimestre eram
repetidas essas sequências.
Foram pontuadas diferenças entre altura (grave X agudo), intensidade/volume (alto X baixo)
e duração (lento X rápido) a partir do controle da voz. Após isso, tivemos uma aula sobre sotaques
de determinadas regiões do Brasil, e de características de pronúncias presentes em algumas línguas
estrangeiras e suas utilizações para composições de personagens e cenas.
Finalizamos essa etapa com improvisações compondo personagens a partir da utilização da
voz e da fala, com variações de alguns jogos (SPOLIN, 2000, BOAL, 2007, SUASSUNA, 1975
apud UTUARI et al., 2013) calcados em um trabalho que fosse integrado/integrante desses corpos.
CORPOS MAIS DANÇA
Na continuidade da proposta é chegado o quarto ponto da experimentação. Retornamos o
trabalho com o espaço, mas com o olhar sobre a instrumentalização do conceito de kinesfera
(LABAN, 1978) relacionado ao parâmetro forma (MOTTA, 2006). Para tanto, antes de explicar
como se deu a metodologia de trabalho nas aulas, fez-se necessário apresentar os conceitos que
foram abordados, e como eles estabeleceram essas relações.
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Um dos grandes desafios foi contraverter a lógica da dança presa somente a linhas estéticas
ou técnicas específicas. Foi quando apresentei uma dança que os corpos livremente pudessem
propor. A partir disso surgiram materiais potentes para a criação, desprovidos de pré-julgamentos.
Segundo Vianna (2005), “o corpo é a síntese da vida e a vida é a síntese do corpo”. Isto é, se
o desejo de dançar requisitar uma preocupação exterior, há uma grande chance da dança ficar refém
de raciocínios pessoais, ou baseados na aceitação das pessoas que estão vendo. Isso se incorporou
ao processo de criação também com o propósito de explorar a característica que esses/as futuros/as
professores/as possam desenvolver com alunos/as da Educação Infantil: a de movimentar o seu
corpo de acordo com suas vontades. Por exemplo, que a criança quiser mover, ela moverá.
[…] cada um de nós possui a sua dança e o seu movimento, original, singular e
diferenciado, e é a partir daí que essa dança e esse movimento evoluem para uma
forma de expressão em que a busca da individualidade possa ser entendida pela
coletividade humana. (VIANNA, 2005, p. 105)

Muitas vezes essa dança se confundia com a livre improvisação e experimentações sem
nenhum propósito. Foi então que ofereci outro material como suporte para desdobramentos na
prática da dança: o conceito de kinesfera (LABAN, 1978) a partir dos parâmetros espaço e forma
(MOTTA, 2006) como inspiração para a criação em dança. O conceito de kinesfera (LABAN,
1978) representa os limites de ocupação do espaço de cada indivíduo baseado na geometria
euclidiana, a partir de um ponto de apoio no centro do corpo, de onde podem emanar várias
possibilidades de movimentação.
A proposta se deu, a princípio, estendendo os membros superiores até alcançar a cada ponto
marcado no cubo e criar movimentações a partir desses pontos. Além disso, o estudo dos
parâmetros espaço e forma (MOTTA, 2006) serem trabalhados conjuntamente se dá devido à sua
afinidade, e não são somente as perspectivas dimensionais e externas que entram em jogo, mas as
suas relações intrínsecas. Com essa base, os/as alunos/as foram provocados/as a entender como seu
corpo se relaciona no espaço de forma uni, bi e tridimensional. As possibilidades unidimensionais
são: cima, baixo, frente, atrás, direita, esquerda. As bidimensionais (soma de duas unidimensionais)
são: cima+frente, cima+atrás, cima+direita, cima+esquerda, frente+direita, frente+esquerda,
atrás+direita, atrás+esquerda, baixo+frente, baixo+atrás, baixo+direita, baixo+esquerda. As
tridimensionais (soma de três unidimensionais) são: cima+frente+direita, cima+frente+esquerda,
baixo+frente+direita,

baixo+frente+esquerda,

atrás+cima+direita,

atrás+cima+esquerda,

atrás+baixo+direita, atrás+baixo+esquerda.
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Assim, as formas subjetivas deram lugar à experimentação em dança, e trouxeram um
diálogo profundo com os conceitos trabalhados. Foram solicitadas que as experimentações se
dessem de acordo com inspirações espaciais escolares. Por esse motivo, algumas construções
coreográficas surgiram a partir de temas feitos em diferentes lugares da escola, unindo os conceitos
aos movimentos corporais.
CONCLUSÕES
A partir das narrativas consigo visualizar um ciclo, pois principiei com as ideias do que eu
gostaria de propor, e como os processos se desencadearam. Como professor de dança, o olhar sobre
os corpos do IE CIEP 179 e as somas dos “corpos mais” também promoveram uma exploração
artística de forma crescente. Ao passo que alguns conceitos e processos eram experimentados para
um diálogo específico, outros eram aproveitados como desdobramentos por já terem sido vividos.
Isto é, visualizei um corpo que entendeu suas partes e articulações com o espaço na fotografia
(estático), ganhou dinâmica a partir do rimo com o método O Passo, reconheceu suas propriedades
vocais em possíveis explorações cênicas, e finalizou com a tradução poética dos movimentos
corporais no espaço.
Passei por indagações que me fizeram analisar esmiuçadamente cada um dos processos de
trabalho e buscar o melhor proveito pelos/as estudantes do que vinha sendo abordado. Exercitei,
sobretudo ao ouvir e perceber, o que precisava ser ajustado nos processos e suas aplicações aliadas
a uma formação de professores/as. Portanto, retorno à premissa que norteia toda a minha pesquisa
de mestrado: a prática dos “corpos mais” propiciou a criação de materiais, vocabulários e
repertórios em dança. Assim como o despertar de potencialidades criativas no sentido dos corpos
carregarem em si grandes possibilidades de exploração com seus/suas futuros/as alunos/as.
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Resumo
Como parte da pesquisa da dissertação de mestrado do autor, este artigo objetiva apresentar uma
proposta de trabalho de um professor de dança nas disciplinas de Arte e Laboratório Arte-Educação
(LAE) com normalistas do Instituto de Educação CIEP 179 (SEEDUC/RJ) de São João de Meriti-RJ.
Por meio de uma Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONELLY, 2011), apresentam-se diálogos entre
os corpos e cada linguagem artística prevista pelos PCN-Arte (2000), a partir da proposta “corpos
mais”. A divisão estabelecida se estruturou de acordo com as quatro linguagens em cada bimestre
letivo: artes visuais, música, teatro e dança, sucessivamente. Dentre a gama de possibilidades em cada
área artística, foram escolhidos temas de possível interesse em uma formação de professores. Nas artes
visuais, o trabalho se dá a partir da fotografia com enfoque em cinco critérios de composição
fotográfica: enquadramento, iluminação, cores, contraste e perspectiva (UTUARI et al., 2013). Na
música, a partir do método “O Passo” (CIAVATTA, 2009) com algumas células rítmicas. No teatro, a
criação de cenas a partir da utilização da voz com variações de alguns jogos (SPOLIN, 2000, BOAL,
2007, SUASSUNA, 1975 apud UTUARI et al., 2013). E na dança, o conceito de kinesfera (LABAN,
1978) para a composição coreográfica. Dessa forma, conclui-se que os diálogos entre os corpos nos
processos de criação artística apresentam resultados sobre a produção e ampliação de materiais,
vocabulários e repertórios em dança. A pesquisa também evidencia o despertar de potencialidades
criativas a partir dos corpos como possibilidades pedagógicas quando os/as normalistas estiverem
exercendo a profissão docente.
Palavras-chave: Ensino de dança; Normalista; Corpos mais.
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Resumo
Este painel apresenta trabalhos sobre o olhar psicomotor para o corpo na formação docente em
diferentes etapas da Educação Básica, no contexto de escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro.
As produções deste painel têm, como base, estudos na área da Educação, da Psicomotricidade e da
Filosofia, a partir de autores como Spinoza (2011), Foucault (2009), Alves (2013), Lapierre e
Aucouturier (2004). O primeiro trabalho parte de uma revisão bibliográfica para apresentar propostas
em formação em Educação Psicomotora de forma a modificar o olhar docente, explorando questões
sobre o autoconhecimento e as relações entre corpos no ambiente escolar. O segundo trabalho se
baseia em uma pesquisa de campo a partir da pergunta “o que pode o corpo na escola?”. Diferentes
atores educacionais das comunidades escolares na esfera pública municipal, estadual e federal, como
também de algumas escolas particulares, da cidade do Rio de Janeiro, responderam a essa pergunta e,
para esta produção, houve o recorte das respostas dos professores com o intuito de refletir sobre o
olhar deles para o lugar do corpo nas relações que acontecem dentro do espaço escolar. O terceiro
trabalho aborda a formação dos professores em relação à valorização de práticas pedagógicas em
ambientes naturais e na relação com seres e elementos da natureza, a partir de revisão bibliográfica
sobre o tema em diálogo com as pesquisas de observação de campo, realizadas pela autora do trabalho.
Diante do exposto, o painel convida a repensar o lugar do corpo na formação docente, pelo olhar
psicomotor, desconstruindo paradigmas que separam corpo, mente e natureza na prática educacional.
Palavras-chave: corpo; formação docente; Educação Básica; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho surge de inquietações relativas aos tantos impasses e limitações
enfrentados pelo profissional da Educação que, em tempos hodiernos, encontra-se, muitas das
vezes, depressivo e fisicamente debilitado com as infindas demandas encontradas na instituição
escolar que o exige muitas atribuições, pouco o valoriza e, além disso, equivocadamente,
compreende seu substancial papel na construção da sociedade.
Considerando esse contexto tóxico à saúde do professor, apresentamos a Educação
Psicomotora como um instrumento de qualificação do trabalho docente que é complexo por
essência, viabilizando relações mais descomplicadas, assim como um ofício menos árduo em outros
variados aspectos. Com base nos estudos da Psicomotricidade, uma maior compreensão acerca do
corpo, seu funcionamento, mecanismos e respostas é alcançada, propiciando maior clareza sobre
formas de ser, aprender e interagir dos indivíduos.
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A pesquisa se caracteriza como aplicada, de caráter descritivo, havendo a utilização de
procedimentos bibliográficos na fundamentação de nossas perspectivas. A organização textual é
tecida, inicialmente, com um panorama acerca da representatividade e simbolismo do trabalho na
sociedade, aprofundando a questão para o ofício do professor, pontuando de que modo essa
profissão tem sido exercida e como as atribuições têm impactado a saúde docente.
E, na sequência, fala-se das possibilidades de melhoria da qualidade de vida pelo professor,
destrinchando, a partir disso, de que modo a Psicomotricidade, através da Educação Psicomotora,
também pode colaborar categoricamente com a transformação de diferentes processos que
acontecem dentro do ambiente escolar ao aprofundar e incentivar o conhecimento do próprio corpo
biológica e afetivamente.
A FORMAÇÃO DE SI NA FORMAÇÃO DO OUTRO
São muitos e diferentes os corpos que compõem uma escola e, a partir dessa premissa, é
possível imaginar quantas narrativas se cruzam, quantas experiências estão em contato com
diferentes maneiras de ser, fazer e ver o mundo. Inevitavelmente, cabe-nos o questionamento sobre
como é possível, para o professor, lidar com tantas demandas e comportamentos concentrados em
uma sala de aula sem que seu bem-estar psicomotor seja comprometido. Em síntese, o desafio é:
como lidar com tantos corpos sem que o seu (corpo do professor) seja abandonado em meio às
inúmeras incumbências?
Como nos dizem Silva e Marchi (1997), o trabalho assume lugar de grande importância na
vida das pessoas. É no trabalho que as pessoas permanecem a maior parte de suas vidas e realizam
nele, ou por meio dele, grande parte de seus anseios.
Por ocupar um lugar de muita relevância no ser humano, o trabalho deveria proporcionar
experiências significativas não apenas intelectuais, físicas, econômicas e sociais, mas,
especificamente, oportunidades pessoais de crescimento, evolução e reconhecimento. Contudo, o
que se observa em muitas pesquisas (REIS et al, 2006; COOPER; O'DRISCOLL, 1996) é que o
sofrimento, a depressão, o desânimo etc. são as experiências mais vividas, principalmente ao
profissional da Educação.
Para Lins (2013), há por parte dos processos de profissionalização de professores no Brasil
uma tendência a identificar o magistério como uma atividade dependente de orientações de políticas
públicas e de, consequentemente, atender a tais preceitos.
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Segundo Oliveira e Carvalho (2008), a constituição da profissão docente no Brasil parte do
reconhecimento de que a profissionalização cresce no cenário educacional da mesma forma em que
são ampliados os sistemas escolares. Ele ainda nos diz que esse cenário se tornou forte referência à
economia do país, que é totalmente identificada pela ideologia de um sistema capitalista
completamente desfavorável às classes menos favorecidas. Entretanto, a formação continuada de
professores também está atrelada de forma intrínseca ao processo de autoformação, na busca da
autorreflexão sobre a ação no exercício do magistério.
Por outro lado, a Pedagogia e a formação docente permanecem as mesmas há algum tempo,
ou com alterações mínimas e insuficientes, tornando o processo educativo mais difícil, sem relações
proativas com a sociedade.
Hoje, no mundo, há uma mudança de valores de forma muito acelerada, intensificando em
processos modernos e globalizados todas as atividades humanas, principalmente em relação à
tecnologia. Isso produz uma alteração significativa no trabalhador e no trabalho, implicando não
apenas os processos de produção, mas também nas relações de saúde pública, saúde e doença dos
trabalhadores etc.
Para Giddens (2005), a globalização é um fenômeno “logo aqui” que está afetando nossa
vida íntima e pessoal de diversas maneiras. Portanto, ela está mudando a natureza de nossas
experiências cotidianas. Consequentemente, ela opera em âmbito cultural, social e político.
Antunes (2007) nos apresenta as formas de trabalho precário: terceirização, subcontratação,
trabalho temporário, por tarefas e, ainda, segundo ele, todas elas podem fragmentar os coletivos de
trabalho e jogá-los em condições precárias de trabalho, saúde e de emprego, instituindo estatutos
diferentes e, em geral, criando um manto de invisibilidade sobre esses trabalhadores. Esse mesmo
autor ainda acrescenta que tal precarização não diferencia tipos de emprego, formais ou informais,
público ou privado.
Estamos levantando questões cada vez mais frequentes nos estudos sobre a docência e
demais profissionais de Recursos Humanos de instituições que atendem a Educação no Brasil.
Vários e muitos aspectos dessa realidade ainda precisam ser analisados em pesquisas acadêmicas
com o objetivo de esclarecer melhor essa realidade, pois, entre o que é subjetivo e objetivo nesse
quadro, pode interferir significativamente nos resultados que não nos parecem merecer apenas os
cuidados médicos, como sendo características puramente biológicas, orgânicas, psíquicas ou
pessoais.
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Braverman (1987), Dejours (2004), Martins e Honório (2014) nos apontam que, em relação
à dimensão subjetiva, quando se analisa a precarização do trabalho dos professores, podem ser
percebidas algumas inadequações, como excessiva carga horária de trabalho, exagerado tamanho
das turmas, alta correlação entre professor e alunos e grande rotatividade e/ou itinerância dos
professores pelas escolas, além das questões sobre carreira no magistério.
A docência já é, faz algum tempo, nas reflexões de inúmeros autores, uma atividade que não
enfrenta apenas a precarização, mas também a proletarização e isso tem gerado uma
desprofissionalização cada vez maior nesse segmento. Uma política de perfil neoliberal, como a que
assistimos no Brasil em algumas fases governamentais, desde a década de 1990, de acordo,
inclusive, com tendências mundiais, justificam esses processos.
Ball (2004) e Ball e Mainardes (2011), baseados na realidade educacional da Inglaterra,
sugerem que a implantação bem-sucedida dessas políticas neoliberais dependeria da criação de uma
cultura da performatividade junto aos professores. Tal reforma, segundo os mesmos autores,
necessitaria de novas subjetividades, mediante a naturalização de alguns valores como: eficiência,
eficácia, competitividade, desempenho e foco nos resultados, e que suprimiriam das práticas
docentes algumas características que lhes são inerentes, a exemplo da autonomia de trabalho. Isso
acabou adquirindo relevância significativa nos esclarecimentos sobre a desprofissionalização
enfrentada hoje pelos docentes.
Muitos outros autores se fixaram nas consequências desses processos de precarização e
proletarização e levantam aspectos em relação à saúde dos profissionais.
Segundo Codo (1999), no Brasil, os professores trabalham em péssimas condições e com
poucos recursos, mas eles sabem da importância do seu trabalho e continuam fazendo de tudo para
ensinar seus alunos. Em um quadro como esse, em que um trabalho tão essencial é feito em
condições tão ruins, o profissional acaba se desgastando emocionalmente.
Reis et al (2006) nos dizem que o estresse ocupacional constitui experiência extremamente
desagradável, associada a sentimentos de hostilidade, tensão, ansiedade, frustração e depressão,
desencadeados por estressores localizados no ambiente de trabalho.
As investigações de Codo (1999), com professores de 1º e 2º graus no Brasil (atualmente,
denominados de Ensino Fundamental e Ensino Médio), abrangendo 1.440 escolas e 30 mil
professores, apontou que 26% da amostra apresentavam algum transtorno psíquico. Essa proporção
variou de 17% em Minas Gerais e Ceará e a 39% no Rio Grande do Sul, sendo que a desvalorização
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profissional, a baixa autoestima e a ausência de resultados percebidos no trabalho desenvolvido,
foram os fatores mais importantes para o desenvolvimento do quadro encontrado.
O profissional que enfrenta todos esses aspectos em sua atividade laboral acaba bastante
insatisfeito, influenciando significativamente nas suas ações, ou – tentando fazer um paralelo com a
expressão muito utilizada na educação – suas competências ficam cada vez mais afetadas.
Para Almeida (1997), a dicotomia indivíduo-sociedade, presente em muitas teorias e práticas
educativas, pode ser superada, se a escola e os professores visualizarem e praticarem uma
pedagogia e uma psicologia que tenham como base a compreensão do desenvolvimento da criança
como resultante da interação dialética entre o indivíduo e o outro (ou o meio), tal como postulam
Wallon (1975) e pesquisas no campo da Psicanálise.
Desde a década de 1990, alguns autores já se pronunciavam sobre a necessidade da
Pedagogia buscar ajuda em outra área para que seus fundamentos fossem mais bem organizados e
executados, gerando maiores benefícios aos discentes. É exatamente quando a Psicomotricidade
atinge o amadurecimento e a melhor definição das áreas Educacional e Clínica, que há o
favorecimento da Pedagogia.
A autonomia profissional, em um trabalho de responsabilidades, de multiplicidade de
perspectivas e de valores educativos como é o ensino, só pode ser construída no
contraste e discussão, na comparação de pontos de vista, na descentralização em
relação a nós mesmos, compartilhando dúvidas e preocupações. A autonomia não tem
a ver com o inquebrável das convicções e com a ausência de inseguranças, mas com a
oportunidade e o desejo de considerar tanto as convicções quanto as inseguranças em
matéria de trabalho profissional, enfrentando-as e problematizando-as. Reconhecê-las,
entendê-las e entender a nós mesmos entre elas não é possível sem outras
perspectivas, sem outros colegas, sem outras pessoas. (CONTRERAS, 2002)

De certo, a Psicanálise contribuiu com algo extremamente novo para a Educação, mas não
podemos esquecer que ela está na base da Psicomotricidade, tanto no campo clínico, como no
terapêutico e educacional.
Observando alguns pressupostos da Psicanálise, ela levanta que os processos inconscientes
do professor e do aluno interferem na relação pedagógica e estão presentes e articulados, nas
dimensões do desejo e do saber. No processo educativo, muitas vezes, o aluno não é reconhecido
como sujeito desejante, sendo visto apenas como sujeito epistêmico, sujeito cognitivo. Nesse
aspecto, observamos que o aluno entra em transferência com o professor, como um símbolo da lei
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(parental), suscitando inúmeros sentimentos, como afetos e pulsões experimentadas com os pais.
Nessa vivência se exerce um campo de relações que poderiam, se fossem do conhecimento docente,
gerar grandes modificações no desejo de aprender tanto quanto no de ensinar.
As exigências sobre as atividades docentes estão ligadas à qualidade de vida de forma
indissociável, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, numa progressão sistemática. Elas
caminham conforme as atividades culturais, econômicas, políticas e, principalmente, nos avanços
tecnológicos, interferindo na vida do professor, muito além de suas práticas pedagógicas.
Estudos têm sido mais frequentes em relação à saúde do corpo, numa característica
biologicista, mostrando a importância excessiva com as doenças e distúrbios, principalmente
orgânicos. A adequação e equilíbrio entre as energias laborais e do lazer, visando a possibilidade de
investimento na qualidade de vida do docente, podem alterar completamente esse aspecto cartesiano
de domínio do corpo orgânico. Segundo Alves, “A pausa também se constitui o tempo onde o
professor poderia trocar ideias com os envolvidos no processo não apenas sobre os resultados
pedagógicos que engrossam estatísticas, mas principalmente sobre os prazeres de ensinar e
aprender.” (ALVES, 2013, p. 84).
A partir do exposto, podemos afirmar que qualquer atividade que possa ser feita para
melhorar a qualidade de vida e equilíbrio relacional dos professores, certamente poderá beneficiar
diretamente o processo educativo.
Dentro do atual panorama de produtividade que vivemos, com incentivo à intensa
proatividade, o “fazer” se sobrepõe facilmente ao “ser” e, desse modo, é perfeitamente possível
transformarmos um ambiente humanizador, como a escola, em um lugar hostil, de extrema
competitividade, onde professores devem apenas transmitir ao invés de criar e aprender junto aos
educandos; onde os corpos são meras máquinas de execução. E, sem o olhar atento a esses corpos,
negligencia-se toda e qualquer chance de qualificação das relações. A hostilidade é expressão
agressiva não menos importante dentre as formas de afeto, contudo, não pode ser a única forma de
relacionar-se com o outro.
E, tão importante quanto o autocuidado que o docente precisa ter consigo é a atenção com
outrem, considerando que são muitas e imprevisíveis as tensões nos atuais contextos educacionais
onde os desafios extrapolam os muros da escola, exigindo de profissionais mais conhecimento,
sabedoria, ponderação, proficiência e tolerância. Todas as relações com suas maiores ou menores
exigências são vividas por meio do corpo e, desse modo, ele tudo reflete, tudo revela através de
gestos, falas, limitações, excessos e omissões.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2822

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

O autoquestionamento docente sobre as suas atribuições é basilar na busca pelo
entendimento de suas próprias emoções, pois, na maioria das vezes, o que acontece não é a tentativa
de lidar com os corpos discentes com os quais se relaciona, mas, sim, a de controlá-los; e essa
postura leva o profissional à degradação emocional e, consequentemente, física, por meio da
somatização criada com sucessivas situações de estresse. Junto a isso estão as relações profissionais
(chefia e colegas de trabalho) que também geram tensões que sobrecarregam ainda mais o corpo.
Pensando na Psicomotricidade para além de uma ciência que colabora significativamente
com questões relacionadas às limitações cognitivas e motoras apresentadas pelas crianças desde seu
nascimento, podemos discutir o que a proposta da Educação Psicomotora – à luz da
Psicomotricidade – faz pelas relações vividas pelo docente e seus respectivos percursos que
constroem o contexto educativo cotidianamente, destrinchando novas possibilidades de realização
do fazer pedagógico por meio do corpo.
[...] Sabemos que o corpo é o primeiro instrumento de exploração e conhecimento do
ser humano sobre o mundo, expressado de formas variadas, pelo som, gestos,
tonicidade, suas necessidades afetivas, físicas e cognitivas. Ele é um local de vivência
direta no processo de conhecimento do mundo, corpo que fala numa linguagem
analógica [...]. (VIEIRA; BATISTA; LAPIERRE, 2013, p. 41)

A Educação Psicomotora é aqui apresentada como uma maneira de efetivar práticas que
respeitam os corpos – docentes e discentes – por entendê-los em sua inteireza, sem dicotomizá-los,
incentivando, consequentemente, o autoconhecimento por meio dos desafios que o corpo impõe em
meio às relações com objetos, com o ambiente e com o outro. A Psicomotricidade dialoga com
muitas ciências, considerando tanto aspectos anatômicos, neurológicos quanto emocionais da
formação humana, estudando, assim, o indivíduo sob várias óticas, tal como aponta Jaques Chazaud
(1976, p. 17), ao dizer que “A Psicomotricidade consiste na unidade dinâmica das atividades, dos
gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema expressivo, realizador e representativo do ser – em
– ação e da coexistência com outrem.”.
Os princípios da Psicomotricidade relacional instituídos por Lapierre e Aucouturier (2012)
apontam para uma pedagogia interessada nas potencialidades da criança e nos interesses reais dos
educandos, como descoberta motivacional para a aprendizagem, ligadas à sua afetividade.
De acordo com Lapierre e Aucouturier (2012), é muito importante que os objetos se
constituam em um meio apenas para que o diálogo tônico se estabeleça para que os educadores
possam ter acesso aos desejos dos educandos e, assim, possam encontrar uma via de encontro entre
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esses desejos e a aprendizagem dos discentes. Wallon (1975) destaca o papel estruturante dos
movimentos do corpo em relação ao espaço e em relação ao outro. Para ele, essas relações
começam a se estabelecer desde o nascimento. Inicialmente, o espaço se caracteriza apenas pelo
movimento ou o espaço vivido: é o espaço motor. Em seguida, o espaço passa a ser também
representado.
A formação em Psicomotricidade exige maior trabalho corporal, propondo vivências,
imersões e experiências que objetivam desenvolver estruturas psicomotoras que, muitas das vezes,
sequer foram consideradas na Educação Infantil e, sem o devido conhecimento dos impactos que o
corpo sofre quando sinaliza traumas, projeções ou demandas não atendidas, pouco ou nada se pode
fazer pelo discente, trazendo sentimento de incapacidade no professor.
Por não saber lidar (não tendo conhecimentos em Psicomotricidade) com seus próprios
sentimentos gerados pelo estresse, excesso de trabalho, frustrações etc., o profissional tem uma
tendência a cair em um círculo de tensões contínuas que se acumulam, gerando depressão e
síndromes.
A Psicomotricidade não se apresenta como uma fórmula que soluciona quaisquer problemas,
mas seus saberes agregam conhecimentos que podem apontar respostas às perguntas que inquietam
e permitem ao profissional enxergar com maior clareza suas próprias projeções, fantasmas e
excessos, o que o imprime maior inteligência emocional.
CONCLUSÕES
A escola tradicional leva os professores a utilizarem, por exemplo, a Psicomotricidade
apenas como um meio para se chegar a um fim: a aprendizagem da língua escrita, da Matemática e
os conhecimentos sobre a natureza e a sociedade. Por isso, os fatores psicomotores mais presentes
nas atividades são os da práxia (coordenação motora) fina e global, sendo a práxia global um meio
para se chegar à práxia fina.
As atividades racionais ou organizadas deverão ser fruto da experiência, ou da adaptação
promovida no ambiente escolar, e não fruto da coerção exercida pelos adultos. Assim, o
componente afetivo do comportamento deixa de se opor ao cognitivo ou racional, e passa a se
compor como uma unidade de sentimentos, percepções, pensamentos.
A necessidade de trabalhos de formação docente nos parece urgente, na medida que
presenciamos as relações entre professores e alunos ocorrendo nos moldes da escola tradicional,
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mesmo no início da Educação Básica, de forma que o corpo é desconsiderado nas práticas
educativas.
Na busca por estratégias para trabalhar as questões motoras, cognitivas e afetivas, sugerimos
a introdução do trabalho em grupo, integrando a atividade motora às atividades pedagógicas já
realizadas nos mesmos moldes sugeridos por Lapierre e Aucouturier (2012, p. 20): “visando a busca
da comunicação, a aceitação do outro, o entendimento, relação de ajuda, a estrutura de um grupo
cooperativo e autogestor”.
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Resumo
A pesquisa em questão busca apontar para um tipo de pedagogia na qual o corpo seja fonte e canal de
conhecimentos, que observe a considere a prática da Psicomotricidade no processo ensinoaprendizagem em seus aspectos estruturantes; que descreva como as práticas de ludicidade na escola
podem contribuir no diálogo corporal entre os atores do cenário educacional, evidenciando o quanto a
Educação Psicomotora se mostra efetiva enquanto instrumento de autoconhecimento, ampliação do
olhar e sensibilização frente aos desafios cotidianos. O trabalho docente está longe de ser considerado
igual a qualquer outro ofício, por conta, principalmente, das inúmeras características da atividade. Isso
não é igual em todos os países existentes na Terra, pois cada povo tem sua cultura, seus governos têm
suas ideologias e o desenvolvimento de uma população está atrelado a essas condições da aquisição e
aplicação de conhecimentos obtidos na escola e também fora dela. Essa reflexão nos faz imaginar que
pode não haver um consenso por parte de todos os segmentos envolvidos com o ser humano, em cada
parte do planeta, quanto à Educação ser a base fundamental ao desenvolvimento do cidadão, ou, por
conseguinte, do país. Podemos considerar também que o trabalho de professores, em diferentes
espaços e condições, depende diretamente dos conflitos inerentes às relações humanas, envolvendo
questões individuais, sociais, econômicas, políticas, entre outras. Pensando na Psicomotricidade para
além de uma ciência que colabora significativamente com questões relacionadas às limitações cognitivas
e motoras apresentadas pelas crianças desde seu nascimento, podemos discutir de que modo a proposta
da Educação Psicomotora – à luz da Psicomotricidade – qualifica as relações vividas pelo docente e
seus respectivos percursos que constroem o contexto educativo cotidianamente, destrinchando novas
possibilidades de realização do fazer pedagógico por meio do corpo.
Palavras-chave: Educação Psicomotora; docente; Psicomotricidade; trabalho; corpo.
O QUE PENSAM OS PROFESSORES SOBRE O QUE PODE O CORPO NA ESCOLA?
Adriana Andrade Alves – UFJF/ CApUFRJ
Katia Bizzo Schaefer – GEPEP-CPII/Colégio Pedro II

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem a intenção de apresentar o lugar que os corpos ocupam no ambiente
escolar, pela perspectiva de alguns professores que lá atuam, e refletir sobre o que pode o corpo na
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escola. Para tanto, a obra Ética, do filósofo Spinoza (2011), foi a base da pesquisa, por afirmar, de
antemão, que não sabemos o que pode o corpo:
O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a experiência
a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente pelas leis da natureza
enquanto considerada apenas corporalmente, sem que seja determinado pela mente –
pode e o que não pode fazer. [...] Isso basta para mostrar que o corpo, por si só, em
virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que surpreendem
a sua própria mente. (SPINOZA, 2011, p. 101)

Diante da incerteza do que pode o corpo, nosso grupo de pesquisa foi às instituições
educacionais, públicas e privadas, para saber o que os atores sociais que lá atuam (famílias, alunos,
equipe técnico-administrativa, gestores e professores) dizem sobre essa questão. A metodologia da
pesquisa consistiu na aplicação de um questionário com uma pergunta: “o que pode o corpo na
escola?”. Diferentes atores sociais do espaço escolar responderam à questão, entretanto, para o
presente trabalho, focamos nas respostas dos docentes das instituições pesquisadas a fim de
contemplar o as reflexões acerca do olhar psicomotor na formação docente.
O critério para escolha das instituições foi contemplar os espaços de trabalho dos próprios
pesquisadores, tendo em vista a diversidade de contextos educacionais entre os participantes do
grupo de pesquisa. Dessa forma, a amostra contou com instituições públicas municipais, estaduais e
federais e algumas instituições particulares, atingindo comunidades da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, em 2017, na cidade do Rio de Janeiro.
Durante a coleta de dados, paralelamente, houve reuniões para estudo sobre o lugar do corpo
na escola. As contribuições de Foucault (2009) foram essenciais para entender a docilização dos
corpos, na qual há o interesse em padronizar corpos pelas mentes em busca de uma homogeneidade
de formação que não dá conta das particularidades e singularidades do indivíduo. Nessa lógica,
pouco acolhemos das experiências trazidas pelos sujeitos e pouco validamos aquilo que eles fazem
ou trazem de forma espontânea. A expressividade fica condicionada àquilo que se autoriza que se
expresse.
Após o processo escolar, nos tornamos adultos, afastados de experiências com o nosso
próprio corpo ao longo de nossa formação, um corpo inerte, que passa por processos de
desenvolvimento com foco na mente, no intelecto; processos que se repetem por anos, com práticas
convencionais ligadas a uma lógica eurocêntrica, capitalista, produtivista e antropológica. Por isso
as contribuições de Foucault (2009), mesmo sendo o filósofo de outro continente, são tão
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pertinentes à realidade brasileira: herdamos a cultura europeia, com seus ganhos, mas também com
suas perdas.
Alves (2013), psicomotricista e professor de Educação Física do Rio de Janeiro, contribui
com essa reflexão ao afirmar que o papel do professor não se esgota em sua prática profissional e,
sim, está relacionado à sua identidade enquanto sujeito. Com isso, a sua formação cultural, escolar,
acadêmica e pessoal influenciam na sua atuação enquanto professor. Ao levar essa questão para o
corpo, o autor afirma que
Independente da espécie de relação, o corpo do professor está compromissado com o
outro em todas as dimensões de uma relação e sua formação está intimamente ligada à
sua prática docente, ou seja, se o professor não analisa constantemente sua prática
docente, não consegue caminhar nela, ou se o professor não tem uma escuta que o
ajude a se ver, não enxergará seu corpo como um instrumento nesse processo.
(ALVES, 2013, p. 56)

O pensamento de Alves (2013) relacionado ao pensamento de Foucault (2009) contribui
para refletir sobre a formação docente pelo viés do corpo. Dessa forma, torna-se possível marcar o
lugar do sujeito – que também é professor – na sociedade brasileira e, em uma perspectiva histórica,
entender o processo de formação social e cultural pelo qual passou até chegar a atuar em sua
profissão. Por mais que tenha essa expectativa gerada de entendimento sobre tal formação, cabe
salientar que essa visão não descarta as questões singulares da história de cada sujeito e da forma
como cada um aprende e apreende o mundo, mas ajuda a montar um panorama geral do olhar para o
corpo no quadro docente, em uma perspectiva macropolítica.
Na visão micropolítica, há que se considerar as particularidades de cada contexto
educacional, formado por um quadro de atores sociais que também influencia a forma de ser,
pensar, agir e transformar a prática docente. Portanto, apesar do panorama geral, a realidade em
cada espaço é mais subjetiva e rica de possibilidades e foi nesses espaços singulares que a pesquisa
caminhou. A riqueza de contextos contemplada ajuda a ampliar a diversidade de pensamento e
práticas docentes, considerando a visão do micro, do singular, em cada instituição analisada.
A pergunta “O que pode o corpo na escola?” é caracterizada como aberta, inclusive, para a
compreensão do que é o corpo. Cada entrevistado foi convidado a responder a partir de sua própria
concepção do que é essa palavra e, portanto, não demos nenhuma informação sobre ela, para
minimizar a influência na resposta.
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Apesar desse cuidado, os professores nos conheciam e sabiam a natureza da pesquisa por
terem conhecimento de nossa participação em estudos e pesquisas na área da Psicomotricidade, o
que exemplifica a não neutralidade no processo de investigação. Mesmo assim, julgamos válido
seguir adiante, tendo em vista a subjetividade e particularidade nos pensamentos de cada sujeito ao
se deparar com essa questão.
Foram 54 questionários respondidos, distribuídos por diversas escolas e atores sociais que
nelas atuam. Destes, 24 são professores e, com suas respostas, percebemos que ainda existe uma
dicotomia entre o poder e não poder desse corpo na escola. Para este trabalho, elegemos 15
respostas que ajudam a ilustrar e problematizar a temática e apresentam contribuições interessantes
para pensar a formação do corpo do professor. As outras 9 respostas estão representadas nessas 15,
tendo em vista que algumas informações, mesmo que com outras palavras, se repetem. Dividimos
as respostas obtidas em três categorias. A primeira acerca dos olhares de contenção e
aprisionamento do corpo; a segunda, relacionando o corpo à sua condição física, ao movimento
visível aos olhos; e a terceira, ligada à visão de liberdade, potencialidade, criação e expressão do
corpo.
Também é preciso considerar que tal recorte é direcionado por nossas relações construídas
com o tema, com nossos corpos e com a escola. Também somos frutos dessa cultura e educação
eurocêntrica, produtivista, capitalista e antropológica, portanto, a pesquisa não é neutra, muito
menos seus resultados.
Dessa forma, o resultado aqui apresentado se refere a um recorte social, político, histórico,
cultural e geográfico que nos ajuda a refletir sobre o lugar do corpo na prática docente para repensar
cada escola, cada projeto pedagógico, cada rede de relações estabelecida com a comunidade
escolar.
“O corpo na escola pode pouco. Pode ficar quieto, controlado. Silencioso.”
O título desta seção se refere a uma das respostas para ilustrar essa categoria destacada na
pesquisa: as limitações do corpo no espaço escolar.
Como exposto, o corpo é fruto de uma lógica de aprisionamento que insiste em permear os
espaços formativos. Nas respostas dos professores fica evidente o caráter de controle e sujeição que
está no cotidiano escolar, como percebemos nos escritos a seguir:
Depende da escola, dos professores, da gestão, dos espaços. Em muitas escolas, na
maioria dos casos, o corpo não pode quase nada, pois tem horários determinados para
certos movimentos considerados aceitáveis. A formação docente é quase sempre
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voltada para o corpo mais inerte ou com movimentos previsíveis e possíveis de serem
controlados.

Os depoimentos que reproduzem e validam a concepção de sujeito fragmentado autorizam
práticas e premissas que reprimem o movimento e a agitação com a falsa ideia que, para aprender, o
corpo precisa estar imóvel, estático, o que Lapierre e Aucouturier (2004) ressaltam como forma de
privar o aluno de seu meio de desenvolvimento mais autêntico e desvalorizar toda sua atividade
criadora e busca pessoal espontânea.
A falsa ideia de que o corpo precisa ficar imóvel para não atrapalhar o desenvolvimento do
intelecto tem origem na Antiguidade, sendo exposta nos livros de Platão (2000). Para esse filósofo,
o corpo engana a razão, por isso deve ser ignorado, desprezado. Além de ressaltar que o primeiro é
inferior ao segundo, com sua tese, reforça a dicotomia entre corpo e mente que vemos até hoje
presente nas práticas educacionais.
Séculos depois, Descartes (2008) reforçou o pensamento platônico e a dicotomia entre corpo
e mente, defendendo métodos científicos a partir da valorização do pensamento e da negação das
ambiguidades e subjetividades do corpo. Em sua proposta de metodologia científica, para conhecer
o corpo, era preciso estudar o cadáver, dividindo-o em partes para conhecer ao máximo cada parte.
Para ele, conhecendo bem cada parte poderia chegar ao conhecimento do todo. Nesse sentido, o que
não se sabe ao certo deve ser ignorado e, por isso, o filósofo sugere ignorar o corpo vivo e ficar
apenas com a razão. O pensamento cartesiano ganhou espaço em diversas áreas de pesquisa da
sociedade europeia, como na Medicina, Filosofia e Educação, por exemplo. Seus conceitos se
difundiram para outras partes do mundo e, até os dias de hoje, ainda se encontram impregnados nos
projetos pedagógicos das escolas. Como exemplo do cartesianismo nas instituições escolares, temos
currículos que separam o conhecimento em disciplinas, como se fossem independentes umas das
outras. Esse conhecimento fragmentado também se encontra na perspectiva de corpo, dividindo-o
entre corpo e mente, como se a mente não fosse algo do próprio corpo.
Spinoza questionou Descartes ao afirmar que não sabemos o que pode o corpo, mas nem por
isso podemos ignorá-lo. Também subverteu o pensamento dominante de sua época ao explicar a
relação indissociável entre mente e corpo, esclarecendo que ambas fazem parte da mesma unidade,
do mesmo indivíduo (SPINOZA, 2009).
Foucault (2009), séculos depois de Spinoza, questionou os corpos dóceis, afirmando o poder
subjetivo do corpo e, com isso, criticou a necessidade da sociedade de controlá-lo: “Não é a
primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes; em
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qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem
limitações, proibições ou obrigações.” (FOUCAULT, 2009, p. 132).
Pensar o corpo a partir das questões apresentadas ajuda a entender as respostas encontradas
pelos professores nas escolas, pois são sujeitos formados pelo mesmo sistema e que aprenderam que
é por esse viés que deve caminhar o processo educativo.
Pelas respostas, eles demonstram que sabem que há algo errado e que precisa ser
modificado, mas ainda apontam para as impossibilidades como mais fortes e atuantes do que as
possibilidades ainda não garantidas, como ilustra essa resposta: “O corpo pode o que está na
cultura a qual ele está inserido, mas só. Como a escola recebe esse corpo? A escola enquanto
espaço de educação formal também precisa orientar esse corpo para que ele ganhe autonomia
para se expressar.”.
Esse pensamento expressa um corpo fora de si: corpo do aluno, corpo escolar. E o corpo do
professor? O que pode o corpo do professor? A fragmentação da unidade do corpo também se
estende à separação do eu-outro-ambiente. O professor não se percebe como corpo atuante nesse
processo. E, nessa perspectiva, outras respostas surgiram:
Na escola o corpo poderia experimentar o autoconhecimento por meio de exercícios
de consciência corporal. O corpo é uma forma de expressão do sujeito. Mas sinto que
na escola falta um espaço de possibilidades dessa expressão, ficando restrito ao que
não pode o corpo na escola.

Para somar novas questões a essa reflexão, Bertazzo (apud ALVES, 2019) aponta que, ao
longo da vida, a apatia e o desinteresse do adulto pelo movimento se devem à pobreza dos
estímulos aos quais estão expostos. Por isso se torna necessário resgatar o entendimento de que o
corpo é uma totalidade por meio de uma compreensão sensível que se dá a partir da experiência de
tal totalidade, na qual as suas partes estão conectadas em fina sintonia, como indica a resposta a
seguir:
Acredito que existem várias possibilidades, uma vez que a escola ainda valoriza o
intelecto em detrimento das diferentes possibilidades nas quais o corpo pode ser
explorado. A premissa “penso, logo existo” precisa ser substituída por “danço, logo
existo”, “corro, logo existo”, “me movo, logo existo”, dentre outros que levem em
consideração o potencial criativo dos alunos.

O sujeito, autor dessa resposta, traz a frase de Descartes – “Penso, logo existo!” – como
provocação para quebrar paradigmas em relação ao corpo, principalmente em relação à dicotomia

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

2831

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

corpo e mente. O potencial criativo surge como possibilidade do corpo, mas ainda em uma
perspectiva desconectada do eu-outro-ambiente, já que o professor não se implica na resposta. Mais
uma vez a questão do corpo é percebida, mas cabe ao outro – “a escola ainda valoriza...” –
transformar tal realidade.
Com as respostas destacadas até aqui, percebe-se que, mesmo ao apontar as
impossibilidades corporais na escola, os relatos demonstram um incômodo e um reconhecimento de
que o corpo pode mais, porém está impossibilitado pelas práticas escolares. Práticas essas que
nenhum desses entrevistados se implicou em fazer parte e isso fala também sobre as limitações
impostas aos seus próprios corpos.
Uma segunda perspectiva sobre as possibilidades do corpo apareceu em forma de
movimento, como esclarecemos na próxima seção.
O corpo “pode várias coisas! Se movimentando de várias formas, como: andando, correndo nas
aulas de Educação Física, jogando Ping-pong etc.”
Um outro olhar para o corpo o relaciona aos movimentos. Fala de um corpo físico, concreto,
que também precisa ser libertado: “Podemos ‘tudo’. Corpo necessita de movimento e movimento é
vida. Corpo – movimento – vida – felicidade.”. Essa resposta e a do subtítulo da seção expressam
um corpo livre, potente para se mexer amplamente. Esse corpo se liberta de um controle e vê no
movimento condições de se expressar e criar possibilidades de atuação: “Pode correr, pular, deitar,
sentar, rolar. Pode agitar-se e pode doutrinar-se. Pode superar-se. Pode machucar-se. Pode
dançar, pode requebrar.”.
Como afirmam Lapierre e Aucouturier (2004, p. 41), “Não há vida sem movimento, e o fim
do movimento próprio, para qualquer matéria viva, é a morte”. Eles complementam esse
pensamento, afirmando “uma ‘pulsão do movimento’, primitiva e fundamental, que está na própria
base da ‘pulsão de vida’.” (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004, p. 41). Por isso, ampliar as
possibilidades corporais pelo movimento é um avanço nas práticas educacionais, como afirma uma
das entrevistadas: “Desenvolver-se, apesar dos espaços físicos e mobiliários tão pouco
apropriados. Educadores bem informados sobre as necessidades e potencialidades podem
‘copoderar’ corpos.”.
A relação do corpo com o movimento traz uma subjetividade que está para além do que
visivelmente é possível enxergar nas ações observadas, pois há um movimento constante interno,
referente a outra perspectiva de corpo: um corpo sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 2010). Esse
corpo sem órgãos não condiz com a lógica capitalista e produtivista da cultura social e econômica
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em que vivemos, pois não produz resultados mensuráveis que tragam benefícios concretos e
objetivos para a sociedade.
Ainda na lógica cartesiana, o que não pode ser mensurado deve ser ignorado. Essa
proposição clareia o sentido de ignorarmos tanto o corpo, mas de aceitarmos o seu movimento
externo em determinadas ocasiões, quando permitimos a liberdade de se movimentar, mas
mantendo o controle de quando começa e termina o movimento. Mesmo assim, ainda há muitas
incertezas sobre os movimentos corporais internos que não vemos e, portanto, não medimos.
Movimentos subjetivos e que não sabemos o que podem de bom ou de ruim para nós e para
sociedade.
Perceber o que pode o corpo para além dos movimentos externos abre uma nova
perspectiva, como exposto na resposta de uma professora: “O corpo pode, para além de se
movimentar, marcar lugares, ocupar espaços, dizer pensamentos, expressar angústias, calar
sentimentos, guardar dores, fazer limite. O corpo se inscreve na história e escreve histórias não
sem cortes e rasuras.”.
Essa fala convida a pensar na terceira categoria de corpo que surgiu nesta pesquisa. Um
corpo que pode para além dos movimentos externos, que entra em contato com seus sentimentos,
com as relações consigo, com o outro e com o ambiente. Um corpo conectado, potente,
transformador.
O corpo “pode tudo. É a porta onde tudo entra e o instrumento de onde tudo sai materializado,
transformado, significado.”
Esse é o corpo sem órgãos defendido por Deleuze e Guattari (2010). Um corpo que se
compõe pelo fluxo de forças distintas, em constante movimento, que não paralisa, pois, apesar de
todas as tentativas de docilização, ele mantém sua subjetividade, complexidade e potência para
além de nosso conhecimento.
Nessa lógica, há possibilidade de ver o corpo em sua potencialidade no espaço escolar,
mesmo entendendo que ele não é mensurável e concreto. Assim, “O corpo na escola pode brincar,
pular, dançar, experimentar, demonstrar sentimentos, relaxar, entrar em contato com a natureza e
com outros corpos.”.
Respostas como essa demonstram a percepção de um corpo que é fio condutor das relações
de vida, de aprendizagem, de transformação. Outra professora contribui com esse pensamento: “O
corpo pode tudo, já que escola-corpo conversam a cada momento, no pensar, no emocionar, no
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movimentar.”. Nessa afirmação, há a ideia de “escola-corpo”, revelando uma conexão que faz com
que a instituição e o sujeito sejam um só, unidos nas suas relações em um corpo maior.
As relações do sujeito com o outro e com o ambiente também são abordadas por Guattari
(2012) ao definir uma articulação ético-política entre os registros ambientais, sociais e da
subjetividade humana. Para esse filósofo, o corpo está conectado com o ambiente de tal maneira
que um é indissociável do outro, portanto, o sujeito é alterado e se constitui apenas na relação com
o ambiente e com outros seres vivos. Em relação aos registros da subjetividade humana, ele afirma
que
O sujeito não é evidente: não basta pensar para ser, como o proclamava Descartes, já
que inúmeras outras maneiras de existir se instauram fora da consciência, ao passo que
o sujeito advém no momento em que o pensamento se obstina em apreender a si
mesmo e se põe a girar como um pião enlouquecido, sem enganchar em nada dos
Territórios reais da existência, os quais por sua vez derivam uns em relação aos
outros, como placas tectônicas sob a superfície dos continentes. (GUATTARI, 2012,
p. 17)

Esse corpo subjetivo está na escola, em forma de professores, familiares, técnicos, gestores
ou alunos. Corpos que não são evidentes, que são complexos e imensuráveis, sem rótulos que os
definam em sua totalidade e todos em relação. Corpos que, muitas vezes, não olham para suas
próprias potencialidades e se submetem a reproduzir uma lógica social e cultural sem sequer
questioná-la. Afinal, o que podem esses corpos? Outra professora responde: “Pode explorar, pode
brincar, vivenciar, experenciar, sentir, viver, se descobrir, se reinventar.”. E com essa fala,
finalizamos a exposição dos depoimentos, para ficar com esse convite: o corpo pode se reinventar!
CONCLUSÕES
Na totalidade das entrevistas, cabe sinalizar que a resposta direcionada ao corpo dos alunos
foi quase unânime. Em alguns casos, apesar de não ser explícito o foco no aluno, o texto deixa a
entender que se trata desse público. Não houve nenhuma resposta diretamente voltada para corpos
de professores ou outros adultos no ambiente escolar, o que leva a mais uma reflexão: por que,
mesmo com a pergunta, não há o foco no corpo do professor na escola?
Alves (2013, p. 17) lança luz sobre essa questão:
Desde sua existência, o corpo representa uma linguagem corporal que um “EU” é
capaz de se fazer presente ou, estar no mundo. Mas, de que corpo desejamos falar? Ou
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será que desejamos ouvir desse corpo o que ele necessita dizer? O que mais podemos
falar sobre ele? O que é o corpo do professor?

Diante da potência dos corpos, como olhar para o corpo do professor? Se todos os resultados
apontam para uma crítica à docilização dos corpos e ao reconhecimento de que eles podem mais do
que é autorizado nas escolas, por que ainda prevalece a lógica platônica e cartesiana nas instituições
educacionais?
O resultado das respostas obtidas na pesquisa contribui para uma percepção teórica de novos
olhares acerca do corpo na educação. Entretanto, quais são as práticas que de fato permitem o
transbordamento desse olhar? Nos parece que essa visão ainda não tem um percurso traçado em
muitas instituições. Assim, questionamos se, de fato, o corpo pode ser livre. Até onde vai o controle
do corpo da criança pelo adulto? E até onde é possível romper com as grades invisíveis que
aprisionam o corpo do adulto? Como um corpo aprisionado, sem sequer se perceber como tal, pode
possibilitar experiências corporais mais livres e potentes aos seus alunos?
Através de uma pergunta, essa pesquisa nos apresentou tantos outros questionamentos que,
neste trabalho, compartilhamos com os leitores. Não temos respostas e, sim, caminhos possíveis.
Caminhos que convidam à autorreflexão e à busca de novas práticas que permitam reinventar a
escola.
O trabalho convida a nós professores e atores sociais pertencentes ao campo da educação a
repensar os paradigmas e relações de poder que insistem em hierarquizar saberes e conhecimentos,
autorizando e proibindo aquilo que convém ao controle e sujeição. Torna-se urgente ampliar a
busca de conhecimento das potencialidades do corpo na escola e frear essa tradicional doutrinação
que vem retomando espaços de luta e conquista, em um processo de retrocesso ao imperialismo
eurocêntrico.
Refletir sobre as práticas existentes no espaço escolar é também premissa da pesquisa, a
partir do momento que somos confrontados com situações e especificidades a todo instante.
Estarmos prontos e abertos a esse olhar que é parte da prática e da formação docente. Nossas
crianças e jovens tem muito a nos ensinar, principalmente a perceber nossos corpos em relação, em
fluxos de forças constantes.
A partir da questão disparadora fica nítida ainda a necessidade e importância de
problematizar a formação do corpo do professor. O cenário de reprodução da lógica das formações
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vivenciadas atreladas às experiências pessoais de cada um, revelam o quão o conhecer o próprio
corpo ainda é algo muito distante para muitos adultos.
Por fim – mas também pelo desejo de que as pesquisas no campo sigam evidenciando a
temática – valorizar a descoberta por meio da experimentação é premissa do nosso trabalho, que
aposta nos meios de se chegar ao conhecimento pela própria experiência vivida. E não há
experiência sem corpo e corpo sem experiência.
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Resumo
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que objetivou investigar o lugar dos corpos na escola e na
educação pelo olhar de diferentes atores educacionais. A pergunta O que pode o corpo na escola? foi
inspirada na provocação do filósofo Spinoza (2011), no século XVII, sobre não sabermos o que pode o
corpo. Essa questão foi levada em forma de questionário para as comunidades escolares na esfera
pública municipal, estadual e federal, como também de algumas escolas particulares, da cidade do Rio
de Janeiro. Para esta produção, houve o recorte das respostas dos professores com o intuito de refletir
sobre o olhar destes acerca do corpo nas relações que acontecem dentro do espaço escolar. A partir dos
estudos de Alves (2013), Lapierre e Aucouturier (2004) e Foucault (2009), dentre outros pensadores no
campo da Psicomotricidade, Filosofia e Educação, houve o desejo de ouvir o que pensam os atores
sociais acerca do corpo na escola, tendo em vista a diversidade de compreensões que tal palavra possui
em nossa sociedade. A pesquisa revela o quanto o discurso sobre o lugar do corpo avançou para uma
concepção de maior favorecimento dos movimentos e das expressões, mas que, na prática, ainda se
percebe que há um mascaramento do controle dos corpos, quando tal ação se dá de forma dirigida,
com excesso de regras e condições. O estudo evidencia o quanto o corpo do professor é reflexo dos
processos formativos que negligenciam a formação e educação do corpo, e como essa premissa
contribui para a reprodução de práticas de silenciamento e contenção dos corpos na escola.
Palavras-chave: Corpo. Educação. Professores. Psicomotricidade.
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UMA PERSPECTIVA DE OLHAR PSICOMOTOR: O CORPO, O BRINCAR E A NATUREZA
Cristiane Clemente Susano – GEPEP-CPII/Escola Oga Mitá

INTRODUÇÃO
A reflexão sobre o olhar sensível na formação de professores que atuam na Educação
Infantil é de suma importância, tendo em vista a necessidade da criança e seu corpo em contato com
o mundo natural, como possibilidade de desenvolvimento e os afetos causados pelas experiências
com a natureza do brincar. Este trabalho traz relatos de (re)encontro com minhas experiências
infantis na interação e observação das brincadeiras espontâneas das crianças no cotidiano escolar.
O que, para mim, teria sido simples brincadeira de criança, no contato com a natureza, com
brinquedos, muitas vezes, construídos com elementos naturais, nas brincadeiras ao ar livre, no olhar
de curiosidade e encantamento para os ambientes naturais em que tive oportunidade de explorar,
experimentar e sentir de corpo inteiro, adquiriu caráter científico no campo do conhecimento da
Psicomotricidade.
Foram experiências sentidas na inteireza do corpo, que contribuíram para a formação
pessoal e descobertas sobre a potência de ser criança. Tais experiências marcaram minha memória e
foram impressas em meu corpo, refletindo em minha prática educacional, no trabalho como
professora no processo de desenvolvimento de crianças da Educação Infantil, no qual as
brincadeiras culturais e em contato com a natureza tiveram espaço garantido em nossos dias na
escola.
Instigada pela realidade de um cotidiano no qual as crianças da contemporaneidade estão
distanciadas da relação com o brincar natural e a partir da observação das brincadeiras espontâneas
das crianças em contato com a natureza presente no espaço da escola, busquei, pelos estudos,
elementos que fizessem compreender e refletir essa relação como possibilidade de afeto e caminhos
possíveis de desenvolvimento das estruturas psicomotoras a partir do brincar na natureza por meio
de embasamento e fundamentação teórica.
Ao entrar em contato com essas reflexões, percebi o quanto minhas experiências de infância
contribuíram para minha formação pessoal, sobretudo humana. Em uma vivência na qual eu entrei
em contato livre com a argila, rememorei momentos das brincadeiras no quintal da minha casa,
quando brincava com terra, água e na lama que se transformava em bolos decorados com outros
elementos naturais encontrados por perto. Os momentos de criatividade com a natureza faziam com
que a mistura dos elementos naturais adquirisse significados subjetivos, contudo, carregados de
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sentidos pelo olhar e imaginário próprios da infância. Nessa perspectiva de encontros e
(re)encontros entre a natureza, o brincar livre e as infâncias, minha e das crianças, este trabalho
revela o olhar psicomotor do educador e aprofundamento científico no campo da Psicomotricidade.
FORMAÇÃO DOCENTE: UMA PERSPECTIVA DE OLHAR PARA O CORPO E SUAS
INTERAÇÕES NA NATUREZA
Ao reconhecer os afetos de minhas experiências da infância – antes, com os conceitos
baseados pelo senso comum, sobre o corpo como afeto e a natureza como possibilidade na
formação do sujeito, e, hoje, pela formação em Educação Psicomotora –, essas questões adquiriram
caráter científico a partir de estudos na área e pesquisas de campo. O primeiro estudo que impactou
esses pensamentos foi a partir de Sanchez (2011). O autor conceitua a ecologia do corpo, de forma
que o ser humano e seu corpo são uma figura formada de afetos pelas experiências vividas, que
proporciona a transformação de si, do outro e do ambiente, mostrando um caminho possível para a
educação.
Podemos compreender, portanto, o corpo como uma potência diante das experiências
vividas e como o principal veículo de desenvolvimento e formação das crianças através do contato
com a natureza e com o outro. Nesse sentido, ao olhar para a infância, somos levados a refletir
sobre o corpo e seu processo de desenvolvimento no mundo. Conforme Sanchez,
Estamos pensando no corpo como um elemento relacional do ser com o mundo, visto
de outra forma, cada ser vai produzir em sua autopoiese uma corporeidade particular
que determina a sua forma de ser e estar nas redes de relações que estabelecem com o
meio. (SANCHEZ, 2011, p. 25)

É a partir dessas reflexões que entendo a importância de legitimar a natureza como um
ambiente no qual estamos intimamente interligados e integrados, nos percebendo, portanto, como
parte indissociável de sua dimensão planetária.
Atualmente, enquanto professora de Educação Infantil e inserida no meio acadêmico,
encontro fundamentação teórica que vai respondendo aos questionamentos e observações das
crianças no cotidiano da escola, sobre a função do corpo em todas as dimensões: nas relações
socioafetivas, cognitivas, nas interações com o outro, com o meio, com os objetos e a compreensão
de si mesmo.
Assim, cabe-nos atuar e pensar a educação das crianças em consonância com as
experiências, significando uma aprendizagem carregada de sentidos, pautada em tudo que afeta,
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mas, principalmente, no contato com a natureza, com os diferentes seres que a compõem e com seus
elementos. Nessa lógica, há o desafio de pensar nas propostas que circundam as práticas na
Educação Infantil: há espaço e tempo garantido para as brincadeiras espontâneas e livres no
cotidiano das crianças? Os professores criam possibilidades de ações naturais das crianças desejosas
pelo brincar em meio à natureza? Qual a relação com a natureza que os professores permitem em
suas próprias vivências?
Esses questionamentos se ampliaram ao atuar como professora no segmento da Educação
Infantil em uma escola pública na zona oeste do Rio de Janeiro, quando, durante a brincadeira livre
no pátio da escola, algumas crianças se reuniram para brincar no canteiro ao redor da árvore. Em
meio à terra, galhos, pedrinhas, elas cavaram e mexeram na terra (figura 1). Observei e acompanhei
o envolvimento, o encantamento delas, ao brincar em contato com a natureza, o que gerou outras
questões: o que as curiosidades, interesses e possíveis descobertas na relação delas com a natureza
poderiam contribuir para a formação e desenvolvimento humano? O que podem os afetos que
surgem na interação, na experiência do toque sensível, no olhar de complexidade, ou seja, no que
foi tecido junto, produzindo sensações corporais capazes de (trans)formar as crianças, sujeitos
culturalmente constituídos pelas relações construídas, atravessadas pela potência do brincar e
conviver na natureza?
Os nossos corpos fazem parte do todo, no contexto de reciprocidade relacional,
indissociáveis entre o sujeito e a cultura da natureza do brincar. O brincar é carregado de sentidos,
significados e ações corporais não só pela criança, mas também pelo professor, envolvido na
relação com a criança que brinca, ao mesmo tempo em que ambos afetam e são afetados pelas
experiências vivenciadas do brincar na natureza, através da potencialidade das relações que podem
ser proporcionadas nesse diálogo corporal.
Dessa forma, há uma natureza do brincar ou ela precisa ser apresentada e sugerida às
crianças? Como as experiências afetivas no mundo natural e como esses afetos podem contribuir
para formação das crianças e dos professores? Que sensações e marcas corporais os encontros com
o brincar na natureza podem proporcionar ao corpo da criança e do professor e ao desenvolvimento
das estruturas psicomotoras na infância? Que saberes e conhecimentos a brincadeira na natureza
pode proporcionar ao desenvolvimento infantil?
A relação com a natureza e o brincar na Educação Infantil se fazem necessários para que
busquemos a ressignificação de olhares e saberes nas relações estabelecidas entre a criança e a
natureza e na relação com o educador para, assim, se constituírem e se desenvolverem mutuamente.
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Dessa forma, a aprendizagem se faz pela práxis, através dos princípios norteadores da Educação
Infantil, que são as brincadeiras e interações entre crianças, adultos e a natureza em diálogo
corporal, afetivo e formador dos sujeitos da relação (BRASIL, 2009).
De acordo com a abordagem da teoria Walloniana, Galvão (1995) contribui com uma
reflexão. Segundo a autora, a emoção é percebida em uma perspectiva dialética entre o orgânico,
representado pelo corpo, e o psíquico, como a consciência, o pensamento. “A existência do homem,
ser indissociavelmente biológico e social, se dá entre as exigências do organismo e as da sociedade,
entre os mundos contraditórios da matéria viva e da consciência. [...] [o homem] deve ser situado
entre o campo das ciências naturais e sociais.” (GALVÃO, 1995, p. 30).
Refletindo sobre a importância do contato com a natureza na Educação Infantil e os riscos
que o distanciamento do mundo natural gera para o desenvolvimento infantil, Guattari compõe a
abordagem teórica e alerta para questões urgentes neste aspecto. Na obra As três ecologias (1990),
o autor afirma que o planeta Terra passa por um período de importantes transformações, em que a
vida no planeta vem sendo ameaçada por desequilíbrio ecológico. O autor aponta os avanços
técnico-científicos como uma das principais causas para o desequilíbrio que vem acometendo nosso
planeta e atenta-nos para o empobrecimento das relações, dos modos de vida que se reduz ao
distanciamento entre os indivíduos e o meio ambiente. Segundo ele, as relações vêm sendo
largamente substituídas pelas mídias tecnológicas da contemporaneidade. O filósofo aponta que, “o
que está em questão é a forma de viver daqui em diante sobre esse planeta” (GUATTARI, 1990,
p.7), e nos convida à reflexão imediata sobre as ações voltadas para a ressignificação das formas de
pensar, agir e se relacionar com o meio em todas as suas dimensões, sendo elas, social, animal,
vegetal e cósmica desde a mais tenra idade. A educação deve contribuir para a formação de sujeitos
conscientes de ser e estar no mundo, de estabelecer relações afetivas individuais, coletivas e
planetária. Para isso, é necessário e urgente, proporcionar interações de conexão com o mundo
natural.
A ecologia vem se relacionar com o corpo, como apresentado por Sanchez (2011, p. 25), que
diz que “O corpo é o primeiro meio ambiente do qual o homem se relaciona” e aponta, como
reflexão, o amor, na forma mais intrínseca a nós mesmos, para, assim, podermos amar e respeitar o
meio ambiente que nos cerca e do qual também somos parte.
Nessa ótica, só seríamos capazes de compreender o corpo em sua complexidade a
partir de uma abordagem sistêmica e ecodiversa onde este é percebido como um lugar
privilegiado de encontros e acoplamentos entre os aspectos de nossa natureza, de
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nossa ancestralidade, ou seja, de nossa história natural, com os aspectos de nossa
cultura, de nosso universo simbólico. (SANCHEZ, 2011. p. 13)

Sendo o brincar na natureza uma atividade eminentemente motora e espontânea,
especialmente nos momentos de brincadeiras ao ar livre e em contato com a natureza, os estudos de
Lapierre e Aucouturier (2004) nos levam a pensar sobre a interação com os objetos, com o outro e
com o meio como uma das formas de relação espontânea pelas experiências afetivas. Esses autores
apontam a relação do educador nas práticas pedagógicas, em relação com as crianças e nas
explorações pelas crianças, oferecendo-lhes segurança e, ao mesmo tempo, autonomia em suas
ações.
A “liberdade” [...], no sentido do respeito à atividade espontânea, deveria ao contrário,
nos levar a privilegiar o aspecto simbólico, afetivo e emocional dessas noções, que é
vivenciado mais espontaneamente, [...] pela criança (e pelo adulto) à medida que lhe
permitimos expressar-se livremente. (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004, p. 31)

É com base na afetividade presente na relação entre a criança e o educador, que, por meio da
observação, o professor poderá compreender a ação da criança, conduzindo-a ao desenvolvimento,
às descobertas, por meio das atividades motoras espontâneas, afetivas, sendo refletidas na
tonicidade corporal. A vivência com as crianças em relação à plantação de um girassol ajudou a
pensar essas questões na prática, a partir do cuidado, da expectativa, do interesse e do desejo de
acompanhar o crescimento da flor, de tal forma que só intensificou a surpresa ao ver a flor aberta,
virada para o sol. O tônus corporal das crianças tocava suavemente a planta, com o cuidado para
não machucá-la, enquanto os olhos arregalados e o sorriso no rosto anunciavam o encantamento, o
maravilhamento, de presenciarem a magia da natureza, a transformação de uma semente em uma
flor (figuras 2 e 3). A contribuição de Lapierre e Aucouturier (2004) nos ajuda a perceber formas de
atuar nessa relação, a partir do diálogo simbólico e tônico presente no cotidiano da Educação
Infantil na relação entre a criança e o educador.
Com o objetivo de resgatar e inserir a cultura do brincar na natureza, Richard Louv (2016)
apresenta, de forma simples, porém intensa, a sua pesquisa com foco na criança e na sua relação
com a natureza e com o brincar de forma livre em ambientes naturais e ressalta a importância dos
sentidos, nos quais os movimentos corporais entram em profunda conexão com a natureza. Dessa
forma, pode-se contribuir para a formação do sujeito em conexão com sua natureza interior em
interação com o mundo natural em que está inserido. Catar elementos naturais, como galhos,
sementes, pedras e folhas são ações espontâneas das crianças, muitas vezes ignoradas nos ambientes
escolares. Ao valorizar esses momentos, tais elementos coletados contribuem para estreitar o
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sentido de pertencimento ao meio e tudo pode ser vivenciado dentro das propostas pedagógicas,
através do olhar e escuta atenta às crianças, como, por exemplo, ao propor uma pintura com capim
(figuras 4 e 5).
Segundo Larrosa (2016), a contribuição sobre o que é experiência no ambiente educacional
enriquece as reflexões aqui apresentadas, considerando que os professores também são permeados
pelas vivências com as crianças no ambiente da Educação Infantil. O autor nos interpela sobre o que
é experiência de forma subjetiva, como sendo algo quase impossível conceituar:
A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de definir nem de
identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida. E tampouco é um
conceito, uma ideia clara e distinta. A experiência é algo que (nos) acontece e que ás
vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo
que luta pela expressão, e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de
alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto.
E esse canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa em outras experiências e em
outros tremores e em outros cantos. (LARROSA, 2016, p. 10)

Envolvida nesse pensamento sobre a experiência, busquei dialogar com o vivido na
realidade, com as nossas experiências, minhas e das crianças, com a vida pulsante no cotidiano
escolar, entrelaçada a cada experiência, com teorias e pensamentos de autores já citados e outros
que dialogam com a mesma ideia sobre o corpo, o afeto e o brincar na formação do sujeito.
Assim, torna-se possível ampliar o olhar para prática educacional na relação com as
crianças, viabilizando a potência do corpo em contato com a natureza nas escolas (figuras 6 e 7). A
convivência em ambientes e espaços naturais contribui para a apropriação do mundo, de si mesma e
possibilita o desenvolvimento das habilidades da criança. Em artigo escrito sobre tais experiências,
cabe citar o seguinte relato:
O que temos visto em nossas propostas é que é exatamente quando elas [as crianças]
podem explorar o ambiente, senti-lo, brincar livremente com seus colegas,
professores, bichos, plantas e com os elementos naturais é que elas se mostram mais
ávidas para conhecer e descobrir o máximo possível sobre a vida. (ALVES et al.,
2017, p. 7)

Nessa perspectiva, percebemos a importância de observar, de olhar sensível e escuta atenta
para as crianças na exploração livre em ambientes naturais presentes nos espaços escolares. Tornase necessário estabelecer e garantir momentos de interação com as crianças segundo essas
convicções. A formação do professor precisa contemplar o resgate a essa conexão sensível com o
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meio ambiente, de forma que seja natural sentir, perceber e reconhecer-se como parte integrada à
natureza, na relação com o outro e consigo mesmo, proporcionando experiências em que as crianças
possam experimentar, tocar, sentir a natureza e estabelecer uma relação de troca, de afetos em todos
os sentidos de seus corpos, levando-as a compreender e conceber a natureza como fonte de vida,
pois, para aprender e conhecer sobre o mundo, é necessário brincar, se afetar e interagir com
ambientes e seres naturais. E torna-se possível através do olhar e da formação do educador que
legitima, potencializa as ações das crianças através do brincar livre e espontâneo.
CONCLUSÕES
As imagens apresentadas em anexo ilustram histórias, momentos, experiências, o encontro
com o inesperado, com a experiência que trouxe à memória recordações, sentimentos, sensações
corporais traduzidas em cheiros, texturas, sabores, histórias, processos naturais de desenvolvimento,
aprendizagens por meio das brincadeiras infantis em ambientes escolares vividos na infância.
O afeto nas interações vividas pelas crianças sob a observação, escuta e olhar sensível e
psicomotor para as ações das crianças em ambientes de natureza revela a importância do papel do
educador e, consequentemente, sua formação pessoal e profissional. O encontro com o outro por
meio das experiências em meio à natureza na Educação Infantil legitimam a brincadeira como
principal atividade na cultura da infância – a natureza do brincar – e encontramos, na
Psicomotricidade, bases para essas reflexões e possibilidades de desenvolvimento das estruturas
psicomotoras da criança.
Encontramos, também, nos autores citados na pesquisa, algumas respostas e caminhos
possíveis para continuar refletindo, questionando práticas e propostas embasadas pela
Psicomotricidade, que potencializa a brincadeira na/com a natureza e a afetividade como bases
fundamentais para o desenvolvimento e estruturação do sujeito em todas as suas dimensões.
As experiências compartilhadas foram embasadas e confirmadas nas teorias apresentadas,
com base em observações, vivências e algumas constatações, tendo em vista a necessidade de
aprofundar o estudo entre a natureza, o brincar e o desenvolvimento das estruturas psicomotoras.
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ANEXO
Figura 1. Poça de lama.

Fonte: a autora, 2016
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Figuras 2 e 3. Plantação de um girassol.

Fonte: a autora, 2016.
Figuras 4 e 5. Colheita de elementos naturais e pintura com eles.

Fonte: a autora, 2016.
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Figuras 6 e 7. Experiências com água e areia.

Fonte: a autora, 2019.

Resumo
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância do papel do professor para um olhar sensível e
psicomotor através de ações e brincadeiras espontâneas das crianças em contato com a natureza em
ambientes escolares da Educação Infantil. Nesta perspectiva, a formação docente favorece para a reflexão
sobre a importância da relação da criança com a natureza e as possibilidades de desenvolvimento e afetos
causados pelas experiências com o brincar na natureza na Educação Infantil. Visa, também, compartilhar
experiências vividas em escolas, sendo uma pública e outra particular. Cabe pensar sobre o corpo como
principal instrumento de afeto e conexão com a natureza, sendo o primeiro ambiente natural em que o
sujeito estabelece interação desde seu nascimento. É por meio dele que se torna possível o desenvolvimento
da criança em sua integralidade. Nesta pesquisa, a Psicomotricidade, campo de conhecimento teórico e
vivencial principal, permeia o campo da Educação, dialogando com a Filosofia e a Educação Ambiental.
Nessa perspectiva, a metodologia de pesquisa foi bibliográfica, acrescentada de observação participante,
norteando este trabalho por caminhos de observação e experiências afetivas, vivenciadas pelo brincar
na/com a natureza com crianças da Educação Infantil. Galvão (1995), Larrosa (2016), Lapierre e
Aucouturier (2004), Louv (2016), Sanchez (2011), Guattari (1990) e Alves et al (2017) contribuíram para os
questionamentos deste trabalho. A intenção é que esta produção seja um convite para pensar caminhos
possíveis, despertar o olhar do professor para possibilitar a aprendizagem sobre o mundo a partir do corpo
como parte da natureza e a valorização das brincadeiras espontâneas, ao ar livre, nos espaços escolares de
Educação Infantil, de forma que a criança, em conexão com o meio ambiente, possa afetar e ser afetada de
forma sensível, significativa e harmoniosa com a natureza através do brincar livre e espontâneo.
Palavras-chave: Formação docente; olhar psicomotor; natureza; experiências; Educação Infantil.
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PALHAÇARIA E MAGISTÉRIO: NARRATIVA-CORPO DE
UM CORPO-NARRATIVA
Bianka Barbosa Penha – UNIRIO
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Sou professora há dezessete anos e fiz essa escolha por sonho e propósito de vida. Percorri
ao longo desse tempo os diferentes níveis de ensino, desde a Educação Infantil até a Educação de
Jovens e Adultos. Cursei o Normal em nível médio e optei por cursar Letras (Português/Literaturas)
por não compreender como eu poderia promover a alfabetização sem que eu mesma mergulhasse
em minha língua. Na Letras, pude potencializar minha escrita e torná-la mais corporal. Junto ao
LAE, Laboratório de Arte-Educação da Faculdade de Dança da UFRJ, pude constatar o quão vital
era para minha prática pedagógica a experiência proporcionada pela arte. Em 2012, passei para o
município de Petrópolis, para lecionar na Educação Infantil, agora mais consciente de que meu
exercício humano precisava das infâncias para desabrochar. Em Petrópolis, o teatro me tomou de
assalto e me fez experimentar a desconstrução de meus conceitos e paradigmas acerca de mim
mesma, do mundo e da vida. O teatro me convocou para o exercício vital da criação e foi a partir
dele que cheguei à Palhaçaria, núcleo da pedagogia que desejava criar. Ainda que o nascimento de
Marcha Lenta, minha palhaça, tenha se dado no alto das montanhas, foi no Rio de Janeiro, cidade
natal da voz que vos fala, que ela pode se exercer com a escola, mais especificamente com o
CREIR, Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo, do Colégio Pedro II.
Para muitos, o palhaço é um mero personagem feito apenas para divertir e fazer rir a massa,
como se rir fosse uma distração diante da tristeza cotidiana. No entanto, para os que se lançam a
estudar essa linguagem artística fica claro que a graça e o riso do e no palhaço são frutos de uma
profunda reflexão acerca da vida, do mundo, da existência. O palhaço é na verdade a assunção de
tudo aquilo que a sociedade insiste em nos fazer esquecer: nós mesmos, com toda a alegria e
desgosto que isso pode conter. Ou seja, como diria Manoel de Barros: “é tudo aquilo que a nossa
civilização rejeita, pisa e mija em cima” (2010). A diferença é que o palhaço não foi contaminado
pela normose social dentro da qual nos afogamos diariamente. Ele está acordado para a própria
experiência e, com isso, tudo aquilo que a proporciona e é por ela proporcionado é foco de seu olhar
e sentidos.
Nos últimos oito anos, pude experienciar na pele a proximidade dessa linguagem artística
com meu ser professora e de como a minha prática pedagógica passou a ser mais autoral e
transformadora à medida que Marcha Lenta foi abrindo espaço em meu corpo, pensamentos e
palavras. Foi Marcha Lenta quem manteve viva a prática pedagógica na qual sempre acreditei. É
com ela que realizo o sonho de ser uma professora sem fronteiras.
De acordo com as DCNEI, é preciso proporcionar um processo de aprendizagem cujos
eixos: interações e brincadeiras sejam garantidos visto serem direitos das crianças. No entanto,
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como realizar efetivamente isso, se nós, professores, não interagimos uns com os outros? Se não
brincamos entre nós? Há uma incoerência nessas exigências à medida que não anuncia a
necessidade de sermos aquilo que tanto desejamos para as crianças. Como pedir para que uma
criança escute a outra em uma Roda de conversa, se em nossas salas de professores mal nos
olhamos? Como garantir o direito à brincadeira, com corpos já cansados de existir?
O exercício poético da palhaçaria se apresenta como um caminho possível para que
possamos elaborar melhores respostas, mais criativas e inovadoras, para tais questões. Pois, o
palhaço é justamente a ética em ação à medida que encarna seu sentir, seu pensar e seu agir com a
mesma coerência de uma criança na primeira infância. O exercício poético da palhaçaria nos
aproxima do “coração verde” (Barros, 2010) das crianças, que como os pássaros não precisam de
gaiolas confortáveis, mas de asas fortes para irromperem seu próprio voo.
O palhaço existe para espelhar a humanidade, nossas fragilidades, desejos, medo, ódio,
felicidade e também nossos erros. Tocar nesse lugar do erro ou das fragilidades é transgredir
radicalmente o pensamento construído por nossa sociedade capitalista. O forte, o competitivo é o
que se almeja, não se pode tocar nos sentimentos. O que é humanizador não é o ponto de partida. O
palhaço cria a sua própria escola, onde os sentimentos devem ser acionados e valorizados (GOMES:
2011, p. 41).
Ao professor de Educação Infantil é dada a responsabilidade de apresentação das
experiências artísticas para as crianças sem, no entanto, serem garantidas as devidas formações.
Diante disso, faz-se urgente a criação de núcleos de experiência estética cujo foco seja o potencial
criativo dos professores, nos quais suas narrativas sejam a matéria prima para a criação e/ou
recriação de sua prática pedagógica. Como a formação pedagógica geralmente oferecida está focada
nas informações de ordem técnica e conceitual a respeito das diversas metodologias e concepções
de ensino, foi na arte do teatro e da palhaçaria que encontrei a fonte necessária para a nutrição do
meu próprio brincar. Com o teatro e a palhaçaria, assim como com a dança e a poesia, pude revisitar
meu corpo e perceber que ele me comunicava matéria viva e pulsante que estavam, no entanto,
embotadas com tantas informações.
Foi nesse sentido que, desde 2012, passei a integrar o grupo de Palhaços Itinerantes, na
Biblioteca Comunitária Novos Horizontes, em São José do Vale do Rio Preto, com o objetivo de
fomentar a leitura na comunidade rural do Morro Grande e muito inspirada nessa experiência,
nasceu o meu atual projeto de mestrado intitulado "Formação de professores como direito à
alegria", com o objetivo de criar o que batizei de Laboratório Permanente de Professores Arte,
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espaço-tempo de reflexão e reconexão com o nosso ser professor a partir de encontros que,
inspirados na arte da palhaçaria, da poesia e do teatro, nos faça reencontrar o sentido de termos
escolhido o magistério.
Para tanto, o presente artigo contará parte das ações que inspiraram tal projeto e, com isso,
defender a arte como elemento nutricional necessário para nos formarmos professoras e professores
realmente éticos e comprometidos com o nosso fazer. Pois, como afirma Ostetto (2013):
[...] tem crescido nas instâncias formadoras o debate sobre a necessidade de trazer uma outra
dimensão para a formação de professores: uma abordagem que vise ampliar olhares, escutas e
movimentos sensíveis, despertar linguagens adormecidas, acionar esferas diferenciadas de
conhecimento, mexer com o corpo e alma, diluindo falsas dicotomias entre corpo e mente, ciência e
arte, afetividade e cognição, realidade e fantasia (p. 11-12).
A Palhaçaria Itinerante, realizada no bairro do Morro Grande, em São José do Vale do Rio
Preto, surgiu como necessidade de fomento e incentivo à leitura a ser realizada pela Biblioteca
Comunitária Novos Horizontes, que àquela altura comemorava cinco anos de criação e nasceu com
o objetivo de formar leitores literários na região.
A ação da Palhaçaria realizada no Morro Grande é composta por professores, artistas e
professores-arte, que de forma voluntária percorrem todo o bairro do Morro Grande em cima de
uma prancha, nome dado pelos moradores à carroça que utilizam durante a colheita e transporte do
chuchu, produção agrícola mais realizada na região. Como todos sabem, realmente chuchu dá na
Serra e é justamente entre uma parreira e outra que diversos meninos e meninas moram com suas
famílias. Em nossa abordagem, cantamos cirandas, cantigas de roda, contamos histórias,
distribuímos livros e principalmente ouvimos as gentes.
No início, fomos recebidos com muito estranhamento principalmente porque a comunidade
rural do Morro Grande não tinha, até aquele momento, contato com a arte do palhaço além de ser
rigorosamente católica. Após sete anos de Itinerância, as pessoas não só nos recebiam com afeto e
carinho como passaram a pedir nossa presença com mais regularidade. Durante dois anos, nosso
projeto recebeu o apoio da Biblioteca Nacional, por meio de edital, o que nos possibilitou estar com
uma freqüência maior na comunidade visto viabilizar, principalmente, transporte para a Trupe de
Palhaços. Com o golpe de 2016, perdemos o apoio e desde então não conseguimos mais esse tipo de
financiamento. Ainda sim, continuamos com a Itinerância, reduzindo, porém, a freqüência de ações
no Morro Grande.
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Tal experiência me fez refletir acerca do lugar e importância do professor, do educador e do
artista na vida das pessoas de forma significava e, mais ainda, da necessidade de estarmos próximos
a elas, em suas casas, seus quintais, sentindo seu cheiro e gestos. Foram inúmeras as cenas e
situações presenciadas de profunda intimidade, fragilidade e potência nas diferentes moradias com
as quais mantivemos contato. Experiência, em alguns casos, impedida pela escola, ainda muito
resistente ao diálogo verdadeiro com a comunidade na qual está inserida.
Foi o teatro que me fez perceber com o corpo que não existe o “outro”, isto é, aquilo que eu
chamo de outro mora dentro de mim também. É justamente com esses outros de mim que posso
criar personagens humanos com narrativas tão diferentes e, por vezes, tão diversas do que eu chamo
de “eu”. Com o teatro, pude despir meus preconceitos e entrar em estado de renúncia. Pois, como
seria capaz de julgar uma mãe que encontrou na prostituição a única forma de alimentar seu filho,
tendo eu que encontrá-la em mim mesma?
No mesmo sentido, a arte do palhaço me fez experimentar no corpo minhas fragilidades,
meu ridículo, tudo o que eu precisei desaprender de mim. Foi com a arte do palhaço que eu entrei
em processo profundo de desconstrução e fui convocada a olhar com carinho para o que a sociedade
afirmava ser minha sombra quando, na realidade, se concentrava minha potência mais luminosa. A
arte do palhaço devolveu para o meu ser professora a autonomia de cátedra tão desrespeitada e que
no fundo eu não sabia que existia em mim. Marchalenta, minha palhaça, me faz ver com olhos da
primeira vez e assumir o que penso, o que sinto, o que falo e o que faço. Como lamparinas, meus
olhos passaram a ser ainda mais cambalhotados de uma escuta enraizada no corpo todo e muito
atenta à vida principalmente das crianças.
Foi com a arte do palhaço que aprendi a acolher o corpo como mestre, e não apenas como
instrumento, e assim me lançar ao exercício de ser com as crianças de fato a adulta que me cabe:
alguém que de fato cresceu dentro do coração da vida e neste momento é capaz de adubar as gentes
com o encantamento presente nos verdadeiros encontros.
REFERÊNCIAS
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ANEXO

O encontro...

A prancha encantada...
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Afeto, leitura, literatura...

Escuta das gentes...
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Resumo
O presente artigo visa refletir, a partir da minha trajetória no magistério, de que forma a experiência
com a arte, neste caso, a arte do palhaço, se faz necessária à formação docente destinada principalmente
à Educação Infantil. Para tanto, a narrativa da experiência será o ponto de partida para o diálogo a ser
estabelecido com o leitor. Faz-se urgente a criação de espaços-tempo que garantam à formação docente
o exercício do que, na prática, exigimos de nossas crianças: saber brincar, saber estar em roda e tantas
outras coisas de que precisamos exercer mais do que meramente exigir. Procuramos, com isso, contar a
experiência que inspirou meu projeto de mestrado intitulado “Palhaçaria e Magistério: Formação de
professores como prática da alegria”, a ser desenvolvido ao longo dos próximos dois anos e que visa
criar encontros regulares com professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
para que juntos possamos à luz da arte do palhaço refletir e ressignificar o magistério. É chegado o
tempo de erguermos nossas vozes para comunicarmos nossas escolhas, nossos caminhos, nossos
fracassos e, por que não, nossas alegrias. O que buscamos com esta escrita é semear no leitor o desejo
pela cambalhota, a saber, coragem de vez ou outra, se permitir estar fora do lugar comum. Pois assim
como o palhaço, o professor também é um estado de ser. A história começa mais ou menos assim: Era
uma vez, uma Trupe InVentada de Palhaços Itinerantes que, em cima de uma carroça feita para colher
chuchu, percorria o Morro Grande, cantando ciranda, contando histórias e ouvindo as gentes...
Palavras-chave: Formação Docente; Arte do Palhaço; Educação Infantil; Narrativa; Encontro.
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DA CULTURA
CORPORAL DE MOVIMENTO NA CIDADE DE
PALMAS (TO): PERSPECTIVAS EM AÇÃO
Denise Aquino Alves Martins – IFTO
Alysson Carlos Ribeiro Gomes – SEMED/FAPAL/IEPO
Marilza Aparecida Oliveira Teixeira Maciel – SEMED/CEUCLAR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O Painel reúne três educadores da Educação Física que atuam na formação de professores nas
Licenciaturas do IFTO, Fapal e Claretiano, bem como na rede municipal de educação da cidade de
Palmas (TO). Ao exercitarem projetos em defesa da diversidade de práticas, também estabelecem
referenciais formativos no sentido do conhecimento de si nas aulas de Educação Física. A problemática
central anunciada nos trabalhos pensa refletir quais cenários/projetos de intervenção social são
possíveis na área de cultura corporal de movimento em distintos campos de atuação? As referências
para tal propósito estão ancoradas na democratização do acesso as diferentes práticas de movimento
corporal, na diversidade étnica e emancipação dos diversos protagonistas da cultura corporal. Desta
forma, este painel se propõe problematizar sobre ela, em três possibilidades: Roda de Conversa entre
Professores (as) de Educação Física atuantes nas esferas estadual, municipal e privada de Palmas (TO) e
acadêmicos (as) do IFTO e pesquisa ação em uma Unidade Escolar na área rural de Palmas (TO);
também, o curso de Educação Física da Faculdade de Palmas (FAPAL), possui um projeto, intitulado
Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento itinerante e ocorre em escolas da rede pública
municipal em Palmas (TO) desenvolvendo ações temáticas no contexto da cultura corporal de
movimento; E, em uma escola pública municipal de tempo integral na mesma cidade, por intermédio
de um projeto que objetivava conhecer as práticas corporais indígenas locais e mundiais,
acompanhando a então realização do I Jogos Mundiais Indígenas, ocorrido em Palmas (TO). Neste
sentido os diferentes projetos descritos alargam conceitos estudados em disciplinas curriculares no
campo do ‘se-movimentar’ que envolve sensibilidade, percepção, intuição humana e principalmente
aposta na autonomia de ação com seu próprio movimento. O resultado dos trabalhos apresenta o
processo de reflexão da prática como favorável para a formação discente.
Palavra-chave: interlocuções, pesquisa ação, diversidade de práticas corporais.
FRAGMENTOS DE PRÁTICAS FORMATIVAS NO IFTO NA INTERLOCUÇÃO COM A
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM PALMAS (TO): PROTAGONISMOS POSSÍVEIS E
LIMITAÇÕES NESTE CENÁRIO CONTEMPORÂNEO
Denise Aquino Alves Martins – IFTO

PRIMEIRAS IDEIAS- CONSTRUTOS SOBRE O MUNDO ACADÊMICO
PESSIMISTA/VELHOS ENFRENTAMENTOS
As inquietações em forma de texto aqui expostas, retratam pensamentos, ações e diálogos
vivenciados ao longo de uma trajetória acadêmica por mais de quinze anos na formação docente no
ensino superior com as licenciaturas de Educação Física e Pedagogia no Estado de Tocantins. As
questões existentes ao longo deste trabalho foram atravessadas por desejos, sonhos e princípios
ético/estéticos de envolvimento político em temas/existência de pouca materialidade produzida ou
visualizada no mundo acadêmico: participação discente, democracia e conhecimento de si nas aulas
de educação física.
As desigualdades no trato com a cultura corporal perpassam os tempos acadêmicos,
persistem e assolam as inúmeras escolas deste país, parecendo repetição de uma série infinita e
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perversa de uma sociedade que se mantém neste cárcere privado, servindo a uns em detrimento de
outros, incluindo neste debate gênero, sexo, raça, etnia e performance/vivência motora. Santos
(1999) escreveu sobre esta pátria na comemoração dos 500 anos e ali antevê o futuro de uma
educação perversa nas escolas em que não formaremos cidadãos, mas “deficientes cívicos”,
denunciando as modificações em ampla ascendência a partir da última década do século XX quando
afirma:
[...] Hoje, sob o pretexto de que é preciso formar os estudantes para obter um lugar
num mercado de trabalho afunilado, o saber prático tende a ocupar todo o espaço da
escola, enquanto o saber filosófico é considerado como residual ou mesmo
desnecessário, uma prática que, a médio prazo, ameaça a democracia, a República, a
cidadania e a individualidade. Corremos o risco de ver o ensino reduzido a um simples
processo de treinamento, a uma instrumentalização das pessoas, a um aprendizado que
se exaure precocemente ao sabor das mudanças rápidas e brutais das formas técnicas e
organizacionais do trabalho exigidas por uma implacável competitividade.
[...] A escola deixará de ser o lugar de formação de verdadeiros cidadãos e tornar-se-á
um celeiro de deficientes cívicos. (SANTOS, 1999)

Poderíamos afirmar que juntamente com o saber filosófico, a educação física é considerada
“como residual” ou mesmo desnecessária, no sentido de pensar sobre o corpo, suas necessidades,
para além do capital. Neste lugar de pertença, não cabe no currículo pensar qualidade de vida plena,
cuidados com a reflexão de um mundo em frangalhos quando se trata de humanidades.
A educação física escolar neste palco desde sua história vem se constituindo como um
saber-fazer instrumental, ora pela ginástica, ora pelo esporte, ora pela prevalência de suas práticas
calcadas no mundo midiático. Neste caminho sinuoso existem resistências e contestações
provocadas por diversos grupos de pesquisadores, que ao longo dos últimos 20 anos têm percorrido
lutas pela mudança deste contexto, entre eles destacamos o trabalho de Elenor Kunz, que nos une
neste painel.
Ao tratar de “práticas corporais para um conhecimento de si” Kunz (2005) avança na
sistematização de uma educação física emancipatória, no sentido de ampliação de acessos,
democracia de práticas e saber questionar, em outras palavras que se efetivem suas competências
social, linguística e criativa (p.16). Nas palavras do próprio autor referido, o que está em jogo é uma
defesa de uma “melhor formação escolar de crianças e jovens, ou seja, formação para o
desenvolvimento do Ser Humano nas suas potencialidades e possibilidades para a solidariedade, a
sociabilidade, a vida e o amor e não apenas para o êxito no mundo do trabalho” (p.16).
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Sobre a perspectiva e influência deste autor, passo a trocar ideias sobre possibilidades de
ações no campo escolar, pensando em articulações e diálogos presentes na formação
docente/discente que agregam valores para além do mundo dos negócios. Interessam ao mundo dos
humanos. Recentemente em palestra no IFTO promovido pelo CBCE regional de Palmas (TO),
Kunz diz que ao especializar precocemente crianças que não mais brincam, estamos as
enquadrando, em esquemas pré-determinados de adultos, que vivem constantemente sob pressão,
desta forma estamos entregando às crianças um “mundo de segunda mão” (KUNZ, 2019).
Este aceno perverso sobre o destino de uma geração de infâncias é como um “assalto” já
devidamente planejado e executado a tempo de vermos futuros problemas, instalados no mundo
adulto: depressão, ansiedade, frustração, consumo, violência, alienação, solidão, injustiças,
desigualdades, por aí a fora. Na complexidade das palavras que confundem bem estar com compra
de tempo livre, o consumo de bens retrata a solidão dos tempos contemporâneos. Solidão no
coletivo como adverte Boaventura de Sousa Santos (2019). No paradoxo ou contramão desta
vertente histórica, a cultura corporal de movimento nunca foi tão desejada pela população como no
mundo atual, quer seja pela possibilidade de novos corpos, quer pela saúde, apelos dos campos
midiáticos, redes sociais. Aqui na cidade de Palmas (TO) é comum vermos grupos de pessoas se
exercitando nas praças, nos parques, em família. Se as academias, as praças, os grupos familiares
estão na rua, porque a educação física não se faz presente na escola? É uma pergunta a ser
respondida pelos responsáveis das políticas públicas, dos plantonistas de currículo, mas também
pelo público da escola: professores e estudantes que vivem dentro destes espaços como futuros
profissionais da área.
A metodologia adotada para este trabalho pautou-se no acervo de registro documental dos
relatórios acadêmicos das disciplinas de Escolar II, Estágio Supervisionado II e Aprendizagem
Motora do Curso de Licenciatura em Educação Física do IFTO. Pensando em estabelecer diálogos
com professores da rede municipal de Palmas e os estudantes de Licenciatura em Educação Física
do IFTO (Campus de Palmas) sobre a formação profissional com turmas de Estágio e Escolar II da
primeira fase do ensino fundamental, planejamos um projeto pedagógico relacionando ensino,
pesquisa e extensão para atender as inúmeras inquietações sobre possibilidades de atuação no
campo escolar.
Os aspectos pedagógicos dos diferentes saberes/fazeres da educação física foram discutidos
em sala de aula, bem como elaboração de questões norteadoras para debater com os professores já
atuantes na cidade. Entre as questões: - Como trabalhar com as crianças em diferentes etapas de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2858

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

desenvolvimento físico e motor? Como dar oportunidade para estudantes com um pensamento
(anti) competição? Projeto ou plano de aula? Qual a primeira coisa que se deve ter em mente na
montagem do plano de aula ou projeto? Em locais onde as expressões da questão social: fome,
baixa renda, violência, etc. afetam o desenvolvimento das crianças na escola, como realizar um
trabalho de qualidade? Em qual ambiente da escola ocorrerá a melhor evolução motora da criança
portadora de deficiência? (Grupo de trabalho de sala de aula, outubro/2019).
Estes momentos de discussões teórica em sala de aula são fundamentais para amadurecer a
própria concepção de atuação docente, ou seja, na medida em que me preparo para um debate,
preciso também ter a curiosidade epistemológica de procurar respostas, como nos alertou Freire
(2006). O confronto de ideias e perspectivas teóricas, também ajuda a consolidar uma visão política
pedagógica das práticas escolares, portanto, pensar em práticas como intencionalidades repletas de
sentidos ideológicos e de disputa de poder.
Estes elementos elencados a título de introdução ao tema aqui exposto serão agora
explicitados a partir da resposta as seguintes questões: quais cenários presentes na cidade de Palmas
em relação ao ensino de educação física? Que projetos os professores que atuam na rede de ensino
destacam como contra hegemônicos ao campo da cultura corporal de movimento? Quais suas
principais críticas? O que aprendem as crianças nas aulas de educação física? Que sentidos dão ao
que sabem fazer?
Este relato se apresenta aqui neste painel em três etapas distintas:
1.Aspectos relacionados a Roda de conversa com professores da rede municipal de
ensino de Palmas;
2.Desdobramentos a partir da primeira etapa em que foram planejadas atividades de
intercâmbio entre as duas escolas parceiras com turmas do 4º e 5º anos da primeira
etapa ensino fundamentais
3.Relatos dos estudantes sobre a participação e suas atividades planejadas.

De cada uma das etapas reunimos material de análise, organizando as narrativas dos
diferentes sujeitos para etapa posterior de análise dos dados, portanto, são relatórios de grupos de
trabalho, de atividades e perspectivas encontradas após a realização do intercâmbio entre as escolas.
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PRIMEIRA ETAPA. RODA DE CONVERSA- PRÁTICAS DOCENTES EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: QUAIS CENÁRIOS?
Dos 4 sujeitos convidados para este debate no espaço do IFTO, 3 pertencem a rede
municipal de ensino de Palmas (TO) e 1 a rede particular de ensino. Os professores da rede
municipal com mais de 10 anos de carreira, traçaram um panorama histórico de suas principais
memórias de trabalho docente, desde a efetivação dos concursos, até as perdas gradativas de
políticas públicas relacionadas à educação física infantil.
A formação tecnicista foi destacada por duas professoras como sendo norteadora de suas
vidas desde a formação inicial, como também entraram na educação física via esportes. Marilza foi
atleta desde os 10 anos de idade no voleibol no Paraná, Joice começou com atletismo, voleibol, fez
balé, pertencia a uma família de esportistas. Allyson destaca de sua formação inicial a realização de
TCC como ponto forte do curso, trazendo a questão da pesquisa para prática docente. Do mesmo
modo Gabriel destaca de sua formação a participação em eventos e programas como PIBID,
iniciação científica, estágios. Ao contrário dos demais, Gabriel entrou na educação física por achar
que “era o mais fácil”, mas reconhece que o curso de licenciatura transformou sua vida,
principalmente na relação de trocas entre professor e alunos, percebeu a abertura para “espaços de
formação”. Gabriel está formado há dois anos apenas e participou de um processo seletivo para
atuar no Centro de Educação Infantil do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins concorrendo
com 25 mulheres, enfrentou a discriminação e narrativas de que “homens não sabem trabalhar com
crianças pequenas”. Apesar de todo este inquietante desafio, conseguiu demonstrar sua capacidade
através da justificativa da importância da educação física como fator de desenvolvimento humano e
conseguiu a vaga. No seu discurso aos demais acadêmicos demonstrou orgulho de seu fazer,
mostrando que é possível um trabalho sério, rigoroso com as questões da primeira infância, sendo
reconhecido hoje no seu ambiente de trabalho.
Joice enfrentou desafios pessoais até chegar a formar-se na educação física no início dos
anos 2000, depois de 8 anos cursando/trabalhando e cuidando de 2 filhos.
Veio para Palmas (TO) prestar concurso público e agora atua na escola de tempo integral
Fidêncio Bogo, uma escola com uma concepção agroecológica.
Este debate realizado com acadêmicos de educação física e professores da rede pública de
Palmas (TO) no presente ano letivo (2019/2) foi pensado em cenários possíveis de trabalho docente,
as questões destacadas pelos presentes se avolumam em necessidade de superação de práticas
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vigentes, referem-se aos temas: carga horária insuficiente, gênero, justificativa da permanência das
aulas em função do mundo do trabalho- mesmo que este esteja em extinção.
Paralelo a estas questões, não menos importantes, evidencia-se nas falas dos professores
uma nítida sensação de retrocesso em relação à legalização das práticas de atividades físicas na
educação básica, em função de políticas públicas municipais que desqualificam os espaços outrora
ocupados, em detrimento, por exemplo, da educação física na primeira infância. Esta perda de
espaços tanto físicos como materiais, promove o esvaziamento de sentidos de práticas corporais
como garantias da democracia já conquistada na década passada. As constantes mudanças de gestão
pedagógica geram insegurança quanto ao fator de constância de um processo de formação.
Alguns elementos foram destaque no debate:
1. A Escola do campo- também citada no debate com a interlocução da professora
Joice que diz ser “a única vida social” de muitas crianças que frequentam as salas de
aulas, distante dos aglomerados urbanos;
2. Escola de tempo integral- contradições de práticas;
3. Aprendizagens com as crianças- flexibilidade das práticas;
4. Gratificações com o trabalho- legado para vida.

Esta história deu início à segunda etapa de nosso projeto. Deste encontro no IFTO, surgiram
outras demandas dos estudantes, a princípio derivadas da vontade de identificar os sentidos da
prática da educação física para as crianças das escolas, principalmente a partir do conhecimento da
proposta da professora Joice uma de nossas interlocutoras. A professora Joice trabalha atualmente
na ETI Fidêncio Bogo (Taquaruçu Grande), uma escola recentemente construída, na proposta de ser
uma escola agroecológica. Nesta perspectiva de ser uma escola do campo, surgiu a segunda parte da
proposta de conhecer seus fundamentos e as crianças que fazem parte de sua história.
Trata-se de verificar in locus, uma escola miragem, uma escola perto do fluxo d’água, nos
córregos que abastecem a cidade de água, bem como abastecem a vida de esperanças. Começa o
projeto Acriançar, a criança aí em Taquaruçu Grande na cidade de Palmas (TO): a história da escola
beira rio, duas faces do paradoxo do sistema.
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SEGUNDA ETAPA- PROJETO ACRIANÇAR, A CRIANÇA AÍ: MANHÃ DE AVENTURAS
NA ESCOLA ETI FIDÊNCIO BOGO (TAQUARUÇÚ GRANDE).
A origem do presente projeto começou a ser desenvolvido a partir da discussão realizada
pela turma de Escolar II na Roda de Conversa no dia 03/10/2019 com a temática- ‘Práticas docentes
em Educação Física: quais cenários?’ em que a professora convidada JOICE CARVALHO DE
PAULA destacou sua prática docente na Escola Municipal ETI Professor Fidêncio Bogo em
Taquaruçu Grande (TO), região do Córrego que abastece a cidade de Palmas. Neste momento
conhecemos sua prática, a ideia de sustentabilidade da escola construída em princípios ecológicos.
Essas práticas que envolvem os espaços sociais possibilitam a formação profissional mais humana e
crítico-reflexiva do futuro professor e colaboram com a qualidade de vida das pessoas que poderão
conhecer o ambiente construído, trilhas, projetos na escola do Campo, bem como, fortalecer as
relações interpessoais de todos os envolvidos.
Este desdobramento a partir da realização da Roda de Conversa citada acima aconteceu com
acadêmicos de duas turmas, além dos estagiários de Estágio II, bem como a oportunidade de
organizar uma Prática como Componente Curricular (PCC).
Esta atividade campo foi realizada por 28 estudantes do curso de educação física e 85
crianças das escolas parceiras (ETI Daniel Batista e ETI Fidêncio Bogo). Para o planejamento do
projeto descrito acima, criado em sala de aula, tivemos as seguintes etapas: entrar em contato com
as escolas e solicitar a permissão para desenvolver o projeto; analisar as aulas de Educação Física
desenvolvidas em ambas as escolas, proximidades e diferenciações; pesquisar sobre habilidades
motoras básicas e cultura corporal para ensino fundamental- primeira fase; selecionar atividades de
acordo com critérios da BNCC e referencial teórico discutido nas disciplinas de Aprendizagem
Motora e Escolar II; escolher os livros, artigos e as atividades que fariam parte do repertório para a
culminância do projeto; fazer reuniões com os acadêmicos para orientação das atividades; planejar
as atividades que serão realizadas; proceder com a culminância do projeto.
TERCEIRA ETAPA- RELATOS DOS ESTUDANTES: REGISTROS REALIZADOS E
AVALIAÇÕES DAS ATIVIDADES
A modernização dos esportes e o modo de praticar esportes estão mudando muito, assim as
atividades e brincadeiras tradicionais estão em desuso e sendo esquecidas com o passar do tempo, o
professor de Educação Física tem um repertório de atividades para serem trabalhadas em sala de
aula e fora, por isso é importante que o professor tenha essa criticidade e colabore para com esse
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resgate e manutenção. No planejamento das atividades optamos por mais simplicidade, mostrar uma
lógica em que com pouco se faz muito, sendo assim, “[...] essas práticas, realizadas de forma
simples, podem ter uma importância maior do que a oferta de um grande número de atividades que
envolvem esportes e jogos que as crianças obviamente gostam de realizar” (KUNZ, 2005, pg. 34).
Ao chegarmos na quadra [da escola campo] , local de execução das atividades, os
acadêmicos foram divididos em grupos, sendo eles: Respirar e descontrair - esta
pratica é de suma importância para o autocontrole e desenvolvimento durante a
infância; Linguagem e movimentos - as vivências e experiências desenvolvidas exigem
as expressões comunicativas de movimentos; Movimento e acrobacias – além de ser
atividades atrativas, ela proporciona ao aluno uma aprendizagem motora mais
desenvolvida, como o equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora; Movimentos e
Natureza – além de despertar uma consciência de conservação da saúde e de respeito
para com a natureza, ajuda na sua preservação; Música, ritmo e movimento – para
Kunz (2012) estimular movimentos, traz modificações na pressão sanguínea, estimula
os batimentos cardíacos, o suor, a respiração, etc. A Música evoca diferentes
sentimentos nas pessoas. As atividades foram programadas em forma de circuito, onde
os grupos ficaram espalhados pela quadra, com aproximadamente 10 a 15 alunos para
cada grupo e cada grupo tinha 15 minutos para executar as atividades, ao final do
tempo era feito o rodizio das crianças. (Relatório de grupo 2, novembro, 2019).

Segundo Kunz (2012), é possível trabalhar a sensibilidade sonora, expressão corporal,
melhoramento da capacidade de auto expressão e conhecimento de si. Envolvendo a música e
movimento pode-se criar/reproduzir diversas atividades ritmadas, entre elas, a dança. A experiência
proporcionou uma vivência rítmica para os alunos, no qual foi possível observar que havia alguns
mais inibidos, com isso não participaram com tanto entusiasmo, havia também aqueles que se
interagiram com a dança, mostrando a satisfação em estar ali participando. Passaram por ali cinco
grupos de alunos, cada um com a sua forma diferente de participar.
A vivência trouxe para as crianças um intercâmbio de ambiente muito enriquecedor. A
zona rural e a zona urbana relacionadas com algum viés: Não só de proporcionar aos
pequenos um conhecimento de si mesmo a partir dos movimentos produzidos por eles
nas atividades do projeto, aprimorando sua capacidade motora, rítmica, sistêmica,
espontânea, social e lúdica, como também, uma visão mais profunda da importância
do cuidado com a natureza, sendo ela uma finita produtora de vida não só para nós
como para ela mesma (Relatório do grupo 4, novembro, 2019).
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O interessante desse projeto foi poder proporcionar às crianças um momento de
ludicidade,

onde

elas

estavam

aperfeiçoando

sua

aprendizagem

motora,

movimentando-se e tendo o contato com a natureza, de forma que seu conhecimento
estava sendo gerado não obrigatoriamente dentro da sala de aula. [...] E é neste sentido
que a Educação física, é de suma importância, pois são nessas aulas que serão
trabalhadas atividades lúdicas que farão com que o aluno expresse sentimentos,
emoções e até mesmo os pensamentos através dos movimentos ou o contato com a
natureza. Logo, foi muito gratificante organizar e poder participar deste momento,
pois acredito que ficará guardado em nossas memórias, tanto na das crianças, quanto
aos acadêmicos e aos professores que participaram do momento. Servindo também de
experiência para a vida acadêmica, pois houve a aproximação entre os saberes teóricos
e as práticas envolvendo o Movimento Humano. (Relatório de PCC acadêmica Sara
Raíssa dos Santos Gonçalves, novembro, 2019).
Chegamos à conclusão que a manhã de aventuras realizada na ETI - Fidêncio Bogo foi
de grande importância aos acadêmicos, pois adquiriram conhecimento e experiência
ao trabalharem com vários tipos de alunos. Podemos notar também um comparativo
entre os alunos do Daniel Batista e do Fidêncio Bogo, notamos várias diferenças, mas
principalmente em relação ao comportamento, podemos notar que os alunos do Daniel
Batista são mais inquietos em comparação aos alunos do Fidêncio Bogo, que já são
alunos que conseguimos ganhar a atenção deles mais fácil. Supomos que essa
diferença pode ser do fator da região em que vivem, visto que os alunos do Daniel
Batista vivem em zona urbana, um ambiente mais estressante, mais corrido. De modo
contrário, os alunos do Fidêncio Bogo, moram em uma região rural, onde tudo é mais
calmo, tem um grande contato com a natureza, dessa forma convivem em um
ambiente mais tranquilo, bem longe da agitação. (Relatório do grupo 3, novembro,
2019).

Desta forma concluímos juntamente com Kunz (2005) que o exercício de refletir sobre o
contexto em que ocorre uma intervenção como atitude para a compreensão do discurso assumido e
pelo que realmente acontece nas aulas de Educação Física escolar, torna possível aos acadêmicos a
elaboração de um planejamento, onde estejam projetados os princípios e as atitudes metodológicas
escolhidas. Alguns fragmentos dos relatórios evidenciam perspectivas dos estudantes, não no
imediatismo pragmático das propostas governamentais do Future-se (Portal MEC, 2019), mas no
investimento no capital humano para as futuras gerações se conectarem com o ambiente natural,
consigo mesmo e com a solidariedade como contraponto de lógicas perversas em marcha como
denunciado por Santos (1999) “[...] a perplexidade diante do presente e do futuro; um impulso para
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ações imediatas que dispensam a reflexão, essa cegueira radical que reforça as tendências à
aceitação de uma existência instrumentalizada” (SANTOS,1999).
Os estudantes dizem:
Com isso, concluímos que os resultados não serão analisados de imediato. No entanto,
em longo prazo as crianças irão desenvolver os aprendizados novos em seus
ambientes, seja fora ou dentro da escola. Sendo assim, a criança a partir de uma
dimensionadora de conhecimento informal, pode alcançar outras possibilidades de si
mesma, atingindo não só a comunidade escolar, como também a familiar. Desta
forma, a criança conhece a si mesmo (Relatório do grupo 4, novembro, 2019).
Concluímos que essa proposta foi muito relevante a nosso processo de formação
acadêmica, conseguimos impactar os alunos de ambas as instituições de ensino, ambas
as turmas de alunos tiveram a oportunidade de participar de vivências diversificadas,
isso mostra que a intencionalidade do projeto foi assertiva e impactou de forma
positiva os alunos da ETI Daniel Batista e os alunos da ETI Fidêncio Bogo. (Relatório
do grupo 5, novembro, 2019).

Deste lugar de sala de aula universitária para o campo da escola pública básica, muitos
intercâmbios produzidos revelam territórios ainda ausentes no debate da área da cultura corporal de
movimento no currículo, como, por exemplo, a dança, as lutas, a ginástica, e poderíamos até
mencionar os esportes de forma mais ampla, uma vez que a sua prática ainda é restrita aos jogos
com bola e, mesmo estes, apenas alguns praticam. Mas acima de tudo revelam as possibilidades de
boas práticas existentes nos subterrâneos do cotidiano que insiste em deteriorar o papel do professor
na vida dos estudantes: para todos estes de plantão nas esplanadas dos governos, resistiremos!
REFERÊNCIAS:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
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Resumo
Neste texto busco descrever práticas que se configuram como ensino, pesquisa e extensão uma vez que
atravessam contextos formativos na relação teoria e prática como unitárias, bem como fundamento do
trabalho da docência universitária. A interlocução de diferentes atores sociais pertencentes aos campos
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de atuação da escola básica é essencial para a constituição identitária de uma profissão. Acreditando
nesta premissa, buscaram-se aproximações dos sujeitos de experiência profissional já consolidada na
área da educação física escolar com os estudantes da licenciatura em Educação Física do IFTO (campus
Palmas). O trabalho aqui reunido é um conjunto de ações planejadas com a intenção de organizar dois
projetos com os acadêmicos: Roda de conversa e Prática como Componente Curricular
(PCC/Licenciatura em Educação Física). A partir de etapas diferentes de estudos, reflexões
desenvolvidas nas disciplinas de Aprendizagem Motora, Escolar II e Estágios curriculares, foram
possíveis os desdobramentos de pesquisa-ação em uma das escolas apresentadas na Roda de Conversa.
Como elemento primordial do processo de avaliação de aprendizagens, utilizamos os relatórios de
atividades como documento de análise das perspectivas dos estudantes sobre projeto denominado
Acriançar, a criança aí: manhã de aventuras na ETI Fidêncio Bogo (Taquaruçu Grande- Palmas). As conclusões
evidenciam a importância dos intercâmbios entre escolas, a correção de concepção adotada do projeto
baseado no conceito de ‘conhecimento de si’ de Kunz. Enfim, buscou-se através das narrativas dos
estudantes evidências sobre o processo vivido. A interlocução entre professores já atuantes e estudantes
da graduação parecem se mostrar como campos de fortalecimento de espaços de formação, assim
como demonstram estudantes egressos de Programas de Iniciação a Docência (PIBID), bem como
Programa de Tutorias (PET), verificados em congressos científicos e pela própria vivência como
coordenadora pedagógica do Pibid/Pedagogia (UFT/Palmas), durante os anos de 2015- 2018.
Palavras-chave: intercâmbios, formação docente, conhecimento de si, narrativas discentes.
FESTIVAL ESCOLAR DE CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO NA CIDADE DE
PALMAS (TO)
Alysson Carlos Ribeiro Gomes – SEMED/FAPAL/IEPO

INTRODUÇÃO
O relato do presente projeto tem por objetivo promover ampla problematização entre os
temas: Educação, Escola, Educação Física, formação de professores e ações pedagógicas
possíveis e ou necessárias em ambientes escolares. No entanto, não se busca esgotar ou, mesmo
que utopicamente, tornar possíveis quaisquer conclusões cabais sobre os temas acima citados.
Diante do exposto, acredita-se que a formação de professores precisa inserir os(as) acadêmicos(as)
em discussões pertinentes as reais necessidades sociais, pois a escola é parte da sociedade.
Para Fernandes (apud Coêlho, 2012, p. 33) a educação é mais antiga que a escola, ou seja, é
a educação a origem e o princípio da escola e não vice-versa. A educação é uma atividade exclusiva
do homem e ocorre entre os seres humanos, com dupla e simultânea finalidade: ao mesmo tempo
em que insere os novos humanos na sociedade existente, constrói-os em sua subjetividade
(ALMEIDA & PIMENTA, 2014 p. 18).
Ainda Fernandes (apud Coêlho, 2012, p. 56) cita que as primeiras escolas foram
comunidades de vida, que se reuniam para cultivar o cuidado pela necessidade do desnecessário, o
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cuidado pela liberdade criativa, com o passar dos tempos a escola foi sucumbindo aos mais diversos
interesses.
A escola, como instituição social, cumpre uma função que lhe é específica: a de assegurar a
formação educativa escolar para todas as crianças, jovens e adultos do país (ALMEIDA &
PIMENTA, 2014 p. 21). Ainda Almeida e Pimenta (2014, p.22) citam que as políticas neoliberais
colocadas em prática nos últimos vinte anos acabaram por impor às escolas um excessivo controle,
situação que tem dificultado sua organização a partir de projetos políticos-pedagógicos próprios e
emanados de suas comunidades.
Neste contexto, porém já direcionando a discussão em relação à Educação Física, o livro,
popularmente conhecido como, Coletivo de Autores (1992, p. 50) considera a Educação Física
enquanto uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas
corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de
conhecimento que pode ser chamada de cultura corporal.
Desta forma, entende-se que é de suma importância, principalmente na formação de
professores, proporcionar aqueles(as) professores(as) em potencial, discussões aprofundadas dos
diversos assuntos relacionados à educação, à escola e à Educação Física.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Todas as ações possíveis de serem descritas por este projeto, foram articuladas com as
diversas discussões, que são possíveis por meio da relação existente entre acadêmicos(as) e
Instituição de Ensino Superior (IES) – FAPAL-, no curso de Educação Física (licenciatura).
Destaca-se que o quantitativo de unidades educacionais, das redes públicas de ensino (municipal e
estadual), bem como das instituições ensino privadas, em Palmas (TO) compreendem mais de cem
escolas. Ou seja, no que diz respeito em ações para além das aulas, o campo de atuação em Palmas
é amplo, e consequentemente a necessidade de se pensar, também, alternativas aos jogos entre
escolas e ou turmas é indispensável.
Almeida e Pimenta (2014, p. 30) discorrem sobre a importância de se aproximar do
complexo universo escolar, tais autores citam que é necessário haver, nos cursos de formação de
professores(as), o que as autoras chamam de ‘questão-problema’, a qual é fundamental para
orientação dos(as) licenciandos(as) quando chegam à escola enquanto “professores(as)”, sendo que
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tal situação pode fazer emergir, por parte dos(as) acadêmicos(as) olhares que não lhes eram
familiares nem lhes despertavam interesses quando lá estavam na condição de estudantes.
De acordo com Kunz (2006, p. 24) nas sociedades atuais, com a modernização tecnológica e
com a indústria cultural, os homens passam a ser, pelas suas possibilidades e sua própria existência,
alienados, entende-se que é fator primordial para além de manter estreita a relação entre a
graduação em licenciatura e futuro campo de
atuação, problematizar/questionar/estudar/discutir o que existe enquanto ações pedagógicas
nos âmbitos escolares, bem como o que é possível – necessário – ser desenvolvido, principalmente
para buscar romper com os paradigmas que “inocentemente” fazem com que os conteúdos
referentes à Educação Física sejam apenas de cunho performático, gerando com isto a seleção e a
consequente separação entre bons e ruins (habilidades).
Neste sentido, por meio dos estudos provenientes da graduação (aulas / grupos de estudos /
trabalhos / estágios / Atividades Práticas Supervisionadas), são elaboradas ações que objetivam
proporcionar, em forma de festival, tanto para a comunidade acadêmica da FAPAL, como para a
comunidade escolar de Palmas (TO), vivências direcionadas as práticas corporais sem exacerbação
da competição, isto, pois não se pode acreditar em uma sociedade que não compita, porém não se
quer corroborar com os interesses muitas vezes provenientes da indústria cultural, os quais
suprimem reais objetivos das práticas corporais.
Enquanto ações pedagógicas, o “Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento”
busca transitar nos mais diferentes temas da cultura corporal, a exemplo: ginástica geral, ginástica
artística, ginástica rítmica, esportes coletivos e individuais e atividades circenses. Ainda sobre
o formato, o “Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento” ocorre de forma itinerante (a
depender do interesse da comunidade escolar) como ocorrer nas dependências da própria FAPAL,
tendo como possíveis participantes as inúmeras escolas existentes em Palmas, inclusive mais de
uma escola em cada festival.
Por se tratar de uma ação que, por meio da intencionalidade pedagógica, busca articular as
ações provenientes das discussões da/na IES, não se tem por “finalidade” revelar/classificar, o
público participante como ganhador e ou perdedor, mas sim, semear a ideia de que os participantes
serão/são os construtores das ações possíveis nos festivais, tendo com isto, como única finalidade, a
possibilidade de expor-se “livremente” sem o receio de não poder errar (comum aos ambientes de
cunho competitivo).
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Desta forma, como já anunciado, com vistas a promover cada vez mais a articulação entre as
diversas discussões feitas na IES, buscar-se-á, também, tal articulação da forma como exposto no
organograma no final do texto (figura 1).
RESULTADOS
A partir da concepção do referido projeto, ao menos uma vez a cada semestre, todo o corpo
discente, do curso de Educação Física (licenciatura) da Faculdade de Palmas – FAPAL precisa,
dentro de uma temática previamente apresentada, elaborar/organizar e executar, em uma escola de
Palmas (TO), uma edição do Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento. Tais temas,
surgem das percepções daqueles(as) diferentes sujeitos que fazem parte do processo:
professores(as) e acadêmicos(as) que transitam pelos ambientes escolares, em Palmas/TO, muitas
das vezes envolvidos no e com o Estágio Curricular Obrigatório.
Tais percepções buscam ser articuladas aos temas estudados nas aulas de Educação Física,
da Unidade Escolar, onde o festival ocorrer, para que então haja a definição do tema, bem como,
consequentemente, o planejamento do que se pretende fazer. Nos quatro anos de existência do
Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento, já foi possível transitar pelos seguintes temas:
Atividades circenses; Ginástica Geral; Ginástica Artística; Jogo; Brincadeiras Populares regionais,
indígenas e afrodescendentes.
Neste período todo, mais de oito diferentes turmas do curso de Licenciatura em Educação
Física já puderam participar, e mais de oitocentos(as) escolares já puderam “se-movimentar” dentro
das temáticas ofertadas até então. Desta forma, inúmeros(as) Professores(as) puderam ter em sua
formação situações, reais/vividas, que contribuíram com a forma de pensar a Educação Física, para
além do culto ao corpo, bem como que inúmeros(as) escolares vivenciaram ações para além dos
famosos interclasses.
Situações objetivas pelo referido Festival. De acordo com uma acadêmica, presente no
referido Festival em seis edições, ele: “[...] foi de suma importância, pois através das ações pude
vivenciar de perto o ambiente escolar, me proporcionando um melhor entendimento sobre a
profissão que escolhi. [...] são ações que realizamos dentro da escola as quais naturalmente são
planejadas, visando a execução das atividades tematizadas. [...] no ponto de vista o Festival
poderia expandir, podendo ser realizado em outros ambientes, além da escola, porém com a
participação de alunos(as). Em linhas gerais, o Festival representa uma oportunidade de vivenciar
in loco, o que aprendemos em sala de aula.
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CONCLUSÕES
Tendo como ponto de partida, por meio da intencionalidade pedagógica, ações reflexivas e
adversas à indústria cultural, e buscando a valorização da cultura corporal de movimento, no
decorrer das ações, possíveis por meio do “Festival Escolar de Cultura Corporal de
Movimento”, busca-se que os(as) licenciandos(as) consigam melhor compreender as inúmeras
questões que envolvem a educação, a escola, a Educação Física, e as ações pedagógicas
existentes e ou possíveis nos ambientes escolares, bem como que a comunidade escolar tenha a
sua disposição oportunidades de se manifestarem de forma livre, em contraposição aos já existentes
eventos competitivos.
Assim sendo, objetiva-se que, ao “final” [...]:
[...] consigamos ensinar um esporte às nossas crianças de tal forma que as mesmas
possam crescer, se desenvolver e se tornar adultas através dele, e quando isto
acontecer, quando se tornarem adultas, possam praticar esportes, movimentos e jogos
como crianças (KUNZ, 2006, p. 56).

Parafraseando um pensamento existente no livro Coletivo de Autores, [...] Há pessoas que
nunca se interrogam sobre o que se avista do alto de uma montanha, ou sobre se é possível lançar o
disco a 100 metros de distância. Essas pessoas nunca arriscam. [...] há pessoas que nunca tentam
modificar o que está mal ou modificarem-se a si próprias, essas pessoas nunca arriscam. [...]
Felizmente, algumas pessoas são capazes de arriscar. [...] E aqui estamos nós. (Coletivo de autores,
1992).
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ANEXO
Figura 1. Organograma da IES (p.18):

DISCIPLINAS CURRICULARES

Diversas disciplinas curriculares;

ESTUDOS DIVERSOS

Estudos provenientes das discussões das diversas disciplinas;

GRUPO DE ESTUDO

Grupo de estudo oferecido pela IES, ou organizado pelos(as)
acadêmicos(as);

APS

Atividade Prática Supervisionada.
Fonte: PPP do Curso de Educação Física FAPAL.

Resumo
O projeto, intitulado Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento, tem por objetivo central
promover ampla problematização entre educação, escola, educação física, formação de professores e
ações pedagógicas possíveis e ou necessárias em ambientes escolares. Acredita-se na necessidade, cada
vez maior, de conseguir contribuir com o processo de formação de Professores(as) em potencial que
possam, de fato, para além de atuar profissionalmente, conseguir compreender a formação em
Educação Física de forma ampla, e assim, atuar de maneira relevante na sociedade. Deste modo, este
projeto, articula-se com demais discussões feitas nas aulas do curso de Educação Física (licenciatura),
da Faculdade de Palmas – FAPAL, e busca tornar possível a práxis pedagógica, no chão da escola,
proporcionando uma atuação planejada, por parte dos(as) discentes, buscando criar, sempre,
alternativas às ações de cunho, declarado, competitivo e ou que transitem apenas pelos ideais contidos
na perspectiva de meritocracia. Defende-se por festival, a ideia de ação e ou evento que envolva a
participação de escolares, independente da temática, porém que não tenha por objetivo central a
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classificação, do seu público participante, por colocações – primeiro, segundo, terceiro e ou último
lugar. Diferentemente disto, o objetivo é potencializar o direito de participação de todo o público
presente, independentemente de seu desenvolvimento e ou domínio corporal. O referido projeto,
acontece a quatro anos, já tendo alcançado mais de oito diferentes turmas do curso de Licenciatura em
Educação Física, e mais de oitocentos(as) escolares, de quatro unidades educacionais diferentes, já
puderam “se-movimentar” dentro das temáticas ofertadas até então.
Palavras-chave: Educação; Educação Física; Festival; Formação de Professores(as).
A CULTURA INDÍGENA COMO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ETI PE. JOSIMO
MORAIS TAVARES EM PALMAS (TO): ESTUDO DAS PRÁTICAS INTERCULTURAIS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
Marilza Aparecida Oliveira Teixeira Maciel – SEMED/CEUCLAR

INTRODUÇÃO
No ano de 2015 foi realizado no Brasil, na cidade de Palmas, estado do Tocantins, o I Jogos
Mundiais dos Povos Indígenas. Muitos esforços técnicos e articulações políticas foram envidados
para que este evento pudesse se realizar na capital. O empenho de líderes políticos, mesmo em
posição divergente, se destacou na busca pela viabilidade de um projeto de interesse coletivo para
Palmas e para o Tocantins.
O desenvolvimento deste projeto deveria promover impactos positivos nas dimensões físicoambiental, sociocultural, psicológico e político-administrativo. A comissão organizadora dos jogos
levou em consideração o ambiente natural, semelhante ao habitat dos povos indígenas e teve a
responsabilidade, junto com outras instituições governamentais, de organizar a primeira edição
desses jogos.
Diante da temática indígena, em minha trajetória profissional, no ano de 2007, a convite da
Secretaria Estadual da Educação e Cultura do Estado do Tocantins - SEDUC, através da Diretoria
de Educação na Diversidade-Coordenação Indígena, ministrei aulas de Educação Física para alunos
indígenas do curso de Formação em Magistério Indígena - FMI. Na oportunidade, as aulas foram
ministradas para as seguintes etnias: Karajá, Javaé, Xambioá, Xerente, Krahô e Apinajé. Vivenciei
esta experiência até o ano de 2011, durante os meses de janeiro e junho, quando os alunos indígenas
permaneciam, durante 30 dias, reunidos em uma escola em cidades do interior do estado do
Tocantins.
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Posteriormente, no ano de 2008, tive nova experiência por meio do Programa de Ensino
Médio Profissionalizante Indígena – PEMPI, voltado para os adolescentes indígenas das etnias
Javaés e Kraôs.
Refletindo diante das circunstâncias, percebi que os desafios apresentados, envolviam a
minha formação inicial extremamente tecnicista/esportivista. Nessa perspectiva, Bento e Moreira
(2012, p.27) nos provoca para revisar o que passa em nossa vida e ao nosso redor, quando afirma:
Não é necessário ser filósofo por formação e profissão para assumir a obrigação de
indagar; ela impõe-se e é imanente e transversal a todos. A reflexão crítica é um
imperativo moral de todo ser humano digno deste nome, que não suspenda o interesse
pelo mundo e queira estar a altura das circunstâncias, circundações e exigências da
vida.

Encontrar o lugar da disciplina Educação Física, enquanto área de conhecimento, e realizar
uma intervenção pedagógica contextualizada, coerente com as necessidades dos alunos do FMI e
formação de professores indígenas PEMPI; colaborar com a construção do Referencial Curricular
para as Escolas, visando à educação escolar indígena do Tocantins; dar voz e estes sujeitos através
de atitudes de acolhimento, reconhecimento, respeito, valorização da cultura indígena, é um desafio.
Mediante a necessidade profissional, investigar a temática indígena passa a ser mais uma das nossas
inquietações e exigências filosófico-pedagógicas.
Os desafios vivenciados nas aldeias foram significativos profissionalmente e altamente
compensador em minha docência. Estas reflexões convidam-nos a abandonar crenças de
determinadas práticas pedagógicas cristalizadas e limitantes. Assim, nesta direção, Barbosa (2011,
p.48) destaca que através da comparação da “alegoria da caverna” com o mundo da educação física
escolar, tentamos chegar a algumas “verdades” em relação ao escasso grau de consciência
filosófica.
Foi então, a partir deste cenário, aliado às indagações que começaram a surgir no ambiente
escolar da ETI Pe. Josimo acerca da realização do I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e sobre a
cultura dos povos indígenas, que surge a necessidade de trazer esses conhecimentos para o contexto
escolar. A escola é e sempre será um excelente canal, considerando-a um espaço que, dentre outros
atributos, é capaz de analisar a realidade e de valorizar as diferenças. Neste sentido, o que torna
mais instigante é o desafio de trabalhar temas que promovam as práticas pedagógicas culturais.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No decorrer dos anos foram realizadas 12 edições dos Jogos dos Povos Indígenas em âmbito
nacional, sendo a primeira em 1996. Ao longo das edições, o evento tomou grandes dimensões
exigindo novos esforços e o envolvimento de outras instituições. Sobre o apoio institucionalizado,
considera-se:
Com o lema “o importante não é competir e sim celebrar”, os Jogos dos Povos
Indígenas tiveram, a partir de 2007, um apoio institucionalizado do Governo Federal,
envolvendo o Ministério do Esporte, a FUNAI/Ministério da Justiça, o Ministério da
Cultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, além dos Governos de
Estado e Prefeituras Municipais. Os jogos foram criados tendo como principal
objetivo resgatar e valorizar os jogos esportivos indígenas, promovendo o
congraçamento e intercâmbio entre outras etnias participantes, fortalecimento da
identidade cultural desses povos e confraternização digna e respeitosa dos índios com
a sociedade indígena. (FERREIRA E VINHA, 2015, p. 251).

O Tocantins sediou nacionalmente duas edições dos Jogos, sendo a VI edição (2003) em
Palmas e a XI em Porto Nacional. O Estado possui expressiva população de etnias indígenas:
O estado do Tocantins possui uma população indígena estimada em 13.800 (SESAI,
2013); divididos, segundo a língua, em oito povos: Akwẽ (Xerente), Timbira (Apinajé,
Krahô e Krahô-Kanela), Inỹ (Karajá, Javaé e Xambioá) e Avá (Canoeiro), com seus
territórios demarcados e homologados pelo governo federal. Contudo, mesmo com a
presença numerosa de população indígena e de diferentes etnias no estado, são
incontestes o descaso, o preconceito, a negação, a invisibilidade e o desconhecimento
de suas culturas e histórias (MACHADO, 2016, p. 9).

Nesta perspectiva, iniciamos a organização do trabalho pedagógico pensando as ações em
forma de projeto a ser inserido no PPP da escola, definindo como objetivo conhecer culturalmente
as práticas corporais indígenas locais e mundiais, contribuindo na formação de alunos críticos,
reflexivos, solidários e participativos. Desta forma, estipulou-se como objetivos específicos: 1)
realizar um trabalho estabelecendo reflexões e ações da prática pedagógica coletiva, visando
proporcionar aos alunos momentos de percepção, esclarecimento e aprendizagem sobre os povos
indígenas do Tocantins e diversos países; 2) vivenciar e conhecer os elementos culturais
envolvendo as práticas corporais indígenas, com o intuito de refletir sobre novos valores nas
relações sociais que apresentam o universo esportivo indígena, contribuindo, assim, no processo de
formação integral do ser humano.
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A proposta inicial foi apresentada em uma reunião pedagógica realizada no início do ano,
com a expectativa de realização de um trabalho interdisciplinar. Inicialmente ficaram definidas as
disciplinas de Português, História, Geografia e Artes para adesão ao projeto. Ficou também
estabelecido e agendado para final do primeiro bimestre que o professor responsável por cada
disciplina, pensaria sobre os conteúdos a serem trabalhados e refletidos, bem como a metodologia e
as contribuições para o alinhamento do trabalho pedagógico. Ao longo do processo houve
desistências, e a não adesão por parte de alguns professores na execução do projeto, o que resultou
na permanência de duas disciplinas apenas, Educação Física e Artes.
Os jogos aconteceram de 23 de outubro a 1 de novembro, reunindo atletas e representantes
de povos indígenas de 23 etnias nacionais e povos de 24 países. Além das disputas divididas em
Jogos de Integração, que são esportes tradicionais praticados pela maioria dos indígenas brasileiros,
aconteceram também os Jogos de Demonstração, que são de características próprias de uma etnia.
A programação contemplou o Fórum Social Indígena – Jogos Mundiais dos Povos Indígenas –
JMPI e Fórum de Educação, Rodas de Diálogos, Painel Internacional, Oficinas, Workshop, Mostra
de Filmes e Palestras.
Em consequência das diversas altercações ocorridas entre comitês organizadores, as
articulações com variadas instituições, a exemplo das escolas, ficaram comprometidas, razão da
reduzida participação e visitação de estudantes, exceção apenas dos estudantes que recepcionaram
os indígenas que se hospedaram na Escola de Tempo Integral. Os indígenas transitaram por
diversos ambientes da cidade (shopping, restaurantes, hotéis e pontos turísticos), o que provocou
aproximação entre as etnias indígenas e parte da comunidade de Palmas.
Vale ressaltar que as unidades de Ensino de Tempo Integral – ETI em Palmas, começaram a
se consolidar a partir de 2003, por meio de uma concepção de programa de governo do Partido dos
Trabalhadores, proposta por um grupo denominado de Grupo Tático Eleitoral – GET da Educação,
constituído por representantes de instituições de ensino superior da capital, sindicato dos
trabalhadores em educação e diversos seguimentos representativo da sociedade. Deste amplo debate
em um seminário de campanha das eleições para prefeitura de Palmas, constitui-se um conjunto de
proposta para a gestão da educação no município, para o período de 2005-2008, dentre as quais, a
implantação das Escolas de Tempo Integral.
O Projeto Político Pedagógico (PPP, 2011) da Escola de Tempo Integral (ETI) Pe. Josimo
Morais Tavares, em Palmas -TO, expõe a possibilidade de ampliar a permanência do tempo escolar
do aluno, a partir de um projeto curricular qualitativo que potencialize as Inteligências Múltiplas,
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colocando estes alunos em contato com uma educação diferenciada, capaz de fortalecer os laços de
solidariedade e união. Embora se apresente no PPP como pressupostos teóricos da escola, a
Educação Física, também é colocado como desafio, neste documento, a contínua busca de sua
identidade, enquanto área de conhecimento, a qual se constrói através de um pensamento de
racionalidade, considerando-se as dimensões culturais, sociais, política e efetiva. Estas dimensões
encontram-se presentes no conjunto de alunos que interagem e se movimentam enquanto sujeitos
sociais e como cidadãos. (PPP, 2011)
No que diz respeito à seleção dos conteúdos que constituem o currículo da Educação Física,
foram vinculadas necessidades e realidades vivenciadas pelos alunos, tendo em vista as indagações
sobre os Jogos Mundiais Indígenas, que os instigam, orientando sua análise. Com base em Neira
(2014), a democratização das práticas corporais rompe o círculo perverso e hegemônico, em defesa
de uma educação física culturalmente orientada:
Em um contexto marcado pela diversidade de uma pedagogia que se avente
democrática tem que proporcionar condições para romper com o círculo perverso que,
ao impor padrões, exclui os corpos diferentes e, ao tentar alcançar as referências
hegemônicas, fracassa em função da diversidade que coabita a sala de aula. Portanto,
ganha relevância uma ação educativa que analise as relações de poder que posicionam
determinadas práticas corporais como legítimas em detrimento de outras. É o que nos
leva a defender uma Educação Física culturalmente orientada, por meio da qual os
sujeitos terão oportunidade de analisar, ampliar e conhecer mais profundamente o
próprio repertório cultural corporal, como também acessar códigos de comunicação
utilizados por diversas culturas, por meio da variedade de práticas corporais existentes
(NEIRA, 2014, p. 20).

Concordamos com Moreira e Candau (2007), quando afirmam serem indispensáveis
conhecimentos escolares que facilitem ao aluno uma compreensão acurada da realidade em que está
inserido, que possibilitem uma ação consciente e segura no mundo imediato e que, além disso,
promovam a ampliação de seu universo cultural.
Nesta perspectiva, a fim de unir a necessidade de legitimar essa demanda em observância à
legalidade, ressalta-se a aprovação da Lei nº 11.645, que torna obrigatório o estudo da cultura
indígena nas escolas de ensino fundamental e médio do nosso país, baseando-se em três princípios:
consciência política e a história da diversidade; fortalecimento de identidade e de direitos; ações
educativas de combate ao racismo e às discriminações. Embora o ato legal garanta estes princípios,
eles ainda não estão legitimados no consciente individual e coletivo.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2876

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades pedagógicas foram pensadas, organizadas, estruturadas e tematizadas em dez
aulas, ministradas no bimestre que antecedeu o evento. Organizado o repertório de atividades, as
aulas foram divididas com objetivos específicos, em consonância com as dimensões de ensino
conceitual e factual, procedimental e atitudinal. Os procedimentos estratégicos utilizados variaram
entre aulas expositivas e dialogadas, registros fotográficos, produção/visualização de vídeos, até a
realização de oficinas e vivências corporais em torno da temática, integradas com as turmas de 9º
anos.
O método de ensino foi aplicado em três momentos distintos: no primeiro, os alunos tiveram
contato com o tema da aula, sendo sensibilizados com perguntas, estímulos, apresentação de ideias,
de conceitos e reflexões sobre a cultura indígena; no segundo, desenvolveu-se práticas de arco e
flecha, cabo de força, corrida de tora, além de pintura corporal indígena, quando os alunos foram
estimulados, em um mini torneio, à execução e organização das vivências; e no terceiro, a partir
dos apontamentos e reflexões mediados pelo diálogo, identificou-se suas percepções, dificuldades e
facilidades.
Assim, desenvolveu-se a reconstrução dos movimentos ou técnicas, individual ou em grupo,
possível de aplicação àquela vivência tematizada. Os alunos também foram estimulados a
pesquisar, conhecer sobre a cultura indígena a partir de visualização de fotografias, vídeos e
notícias sobre os Jogos dos Povos Indígenas. Fez-se uso de recursos audiovisuais, materiais
previamente organizados, como arcos, flechas, alvos, toras, corda, colchonetes, cones, fotos da
experiência vivenciada por alunos que visitaram uma aldeia, tinta guache, máquina fotográfica,
filmadora e vídeos.
A avaliação está diretamente ligada aos objetivos iniciais da proposta, cujos critérios a
serem estabelecidos vão balizar este processo dentro da perspectiva educacional. Verificou-se o
alcance dos objetivos na medida em que os alunos se manifestavam, no decorrer das aulas ou ao
final delas, seja em relação a uma prática corporal vivenciada ou através dos diálogos reflexivos
provocados, que serviram também como ferramentas avaliativas. Identificamos os sinais de
apreensão dos saberes por parte dos alunos, nas suas manifestações orais e corporais, quando
traziam entendimentos diferentes dos que foram apresentados antes da proposta de conhecer e
vivenciar as práticas corporais indígenas.
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Quando da realização das vivências e também no mini torneio, ficou evidenciado o trabalho
em grupo, o respeito, a organização interna e externa para a realização das tarefas, a ressignificação
de seus conceitos e a identificação de atitudes preconceituosas; isto foi verificado ao longo das
falas, durante o processo e através dos registros em vídeo, quando os alunos tiveram a oportunidade
de realizar a auto avaliação.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com a finalidade de colher informações para avaliar o projeto, perspectivas e prática
pedagógicas, na busca de promover futuras intervenções referente às práticas corporais indígenas,
os alunos foram convidados a fazerem um relato sobre a participação no projeto. A professora
reflete sobre a vida "fora da caverna” na sua inquietante e desafiadora jornada formativa diante de
experiências somativas.
Com a palavra os alunos:
[...] aqui na escola a gente conviveu com os indígenas da Argentina e alguns do Brasil
também e se não me engano tinha do Uruguai e do México hospedados aqui também;
com a conversa que a gente teve entre eles [...] a gente que estava recebendo eles, mas
eles foram bem receptivos com a gente [...] conversando com a gente, tirando fotos
com a gente [...]o que a gente tirou pra gente é que eles não são pessoas de outro
mundo [...] a gente fica pensando [...] porque que é índio é uma pessoa de outro
mundo, eles são humanos como a gente e tem o coração muito bom e até melhor do
que [...]como se diz dos homens brancos da cidade. (Depoimento da aluna Gabrielly
Cristine, setembro, 2015).
Bom de certa forma temos também as vezes preconceitos com eles [...] a gente tinha
que aprender que essa cultura não surge de agora ou que estes acontecimentos não são
de agora [...] os esportes não são de agora eles vem já historicamente [...] a gente tem
que aprender a conhecer a nossa história[...] o que formou a gente[...] é isso.
(Depoimento do aluno Jonas Oliveira, setembro, 2015).
[...] foi importante porque a gente aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende a
participar da aula [...] cada minuto cada segundo que passa a gente vai aprendendo e
vai ajudando o outro, que nem o cabo de guerra, agente teve que formar dois grupos
nas turmas de nonos anos [...] que a gente fez uma competição e foi bem legal porque
a gente por mais que seja homem separado das mulheres é um grupo, não deixa de ser
um grupo, é uma turma e assim a gente aprende a competir e aprende a ganhar e a
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perder porque o importante na competição não é você ganhar o perder é importante
você estar lá para aprender. (Maria Vitória Matias, setembro, 2015).
Para complementar o que a Maria Vitória falou muitas vezes nesses esportes normais
mais pessoas mais atléticas participam [...] mas neste projeto que foi dado na escola
não teve só os esportes [...] mas que não é muito bom nos esportes pode fazer as
pinturas corporais que eu mesmo ajudei a pintar e várias outras coisas que não precisa
ser atlético forte para fazer. (Vitoria Cardoso, setembro, 2015).

A professora e suas elucubrações; a vida segue fora da caverna; feixes de luz.
Concordamos com Neira (2006), que contribui na perspectiva de iluminar consciências
trazendo ao entendimento que:
Neste sentido, avaliação deve ser utilizada como um instrumento para perceber os resultados
da atuação docente, podendo contribuir com dados informativos para uma reorganização da prática.
1º) O professor que empreende uma pesquisa sobre um problema prático, mudando
sobre essa base algum aspecto de sua prática docente – neste caso, o desenvolvimento
da compreensão precede a decisão de mudar as estratégias docentes.
2º) O professor que modifica algum aspecto de sua prática docente como resposta a
algum problema prático, depois de comprovar sua eficácia para resolve-lo. Neste caso,
é através da avaliação que a compreensão inicial do professor sobre o problema se
transforma. A decisão de modificar sua atuação precede o desenvolvimento da
compreensão. Ação inicia a reflexão.

Vislumbrando uma grande oportunidade de trabalhar essa temática nas aulas de Educação
Física, enquanto professora na organização do trabalho pedagógico, concordo que:
A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais advindas
das mais diversas manifestações culturais e se enxergue como essa variada
combinação de influência está presente na vida cotidiana. As danças, esportes, lutas,
jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado,
conhecido e desfrutado. Além disso, esse conhecimento contribui para a adoção de
uma postura não preconceituosa e discriminatória diante das manifestações e
expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais e às pessoas que deles fazem parte.
(PCN/EDUCAÇÃO FÍSICA, pag. 28-29).

Ao explorarmos os conhecimentos e os preconceitos que os alunos trazem consigo, atrelados
às minorias sociais e culturais, e ao serem questionados e levados a expor suas ideias, se organizam
e expressam conforme o que absorveram dos veículos de comunicação e do senso comum,
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permanecendo na superficialidade da compreensão cultural indígena. A partir destas reflexões, e
conforme postula Ribeiro (2007), é importante esclarecer e vivenciar as práticas corporais
indígenas, de forma a despertar a sensibilidade para uma reflexão ética e moral:
Possibilitar uma oportunidade de vivência corporal e não de manipulação do corpo,
passa a ser um novo desafio proposto a professores que recorrem às práticas corporais
como meio de ensino. As propostas devem ampliar o raio de ação do movimento para
aquilo que está ao redor do corpo na relação com o outro e com o mundo, ao mesmo
tempo em que possibilitam um resgate da sensibilidade e da percepção de si como
corporeidade, incitando uma reflexão ética e moral (RIBEIRO, 2007, p. 38).

Neste sentido, ao relacionarmos a teoria com a prática, percebemos êxito em nossas ações
pedagógicas desenvolvidas a partir do projeto.
CONCLUSÃO
Diante dessa experiência enquanto professora, obtive estímulos para buscar a superação e
continuar preenchendo uma lacuna percebida na formação inicial e continuada de professores,
promovendo com essa prática pedagógica, outras reflexões e apontamentos significativos. Foi uma
valiosa oportunidade para mostrar à comunidade escolar que no processo de ensino e aprendizagem,
há e podem-se descobrir diversas maneiras de ensinar que contemplem valores positivos, para a
consolidação de uma sociedade composta pela diversidade.
Transpor o reducionismo das práticas pedagógicas que não consideram a complexidade, de
valorizar, reconhecer, pesquisar, ensinar e vivenciar as manifestações corporais da cultura indígena,
contextualizando e compreendendo-as fora da lógica do pensamento hegemônico, tornou-se
exercício necessário da docência.
Compreendo a escola como o espaço por excelência, onde se pode promover a participação
e o envolvimento da comunidade escolar e local no processo de ressignificação do legado
sociocultural em nível local e regional. Nesta perspectiva, o que se tornou mais instigante neste
trabalho, foi vivenciar a cultura dos povos indígenas, que potencializou as aprendizagens de outras
regras sociais e valores culturais embutidos nos currículos escolares.
Na nossa percepção, altercações institucionais geradas antes, durante e depois dos JMPI não
permitiram uma articulação efetiva para que maior número de alunos pudesse conhecer, participar,
vivenciar e disseminar este grande momento que vivemos em Palmas. Assim, penso que o legado
cultural que os jogos poderiam deixar, ficou comprometido pela ausência de mediadores das
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tensões, bem como a falta de percepção, indiferença aos detalhes que poderiam ser efetivados por
meio de transferência de valores da riqueza cultural dos povos indígenas do Tocantins, do Brasil e
do mundo que por aqui estiveram.
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Resumo
O trabalho mostra a organização da prática pedagógica na Escola de Tempo Integral (ETI) Pe. Josimo
Morais Tavares, em Palmas-TO, com o objetivo de conhecer as práticas corporais indígenas locais e
mundiais, utilizando-se como referência teórica a Lei nº 11.645, que torna obrigatório o estudo da cultura
indígena nas escolas de ensino fundamental e médio do nosso país, e fundamentando-se em três princípios:
consciência política e a história da diversidade; fortalecimento de identidade e de direitos; ações educativas
de combate ao racismo e às discriminações. Estes princípios ainda não estão legitimados no consciente
individual e coletivo. O Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2011 ressalta a oportunidade de ampliar a
permanência do tempo escolar do aluno, num projeto curricular qualitativo que potencialize as diversidades
culturais. Para tanto, estimulou-se a pesquisa e o conhecimento sobre a cultura indígena, a partir de
fotografias, vídeos e notícias sobre os Jogos dos Povos Indígenas aulas tematizadas, objetivos específicos
em consonância com as dimensões abrangentes do ensino, que resultou na valorização, no reconhecimento
do legado sociocultural vivenciado pela culturalidade e na aprendizagem significativa dos alunos. Esta
aprendizagem se manifestava no decorrer das aulas ou ao final delas, seja em relação a uma prática corporal
vivenciada ou através dos diálogos reflexivos provocados, que serviram também como ferramentas
avaliativas, bem como nas manifestações orais e corporais, quando traziam entendimentos diferentes dos
que foram apresentados antes da proposta de conhecer e vivenciar as práticas corporais indígenas.
Palavras-chave: Jogos Mundiais Indígenas. Prática Pedagógica. Cultura.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2881

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: ALTINHO EM QUESTÃO
Ana Patrícia da Silva – CAp UERJ
Gabriela Aragão Souza de Oliveira – CAp UERJ
Márcia Miranda – CAp UERJ/UNISUAM
Sidnei Jorge Fonseca Junior – CAp UERJ/UNIABEU

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a disciplina de Educação Física escolar busca superar o modelo de
práticas pedagógicas que visavam prioritariamente a performance física do aluno. As atividades
desenvolvidas na disciplina também buscam contribuir para a atividade intelectual e para a
formação do cidadão. Desde seu reconhecimento como componente curricular da Educação Básica
na Lei das Diretrizes e Bases de 1996 mostra o caráter essencial de sua prática, que é o de integrarse com outras disciplinas do ensino básico.
Um currículo de Educação Física, sincronizado com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN, 1998), deve estar embasado nos princípios da inclusão e da diversidade, e deverá ter seus
conteúdos divididos em três dimensões: conceitual (saber-sobre), procedimental (saber-fazer) e
atitudinal (saber-ser), enfim, garantir que a Cultura Corporal seja aprendida como dimensão
significativa da sua realidade social complexa. Dessa maneira vai ao encontro das propostas
temáticas da BNCC (BRASIL, 2017), reforçando o entendimento que a Educação Física Escolar é
mediada por múltiplos saberes e que nossos alunos têm o direito de experimentá-los durante a
Educação Básica.
A BNCC categoriza as práticas corporais em seis unidades temáticas, a saber: brincadeiras e
jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Para isso, é fundamental
que os alunos tenham contato com o maior número possível de práticas e que todos estejam
preparados para acolher a diversidade que representam. A partir dessas experiências, os alunos
podem ressignificar a própria cultura. Outro aspecto importante é que os estudantes pensem sobre
os valores inerentes às práticas e que possam desenvolver habilidades socioemocionais ao vivenciálas. A proposta é que os alunos pensem no significado social das práticas corporais, na origem
histórica, nas relações de poder de que elas são fruto e que podem validar ou não determinada
prática, em detrimento de outra.
A análise crítica e a busca dessa nova concepção apontam a necessidade de que se considere
também a dimensão social, política e afetiva, tão presentes nas pessoas, que interagem e se
movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos. Nesse sentido, o princípio da inclusão pode
ser entendido como direito de todos à prática das atividades físicas sem discriminação, isto é,
igualdade de oportunidades com respeito às diferenças.
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O objetivo do presente trabalho foi realizar uma transposição didática do altinho (a)
praticada nas praias da cidade do Rio de Janeiro, para uma aula de educação física implementada no
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp UERJ).
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, uma vez que
faremos uma análise interpretativa das nossas observações e buscaremos conhecer um pouco mais
profundidade o desporto altinho (a), ainda pouco abordado no contexto escolar. Assim sendo,
apresentaremos o relato da experiência da transposição didática de um desporto originalmente
praticado em um ambiente diferente do ambiente escolar.
Em dezembro de 2019 foi organizada pela equipe de quatro professores de educação física,
da terça-feira, turno da manhã, uma ação pedagógica que ofertou três oficinas de altinho (a), para
duas turmas do 6º ano do ensino fundamental, duas turmas do 1ºano do ensino médio, duas turmas
do 2º ano do ensino médio. Cinco alunos da graduação do curso de educação física da UERJ, que
realizam prática de ensino e estágio curricular na instituição (Cap/UERJ) e que já são praticantes do
altinho(a), participaram colaborando com a oficina.
A ação foi intitulada “Altinho em questão” faz parte de uma projeto mais amplo
denominado "Práticas pedagógicas em educação física escolar: outras possibilidades" está
vinculado ao projeto de pesquisa “Inclusão em Educação Física Escolar: Desafios e Potencialidades
da Prática Pedagógica” ambos desenvolvidos no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da
Silveira (CAp UERJ), tendo como público alvo os alunos recebidos pelo Instituto, sendo eles do
ensino fundamental, ensino médio e da graduação.
Tanto o projeto de pesquisa, o projeto de extensão e a prática pedagógica do altinho(a) se
apresentam numa perspectiva onde a Educação Física é concebida como componente curricular e
trabalha em prol da formação do cidadão, tendo como foco práticas de atividades democráticas,
onde todos de alguma forma possam participar da aula.
Desta maneira, busca-se informações na abordagem que compreende o princípio de inclusão
como a participação indiferenciada de todos os alunos, independentemente de suas prévias
capacidades físicas ou intelectuais, raça ou gênero.
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O ALTINHO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A
NOSSA EXPERIÊNCIA
O altinho(a) é um desporto praticado à beira-mar que reúne pessoas de todos os sexos e
idades. A modalidade desportiva “altinho(a)”, que ainda se encontra em fase de organização, vem
se propagando pelas praias do de todo país. É a modalidade esportiva com a marca do carioca que
mais cresce no Rio de Janeiro. As praias cariocas têm ficado lotadas de praticantes por esse esporte
que tem despontado como mais uma prática saudável e democrática! (EDUCA, 2020 s/p).
O Rio de Janeiro é tradicionalmente é uma cidade lançadora de novidades e o altinho(a) é
considerado um desporto Made in Rio. Projeto de lei Nº 828/2018 declara como patrimônio cultural
de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, a modalidade esportiva denominada altinho.
Art. 1º Fica declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de
Janeiro a modalidade esportiva denominada altinho.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro
procederá aos registros necessários, conforme determina o Decreto nº 23.162, de 21 de
julho de 2003.
Art. 3° O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, apoiará as iniciativas
que visem à valorização e divulgação deste esporte carioca, bem como suas
competições ou demonstrações nas praias da cidade do Rio de Janeiro.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2018)

São necessárias apenas duas pessoas e uma bola para começar a jogar. O projeto de lei
supracitado aponta que “o aspecto mais interessante desse jogo é justamente a (quase) ausência de
regras. Não é permitido usar as mãos e o objetivo é não deixar a bola cair no chão. Para mantê-la no
ar, vale usar a cabeça, os pés, as coxas e o peito” (BRASIL, 2020 s/p).
No dia 10 de dezembro de 2019, a professora de educação física Patrícia Lessa, atleta do
Clube de Regatas do Flamengo, membro da confederação brasileira de futevôlei (CBFv), 6 vezes
campeã mundial e 10 vezes campeã brasileira de futevôlei, ministrou três oficinas de altinho(a) /
(figura 01) para 170 alunos do ensino fundamental e médio contando com a colaboração de 5
alunos da graduação em educação física que são praticantes da modalidade e se propuseram a
ajudar durante a prática.
Ela apresentou o desporto em uma roda de conversa (figura 02) esclarecendo que o
altinho(a) se caracteriza pelas habilidades básicas do futevôlei, jogado em forma de círculo, valendo
qualquer contato da bola com os pés, com coxas, ombros, peito, cabeça e até com as costas, tendo
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como objetivo não deixar a bola cair no chão. As únicas partes do corpo que não podem, em
hipótese alguma, entrar em contato com a bola são as mãos. Os fundamentos básicos são golpes de
chapa; peito de pé; coxa, ombro e cabeça. Também existem os fundamentos criativos e de
improviso que são a chilena; letra. sarrada; shark; bicicleta e letra voadora.
Informou que durante os campeonatos, os ‘times’ são formados por quatro pessoas,
constituindo os quartetos e que nesses quartetos é necessário que tenha no mínimo uma mulher para
que se possa validar seu quarteto na competição. Como requisitos para o campeonato, são avaliados
os critérios harmonia, controle de bola, agressividade, criatividade e dinâmica, durante cinco
minutos de apresentação. Após essas informações, esclareceu a principais dúvidas de todos os
presentes. Logo após demonstrou como o jogo é executado (entre ela e os estagiários) e todos a
seguir, puderam experimentar (figura 03 e 04).
Nesse momento então, os alunos foram distribuídos em grupos circulares, tendo o cuidado
de manter no mínimo uma menina em cada grupo. A professora e/ou os estagiários entravam em
cada círculo com uma bola e lançavam-na para os alunos realizarem os golpes do altinho(a), com os
pés, coxas, ombros, peitos (para os meninos) e cabeça, sucessivamente. No segundo momento, a
professora e/ou os estagiários saíam dos círculos e os alunos tentavam sozinhos manter a bola no
alto.
No terceiro e último momento, a professora esclareceu que o altinho(a) é um jogo
cooperativo entre o grupo e lembrou que para maiores pontuações o quarteto precisa realizar entre
eles, ataques e defesas criando situações e movimentos criativos, pois assim se aumenta a
pontuação dada pelos juízes nas competições. Dessa forma, os alunos começaram a se sentir mais
confortáveis para criarem seus movimentos, atacar e defender da forma mais criativa que pudessem.
Os fundamentos criativos e de improviso começaram a surgir, de acordo com a habilidade motora
de cada indivíduo.
O que queremos enfatizar é que o altinho(a), por ter como objetivo manter a bola no alto,
proporciona um grau de liberdade motora muito grande aos seus praticantes, o que impacta
diretamente na inclusão de todos os participantes, fugindo de um padrão motor pré-determinado,
dando espaço para soluções motoras criativas e assim tendo como característica principal a
diversidade entre seus praticantes.
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CONCLUSÕES
Entendemos que o objetivo de realizar uma transposição didática do altinho(a) praticada nas
praias da cidade do Rio de Janeiro, para uma aula de educação física implementada no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp UERJ) foi realizado em sua totalidade.
De acordo com nossa percepção, a atividade oportunizou a participação de todos os alunos e
alunas envolvidos, sendo foco de muito interesse e extremamente motivadora. Percebemos que de
início alguns alunos pareciam tímidos, por ser uma prática desconhecida. Entretanto, ao perceberem
que não era exigida nenhuma performance nas habilidades solicitadas e sim uma experimentação
dos movimentos e um prazer por uma nova prática, participaram ativamente de forma muito
prazerosa.
A transposição didática dos fundamentos do desporto e toda sua prática foi totalmente
possível no chão da escola, sendo uma prática pedagógica que nós, professores de um instituto de
formação recomendamos para a formação de futuros professores da área com aplicabilidade no
cotidiano escolar.
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ANEXOS
Figura 1. Oficinas altinho(a)

Fonte: Equipe de Educação Física CAp UERJ
Figura 2. Roda de conversa

Fonte: Equipe de Educação Física CAp UERJ
Figura 3. Demonstração do desporto

Fonte: Equipe de Educação Física CAp UERJ
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Figura 4. Oficina em andamento

Fonte: Equipe de Educação Física CAp UERJ

Resumo
O objetivo do presente trabalho foi realizar uma transposição didática do altinho (a) praticada nas
praias da cidade do Rio de Janeiro, para uma aula de educação física implementada no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp UERJ). Em dezembro de 2019 foi organizada pela
equipe de quatro professores de educação física, da terça-feira, turno da manhã, uma ação pedagógica
que ofertou oficinas de “altinho (a)” para duas turmas do 6º ano do ensino fundamental, duas turmas
do 1ºano ano do ensino médio e duas turmas do 2º ano do ensino médio. Cinco alunos da graduação
do curso de educação física participaram como estagiários ajudando durante a prática, todos vinculados
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A ação foi intitulada “Altinho em questão” faz parte de uma
projeto mais amplo denominado "Práticas pedagógicas em educação física escolar: outras possibilidades" está
vinculado ao projeto de pesquisa “Inclusão em Educação Física Escolar: Desafios e Potencialidades da Prática
Pedagógica” ambos desenvolvidos no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp
UERJ), tendo como público alvo os alunos recebidos pelo instituto, sendo eles do ensino fundamental,
ensino médio e da graduação. Tanto o projeto de pesquisa, o projeto de extensão e a prática pedagógica
do “altinho (a)” se apresentam numa perspectiva onde a Educação Física é concebida como
componente curricular e trabalha em prol da formação do cidadão, tendo como foco práticas corporais
emergentes e propostas como unidades temáticas na BNCC da educação física (2017), onde todos de
alguma forma possam participar da aula. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qualitativa e
exploratória, apresentada através de relato de experiência. Desta maneira, busca-se informações na
abordagem que compreende o princípio de inclusão como a participação indiferenciada de todos os
alunos, independentemente de suas prévias capacidades físicas ou intelectuais, raça ou gênero.
Palavras-chave: Educação Física escolar; Altinho(a); Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO
O ensino de línguas estrangeiras nas escolas da educação básica no Brasil é normatizado por
documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que afirmar que o ensino de LE
só deve ocorrer nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nesse sentido, a
formação docente nas universidades dá vasão a essas etapas do ensino, mesmo num crescente
significativo do ensino de inglês para crianças.
Dessa forma, os profissionais que trabalham com crianças vão lecionar tendo como base
aquilo que acreditam funcionar em suas aulas. Conforme sugere Barcelos (1995), as crenças são
relacionadas a como as pessoas refletem sobre suas experiências anteriores. Por outro lado,
Freeman e Jonhson (1998) afirmam que as crenças que os professores possuem são essenciais no
seu processo de formação, visto que o seu conhecimento adquirido e as concepções que eles
possuem acerca do processo de ensino e aprendizagem estão intrincados em sua formação como
professores.
Diante esses aspectos, neste estudo, objetivamos discutir as crenças de duas professoras de
inglês para crianças em relação ao processo de ensino e aprendizagem no contexto da educação
básica pública. É importante destacar, ainda, a não formação dessas professoras para lecionar para
crianças e que, dessa forma, fazem emergir, nesse contexto, as suas crenças.
Realizamos, então, um estudo de caso de cunho qualitativo (ESTEBAN, 2010; YIN, 2005)
em que entrevistamos as professoras, analisamos seus planejamentos de aulas e narrativas escritas
por elas a fim de verificar suas crenças e as suas influências em sala de aula.
SEÇÕES DO TRABALHO
Em suma, este trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente apresentamos na
fundamentação teórica alguns dos documentos que norteiam o ensino de línguas estrangeiras nas
escolas de educação básica, seguido por conceitos relativos às crenças. Em seguida, apresentamos a
metodologia adotada para o estudo e por fim, apresentamos os resultados oriundos das análises,
seguidas de algumas considerações finais.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A aprendizagem de uma LE dá ao aluno a oportunidade de ter o contato com outra língua e
outra cultura diferente da que ele possui e, assim, é importante que sua inserção ocorra nos
currículos da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sugere a
obrigatoriedade do ensino de LE a partir da quinta série do Ensino Fundamental, que corresponde
hoje ao 6º ano e, também, no Ensino Médio.
De forma geral, o ensino de línguas estrangeiras na Educação Básica é firmado pela Base
Nacional Comum Curricular de 2013, ficando a cargo da instituição de ensino optar por uma LE,
podendo escolher entre elas a Língua Espanhola (BRASIL, 2013), obrigatoriamente a partir do 6º
ano do Ensino Fundamental. Em documento recente, que reformula a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) é enfatizado, ainda, o ensino de LE somente nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio. Conforme o documento, os anos iniciais desta etapa do ensino,
dão vazão a prioridades pertinentes a alfabetização da criança sem ao menos mencionar a
possibilidade de ensino de uma LE nessa etapa do ensino.
O que se pode notar, então, é a falta de normativas para o ensino de inglês para crianças na
escola pública, levando em consideração a crescente constante que existe no contexto de ensino.
Em contrapartida, a formação inicial do professor nas universidades tem papel crucial no
conhecimento e na sua prática em sala de aula (ALMEIDA FILHO, 1999; LEFFA, 2008). Nesse
sentido, as crenças na formação dos professores se imbricam e se tornam fundamentais nesse
processo, uma vez que o profissional, ao ser inserido no contexto da sala de aula sem formação
inicial para a prática pedagógica, lança mão daquilo que acredita que possa funcionar em suas aulas.
Para Barcelos (2004), os apontamentos sobre crenças começaram a ganhar forma no Brasil
em 1990. A autora apresenta um quadro utilizando variadas definições e termos que subjaz o
construto crenças desde a década de 90, até atualmente. Segundo Barcelos (2004), alguns desses
termos e definições se referem a, por exemplo, representações (RILEY, 1989), crenças culturais
(GARDENER, 1988), cultura de ensinar e aprender línguas (BARCELOS, 1995), entre outros.
Conforme sugere Barcelos (1995), as crenças estão relacionadas ao
[...]conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de
crenças, mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas. Esse
conhecimento compatível com sua idade e nível sócio-econômico, é baseado na sua
experiência educacional anterior, leituras prévias e contatos com pessoas influentes.
(BARCELOS, 1995, p. 40).
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Assim, as crenças se relacionam à forma como determinada pessoa lida e absorve a sua
realidade, podendo, assim, refletir as experiências pessoais anteriores, leituras, e contato com outras
pessoas, conforme sugere Barcelos (1995). Nessa vertente, podemos entender que as crenças que os
professores possuem podem influenciar a sua prática em sala de aula, pois o docente utilizará aquilo
que acredita, refletindo seus conhecimentos e, como consequência, suas crenças (BARCELOS,
1995, 1999, 2010; PAJARES, 1992; SILVA, 2000), entre outros.
METODOLOGIA
Este estudo de caso de natureza qualitativa (ESTEBAN, 2010; NUNAN, 1992; YIN, 2005)
foi conduzido com duas professoras de inglês para crianças no contexto da escola pública da Rede
Municipal de Ensino de Goiânia. A fim de elucidar os participantes deste estudo, apresentamos
algumas informações sobre esses profissionais. De modo a garantir a privacidade dos sujeitos da
pesquisa, utilizamos os codinomes Emma e Fiona, escolhidos por eles mesmos.
Emma é professora de inglês desde 2004 e atuou sempre em contexto público de ensino. É
graduada em Letras: Português/Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual de
Goiás e é mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Desde o início da
carreira como professora, sempre atuou em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º
ano) e no Ensino Médio. Somente a partir de 2012 começou a lecionar para crianças e, em 2018
teve o seu primeiro contanto com o ensino em turmas de alfabetização, ministrando a disciplina de
Inglês.
Fiona é professora de inglês desde 2010 e atua em contextos públicos de ensino e já foi
professora de cursos livres de idiomas. É graduada em Letras: Português/Inglês pela Universidade
Salgado de Oliveira e é mestranda em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal de
Goiás. Desde o início de sua carreira como professora atuou com crianças e adolescentes e, a partir
de 2012 começou a lecionar para crianças no contexto do ensino público.
RESULTADOS
a) Crenças sobre o ensino de inglês para crianças
Em relação à primeira crença pontuada aqui, podemos notar no trecho da entrevista com a
professora Emma. Para a professora, o ensino de inglês para crianças é importante, no entanto,
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acredita que o inglês, ensinado junto com a língua materna da criança pode dificultar no seu
processo de alfabetização. Vejamos o trecho a seguir.
Vejo o ensino de inglês para crianças como muito importante, porque assim a criança
vai tendo esse contato, né, desde pequeninhos. Só que é complicado porque na
faculdade nós não temos nenhum tipo de formação pra trabalhar nessa etapa e daí a
gente fica meio que sem ação quando temos que ensinar as crianças. E quando são
crianças que estão sendo alfabetizadas ainda é mais complicado, porque eu acredito
que quando a criança está sendo alfabetizada na sua língua materna e ter que aprender
também inglês, pode causar alguma dificuldade nesse processo. (Entrevista com a
professora Emma).

No excerto da entrevista com Emma, a professora ainda pontua que em suas aulas, faz o uso
constante da língua materna dos alunos, pois tem receio da confusão que pode ser criada no
processo de alfabetização do aluno. Assim, podemos compreender que esta crença da professora
Emma corrobora com os apontamentos de Johnson (1994) quando afirma que o professor percebe e
age mediante aquilo que ele acredita ser importante para o aluno.
Ao contrário de Emma, Fiona vê o ensino de inglês para crianças extremamente importante
e ainda pontua que o contexto que a criança está inserida a faz ter contato com a língua. A
professora inda pontua a importância da comunicação das crianças na língua estrangeira que ela
acredita ser essencial em sua formação escolar.
Eu acredito que o inglês é extremamente importante para as crianças, primeiro porque
é a língua dos vídeos que eles assistem, dos desenhos, dos jogos, das músicas, dos
brinquedos entre outras coisas que fazem parte do cotidiano delas. Segundo, porque a
língua inglesa é importante para a formação escolar e também é mais uma forma das
crianças se expressarem e se comunicarem. (Treco de narrativa da professora Fiona).

b) Crenças sobre o papel do professor de inglês
As crenças dos professores participantes deste estudo sugerem que a criança só aprende se o
professor o deixar motivado e prender a sua atenção durante as aulas, conforme observamos no
trecho de entrevista com a professora Emma.
Eu vejo meu papel como professora como aquela pessoa que tem que motivar o meu
aluno pra aprender sabe, pra eles prestarem atenção e fazer as tarefas direitinho, mas
além disso, tenho que ter em mente também que eu tenho que controlar minha sala,
não deixar virar bagunça, porque criança sempre quer brincar, pular, cantar, e as vezes
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as pessoas que estão de fora não veem isso com bons olhos, acha que não está tendo
aula, que eu não estou trabalhando. (Trecho de entrevista com a professora Emma).

De acordo com a professora, ela vê seu papel como uma pessoa que deve estar atenta em
prender a atenção do aluno para que ele não se disperse nas aulas e, assim, compreenda o conteúdo
trabalhado. Ainda, ao ser questionado em entrevista, a professora ainda menciona que o fato de
estar sempre buscando prender a atenção das crianças tem também relação a manutenção da
organização da sala e do comportamento dos alunos durante as atividades, corroborando, então, aos
apontamentos de Nespor (1987) ao discutir os aspectos afetivos das crenças.
c) Crenças sobre a elaboração e uso de materiais para o ensino de inglês para crianças
Não possuindo formação inicial para trabalhar com crianças, os professores que assumem
esse papel passam a agir de acordo com aquilo que acreditam ser eficaz no processo de ensino e
aprendizagem de inglês para crianças. Dessa forma, os professores precisam elaborar seu próprio
material, visto que o contexto da educação básica pública não dispõe de livros e materiais para esse
público. Vejamos, a seguir, em trecho de narrativa da professora Fiona que a professora se declara
eclética em relação aos métodos de ensino e materiais usados em suas aulas com as crianças.
Sou extremamente eclética em todas as áreas da minha vida. Na vida profissional não
seria diferente. Faço uso dos métodos que dão certo. Se em uma aula o método
tradicional Gramática e tradução dá certo, eu utilizo esse, por exemplo: quando
preciso apresentar um novo vocabulário ou grupo de palavras, posso trabalhar com
esse método, pedindo que eles olhem o desenho (flashcards) e reproduzam em seu
caderno e depois buscamos a palavra no dicionário (Trecho de narrativa da professora
Fiona).

Notamos, então, que a professora age conforme seus conhecimentos prévios e, também, por
determinadas abordagens de ensino que ela acredita que possa funcionar em sua sala de aula,
corroborando os apontamentos de Félix (1998).
CONCLUSÕES
Este estudo nos proporcionou concluir sobre a importância do ensino de inglês para crianças
que vem tomando uma abrangência em todas as esferas do ensino, sejam elas públicas ou privadas
e, principalmente, da atuação do professor que não tem formação inicial para aturar nesse contexto
de ensino. Assim, compreendemos que as crenças que o professor possui sobre o processo de ensino
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e aprendizagem como, também, de suas experiências em turmas de anos finais do ensino
fundamental são essenciais para que ele realize esse trabalho.
Nesse sentido, as crenças dos professores de inglês para crianças aqui apresentadas auxiliam
os professores para planejarem as suas aulas, para elaborarem suas atividades e adequá-las ao
contexto das crianças podendo, pois, ocasionar no ensino significativo do idioma.
No entanto, é preciso se pensar em novas perspectivas para esse campo de atuação nos
cursos de licenciatura, pois a cada dia mais professores estão assumindo o desafio de ensinar
crianças e, dessa forma, uma formação direcionada para esse público é de suma importância no
processo de formação docente.
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Resumo
O ensino de inglês para crianças é uma realidade para os profissionais da área que, dessa forma, atuam
nessa fase de ensino sem formação adequada para tal, visto que a formação oferecida na universidade
tem o foco no ensino de línguas estrangeiras nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio. Assim, neste trabalho objetivamos identificar as crenças de duas professoras de inglês para
crianças na escola pública no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem de língua
estrangeira. Como aporte teórico para este estudo nos pautamos em teorias concernentes às crenças no
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (BARCELOS, 1995, 2004; GARDENER, 1988;
PAJARES, 1992; RILEY, 1989; SILVA, 2000), entre outros, e, também, pontuamos alguns aspectos do
ensino de inglês para crianças. Além disso, são apresentados também alguns documentos importantes
que norteiam o ensino de línguas estrangeiras no contexto da educação básica (BRASIL, 2013, 2017,
2018). A metodologia adotada foi um estudo de caso de cunho qualitativo (ESTEBAN, 2010;
NUNAN, 1992; YIN, 2005). As participantes do estudo foram duas professoras de inglês para crianças
e para a coleta de dados foram usados questionários, entrevistas e narrativas. Os resultados deste estudo
sugerem que as professoras possuem três crenças distintas sobre o processo de ensino e aprendizagem
de inglês para crianças a saber: a) crenças sobre o ensino de inglês para crianças; b) crenças sobre o
papel do professor de inglês para crianças; e c) crenças sobre a elaboração e uso de materiais para o
ensino de inglês para crianças.
Palavras-chave: Crenças; Inglês para crianças; Processo de ensino e aprendizagem; Escola pública.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ: A
PERCEPÇÃO DOS SEUS (NÃO) PARTICIPANTES
Filipe Ferreira Martins – PMSG

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O acesso à educação é um pré-requisito para a transformação da sociedade. Assim, dentre
diversos fatores implicados em sua construção, é requerida a participação ativa dos alunos, dos
professores e da comunidade escolar, para que esta transformação possa ocorrer de maneira efetiva.
Destaca-se, na ocasião desta pesquisa, o foco na formação continuada dos professores em
serviço, que se justifica pela importância de se promover reflexões sobre essa modalidade de
formação em serviço e sobre o acesso dos professores a essa respectiva formação.
O contexto dessa pesquisa é o município de Itaboraí, situado na região metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro. A escolha desse município, e, por extensão, do seu respectivo projeto de
formação continuada de professores se deram em virtude da baixa adesão dos respectivos
professores, identificada ao longo dos encontros de formação oferecidos pela sua Secretaria de
Educação, realizados entre os anos de 2013 e 2017.
Inicialmente, vale destacar que ao refletir sobre a trajetória de realização do estudo em
questão, foi possível perceber o quanto desafiador e, ao mesmo tempo, intrigante, é o processo de
conhecer as opiniões, pensamentos e as ideias de professores a respeito dessa atividade formativa
que é realizada ao longo de sua carreira, concomitantemente, ao exercício do magistério.
SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
A formação continuada é considerada essencial para o aprimoramento e o para o
aperfeiçoamento dos professores de quaisquer disciplinas, e, por consequência, para a melhoria do
ensino que é ofertado aos alunos nas salas de aula das escolas.
O embasamento teórico deste trabalho está pautado nas contribuições de Candau (2011),
Garcia (2009), Gatti (2008), Imbernón (2009), entre outros autores que nos ajudaram a
compreender melhor os fatores e as implicações relacionadas aos processos formativos realizados
no decurso do exercício profissional do professor.
Candau (2011, p. 51-52), ao tratar sobre o tema da formação continuada de professores,
propõe haver dois modelos (ou perspectivas) de formação continuada de professores: [a] modelo
“clássico” e [b] as chamadas “tendências atuais”. As iniciativas de formação que seguem o modelo
“clássico” possuem um perfil mais voltado para a disseminação e apreensão de conteúdos através
de treinamentos e aulas expositivas, normalmente ações realizadas em ambientes formais de
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aprendizagem (como a Universidade e os centros de formação, por exemplo). Quanto as ações com
características das “tendências atuais”, estas se voltam para o contexto de trabalho dos docentes (i.e.
as escolas), valorizando-se um trabalho de reflexão e de ação sobre o contexto em questão, tendo-se
a escola como o locus privilegiado para a formação dos professores.
Conforme Gatti (2008, p. 57) afirma, muitas das propostas de formação continuada que vêm
surgindo ao longo dos últimos anos passaram a ser identificadas sob o termo genérico de formação
continuada nos diversos estudos sobre o respectivo tema. A autora expõe que essa terminologia tem
sido utilizada tanto quando se deseja fazer referência a eventos de formação realizados em
ambientes formais e tradicionais de aprendizagem (Universidades e centros de formação de
professores, por exemplo), como para quaisquer eventos nos quais se envolvam as mais diversas
situações de aprendizagem. Nas palavras da autora, o termo “formação continuada” passou a ser
[...]tomado de modo amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de
atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – horas de trabalho
coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação
na gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos,
oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em
exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos a
distância (vídeo ou teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de sensibilização
profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião de informação, reflexão,
discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus
ângulos, em qualquer situação (GATTI, 2008, p. 57).

Para Garcia (2009, p. 9), pesquisador espanhol, cujo interesse volta-se para a formação de
professores, apresenta o processo de formação continuada pela denominação “desenvolvimento
profissional de professores”. Essa escolha se deu, segundo o autor, pelo fato deste acreditar e
defender ser esta conceituação a que melhor se adequa à compreensão dos professores como
profissionais do ensino. Nesse sentido, “o conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de
evolução e continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional justaposição entre formação
inicial e formação continuada de professores”.
Assim como Garcia, Imbernón (2009, p. 44-45), compreende essa formação como uma
atividade de permanente desenvolvimento ao longo da carreira dos docentes. Segundo o autor, essa
formação “deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do professorado
potencializando um trabalho colaborativo para transformar a prática”.
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Além disso, Candau (2011) afirma que a formação continuada de professores deve propor a
reflexão na (e sobre a) ação pedagógica dos professores, e, para que isso ocorra,
[...]a formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação (de
cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através
de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção
permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua (CANDAU,
2011, p. 64).

SOBRE A METODOLOGIA E OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
Para realizar essa pesquisa foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e questionários online com onze professoras, sendo dez concursadas e uma contratada, da Secretaria Municipal de
Educação de Itaboraí/ RJ. As entrevistas foram gravadas com autorização das entrevistadas e os
nomes utilizados para identificação das falas são fictícios. Os dados obtidos através das entrevistas
foram transcritos, adaptados e analisados sob a luz das teorias as quais consideramos apropriadas
para o tratamento do tema. A partir das questões propostas, foram elaboradas três categorias de
análise (BARDIN, 2016; MINAYO, 2010): opiniões das professoras; possíveis ações de
aperfeiçoamento e fatores que influenciaram a busca (ou não) por formação continuada em serviço.
Com relação às opiniões das professoras participantes, os dados analisados demonstraram
que em sua maioria, acreditam que as ações de formação continuada são importantes para a sua
formação e são relevantes para o seu desenvolvimento profissional. E, essas ações permitem
diferentes funções, como reciclar os conhecimentos dos professores, contribuir para a capacitação
profissional, possibilitar a atualização de conhecimentos, viabilizar a ampliação dos saber docentes
adquiridos ao longa da vida profissional, aprimorar de competências, suprir lacunas e carências de
formação e possibilitar trocas de práticas/ experiências entre os docentes e que viabilizam o
desenvolvimento profissional mútuo, por exemplo, como se pode observar nos excertos de fala a
seguir:
Como se fosse uma reciclagem do professor. [...] A formação continuada também é
importante para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento desse aluno. [...] O
professor que acha que a tecnologia é ruim, ele nunca vai aceitar ela em sala de aula.
A formação continuada pode nos ajudar a entender esse contexto: de que forma a
gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor e a favor do aluno também. Então, eu
acho que é necessário. (Karla)
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Falando especificamente da prefeitura aqui, ela não tem condições de me propor
alguma coisa que me acrescente como como docente. Talvez a outros professores sim,
mas, a mim não tem! Hoje em dia, a gente não tem tido mais as reuniões, mas,
antigamente, existia algumas reuniões, então, quando era meu dia de trabalho aqui, eu
frequentava aquelas reuniões. Eu não via o porquê de eu estar ali... não tinha nada,
nenhuma coisa, assim, para me acrescentar, que me fosse interessante, de fazer valer o
meu tempo de estar ali, e de não estar na minha sala de aula com os alunos, entendeu?
[...] Estar ali para ouvir uma coisa que eu já sei, que não me acrescenta em nada. [...]
Por outro lado, também, se eu vou fazer alguma coisa que me acrescente, por minha
conta, às vezes, é difícil de conseguir liberação. Eu acredito que seria interesse a rede
me liberar para eu poder fazer alguma coisa. [...] Eu deixei essa coisa do doutorado
para lá, mas também acredito que se optasse por fazê-lo, o máximo que eu conseguiria
seria uma licença sem vencimentos: a Prefeitura não me remuneraria para estar lá!
(Andréia)

Quanto às possíveis ações de aperfeiçoamento que foram propostas como válidas pelas
professoras entrevistadas, enquanto "recursos" de formação, os dados revelam que, para a maioria
delas, a principal estratégia de capacitação levada em consideração para o seu desenvolvimento
profissional é a pós-graduação lato sensu em nível de especialização. Os cursos de atualização, os
treinamentos especiais, os workshops, os seminários, os cursos livres (presenciais e online), e, até
mesmo a realização de um novo curso universitário, também foram percebidos como válidos para
esse objetivo, pelas professoras. Vale sinalizar que duas das professoras entrevistadas realizaram
curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado durante a trajetória de formação
profissional. As estratégias de formação continuada aderidas pelas entrevistadas têm um perfil
conteudista, geralmente organizados e oferecidos em ambientes formais de aprendizagem (a
exemplo das universidades e dos centros de formação), possuindo variação quanto a sua duração e
seus objetivos propostos. Essas estratégias de formação normalmente estão dissociadas do contexto
e da realidade local de trabalho das professoras participantes: a escola. Nesse sentido, conforme
propõe Candau (2011), são tipos de propostas mais alinhadas ao modelo clássico de formação
continuada.
Com relação aos fatores que influenciaram as professoras a buscar (ou não) cursos ou outros
recursos (a exemplo dos encontros oferecidos em Itaboraí/RJ) para a sua formação continuada em
serviço, os dados apresentados revelam os seguintes elementos: oferta da ação formativa dentro do
horário de trabalho dos professores, (des)crença com relação à proposta apresentada, formação
contextualizada e voltada para os problemas reais da escola, possibilidade de conhecer as novidades
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(tais como novas técnicas e metodologias de ensino), remuneração adequada e com incentivos
financeiros para a participação nas ações formativas, possibilidade de descobrir novas alternativas
de trabalho para oferecer aulas melhores, possibilidade de trocas de conhecimentos entre os pares,
viabilidade de uma formação colaborativa, disponibilidade de momentos de convivência com outros
colegas de profissão, cooperação entre os professores, trabalho de reflexão realizado coletivamente,
ação formativa realizada em um contexto acolhedor e aberto ao diálogo, e o não tratamento de
assuntos alheios ao tema da formação continuada e/ou do escopo de responsabilidades do professor
(como funções de responsabilidade do poder público).
É interessante pontuar dois graves motivos para a não adesão dos professores ao projeto de
formação continuada disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí: (a) a carga
horária de trabalho (no sentido de uma formação que não é remunerada e que é proposta fora do
horário de trabalho dessas professoras) e (b) tratar-se de um projeto de formação continuada que
não atende aos interesses e as necessidades dessas professores, conforme relatado em suas falas.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa apontam que a adesão ou não dos professores a um determinado
programa de formação continuada estaria relacionada diretamente ao encontro de alguns fatores que
envolvem a elaboração e a implementação dessa ação formativa e as necessidades específicas
demandadas pelas professoras entrevistadas.
De forma geral, o modelo utilizado para a formação continuada em Itaboraí/RJ estaria mais
alinhado a uma tendência voltada para a transmissão de conteúdos e realizada de forma
descontextualizada do contexto local de trabalho dos professores em questão (i.e. a escola).
Imbernón (2009) ainda dispõe que, atualmente (e de forma paradoxal), tem-se uma grande
quantidade de ações de formação continuada ofertadas aos professores, no entanto, são ações que
apresentam resultados pouco efetivos quanto às mudanças práticas na realidade e na forma de
trabalho dos professores participantes, no dia-a-dia de trabalho nas escolas. Conforme o autor
propõe, os objetivos planejados para essas atividades formativas não têm sido alcançados em
virtude do seu perfil transmissor de conteúdos e uniformizante, voltado para a formação de um
professor único – o “professor médio” –, o qual, na visão do autor, não existe.
Além disso, é necessário também que o perfil do professor que se deseja formar esteja
presente nas reflexões dos formuladores das ações de formação continuada. Esse professor,
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conforme propõe Candau (2011), deve estar comprometido com a educação transformadora e é
importante que o seu fazer pedagógico esteja embasado na reflexão crítica da realidade que o cerca.
Nesse sentido, um professor empenhado em formar não apenas profissionais competentes, mas
formar cidadãos comprometidos, atuantes e transformadores das diferentes realidades que os
cercam.
A formação continuada, garantida e assegurada aos professores através Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 (BRASIL, 2020), é apenas mais um dos instrumentos
de valorização dos profissionais do magistério e de melhoria da qualidade do ensino que é realizado
no ambiente escolar. Essa formação sozinha não será capaz de resolver os problemas – alguns deles
crônicos – do campo educacional brasileiro. Outros fatores certamente estão envolvidos nessa
conjuntura. Nesse sentido, advoga-se que a busca por solução dos problemas diretos da educação e
de outros problemas sociais que extrapolam os muros da escola (mas que também influenciam o seu
fazer) devem ser amplamente debatidos e discutidos entre as diferentes esferas governamentais e
por toda a sociedade de forma geral.
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Resumo
A proposta deste texto é identificar as percepções dos professores de língua inglesa, do município de
Itaboraí/RJ, sobre os encontros de formação continuada em serviço. As seguintes questões nortearam
o estudo: Quais as opiniões dos professores participantes sobre a formação continuada? Quais as
possíveis ações de aperfeiçoamento que são consideradas válidas como "recursos" para a sua própria
formação? E quais os fatores que influenciam os professores a buscarem (ou não) cursos ou outros
recursos para a sua formação continuada em serviço? Com relação à metodologia, realizou-se uma
pesquisa qualitativa utilizando entrevistas semiestruturadas e questionários on-line com onze professoras
de língua inglesa (dez concursadas e uma contratada). Os dados obtidos foram analisados a luz da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016; MINAYO, 2010). Quanto aos resultados, estes apontam que a
adesão, ou a não adesão a um determinado programa de formação continuada de professores, está
diretamente associada a elaboração e a implementação dessa ação formativa e as necessidades
específicas requeridas pelos professores.
Palavras-chave: Formação de professores; Formação continuada de professores; Desenvolvimento
profissional docente; Professores de Língua Inglesa; Itaboraí
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FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DE LÍNGUAS
ADICIONAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL: A EXPERIÊNCIA DA OFICINA DE
FRANCÊS
Camilla dos Santos Ferreira – UFF
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INTRODUÇÃO
Tem sido crescente, em nossa sociedade, o interesse pelo ensino de línguas para crianças nos
mais variados contextos. No que diz respeito aos anos iniciais do EF, esse ensino se encontra
consolidado em muitas escolas particulares e em expansão no setor público. Apesar de uma
predileção pelo inglês e pelo espanhol, outras línguas adicionais, como o francês e o alemão
também são alvo de ensino e de aprendizagem nessa etapa da educação básica. No estado do Rio de
Janeiro, a língua francesa é ensinada a crianças em escolas públicas dos municípios de Niterói, São
Gonçalo e Rio de Janeiro.
No entanto, atualmente, o ensino em questão carece de diretrizes oficiais. De fato, não há
legislação específica ou orientação que regulamente como deve ocorrer o ensino de línguas
adicionais nos anos iniciais do EF ou a formação dos professores responsáveis por esse ensino.
Todavia, apesar da ausência de orientações oficiais, a necessidade de reflexão sobre o tema tem
motivado pesquisadores a explorar essa área, como evidencia o mapeamento feito por Tonelli e
Pádua (2017). Segundo as autoras, o ensino de línguas para crianças é uma realidade na educação
básica e as temáticas mais pesquisadas são voltadas essencialmente para o ensino e para a formação
de professores. O levantamento revela a importância de se pesquisar a formação de professores e a
necessidade de “investigações com propostas práticas que possam contribuir especialmente com os
cursos de formação inicial de professores indicando caminhos para a formação deste profissional”
(2017, p. 33).
Ora, no que se refere à formação docente, é necessário que a universidade procure garantir a
formação docente inicial em línguas adicionais – e não apenas a língua inglesa – para todos os
níveis de ensino, o que inclui os anos iniciais. É a esse contexto que se integra o projeto “Oficina de
francês: formação docente e ensino de línguas adicionais nos anos iniciais do ensino fundamental”,
que busca proporcionar uma formação inicial a estudantes de Letras para atuarem com língua
francesa nos anos iniciais por meio da oferta de oficinas de francês em uma escola pública.
NOSSO EMBASAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Em seu estágio atual, o projeto em questão parte de pressupostos que recaem sobre uma
concepção sociocultural no que concerne à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança
(Vygotsky, 1987; 1991), aliada a uma visão discursiva da linguagem, de perspectiva dialógica
(Bakhtin, 1986; 2003). Para Vygotsky, aprendemos e nos desenvolvemos através da relação com
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outro, sendo central o papel da linguagem como instrumento mediador nesse processo. Para Bakhtin
(2003), nos diferentes campos da atividade humana, concretizamos o uso da língua por meio de
diferentes enunciados (orais e escritos); são os chamados gêneros do discurso, por meio dos quais
organizamos nossas atividades de linguagem e materializamos nossas interações com o outro. Nessa
perspectiva, a língua é tida como atividade social, histórica e cultural, e a natureza interativa e
social da linguagem é privilegiada em relação ao seu aspecto formal ou estrutural.
Com relação às pesquisas dedicadas ao ensino línguas adicionais para crianças, para Rocha
(2009, p. 251) o principal objetivo do ensino de línguas no contexto da escola básica “é o da
formação de um cidadão crítico, capaz de fazer uso da língua alvo para atuar efetiva e eticamente na
sociedade em que vive”. A aprendizagem de uma outra língua na infância faz parte da
aprendizagem intercultural e deve privilegiar a língua em uso em detrimento a um ensino
fragmentado da linguagem, tornando os conteúdos mais importantes que a língua em si.
Rocha (2008, p.24-25) propõe que o ensino de línguas deva ser inicialmente orientado por
meio de diferentes agrupamentos de gêneros pertencentes ao quotidiano da criança, que façam parte
de eventos sociais significativos para o seu desenvolvimento. Assim, afirma que, por serem as
cantigas, as brincadeiras e as histórias atividades vivenciadas na infância, as mesmas podem
promover a aprendizagem, e defende que o ensino de língua nos anos iniciais seja construído em
torno de gêneros que fazem brincar, gêneros que fazem cantar e gêneros que fazem contar.
A abordagem proposta pode ser desenvolvida por meio realização de projetos
(HERNÁNDEZ, 1998). A abordagem por projetos, possibilita o diálogo com outras disciplinas do
currículo, o que permite trabalhar diferentes linguagens com a criança e pode ligar o ensino de
línguas a uma diversidade de expressões culturais, como a dança, a pintura, o teatro, a música etc.
Isso permite a integração de aspectos socioculturais e permitem o desenvolvimento da
interculturalidade. Assim, “o trabalho com projetos, orientado por uma abordagem intercultural,
permite que as crianças façam descobertas por si próprias por meio da observação e da comparação,
o que, por sua vez, propicia o desenvolvimento metacognitivo das mesmas” (ROCHA, 2007, p.
301).
Para que a interculturalidade seja explorada nas oficinas, escolhemos a francofonia como
temática propulsora de todas as nossas ações. O conceito de francofonia que abrange dois pontos de
vista distintos, o político e o sociolinguístico (CALVET, 2007). O primeiro compreende os países
membros da Organização Internacional da Francofonia (OIF); o segundo compreende todas as
comunidades que usam, total ou parcialmente, a língua francesa em sua vida cotidiana.
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A OFICINA DE FRANCÊS
O projeto “Oficina de francês: formação docente e ensino de línguas adicionais nos anos
iniciais do ensino fundamental” existe desde 2013, com uma interrupção no ano de 2016, apesar de
o seu título inicial não ter sido esse. Ao longo dos anos, passou por diferentes mudanças e
experimentou diferentes configurações, oriundas da necessidade de escuta dos estudantes da escola
básica e do curso de licenciatura.
Até o ano de 2019, as oficinas do projeto foram oferecidas no Colégio Universitário Geraldo
Reis (COLUNI-UFF), sempre no início da tarde de sexta-feira e com duração de uma hora e meia.
Em 2019, pela primeira vez, foram ofertadas oficinas a dois grupos distintos, um com estudantes do
2º e do 3º anos e outro com estudantes do 4º e do 5º anos, pois esse foi o primeiro ano em que foi
possível contar com quatro bolsistas, que trabalhavam em dupla. Desse modo, cada grupo ficou sob
a responsabilidade de dois bolsistas que atuavam em conjunto.
Em 2019, como nos anos anteriores, as atividades iniciaram-se em abril, primeiro mês de
vigência da bolsa dos estudantes, que tem duração de nove meses. Nesse ano, pela primeira vez,
optou-se pela participação de uma estudante de pedagogia no projeto, para que fosse possível a
troca de experiências entre ela e os estudantes de Letras.
Apesar de os bolsistas organizarem-se em duplas para o desenvolvimento das oficinas, o
planejamento era feito conjuntamente pelos quatro bolsistas, às sextas-feiras, imediatamente após o
término de cada oficina. Além disso, os bolsistas faziam um encontro semanal com a orientadora, a
professora coordenadora do projeto, no qual avaliava-se a oficina anterior, apontando seus pontos
positivos e as dificuldades encontradas, bem como as possíveis estratégias para resolvê-las ou
minimizá-las; discutia-se o planejamento, que era previamente enviado por e-mail; discutiam-se
textos teóricos, escolhidos de acordo com as necessidades apontadas pelos estudantes.
Além disso, tento em vista que era o primeiro ano de atuação dos estudantes no projeto e
que eles não tinham experiência e relataram não ter ainda tido nenhum tipo de formação na
universidade para o ensino de línguas adicionais nos anos iniciais, os meses de abril e maio foram
de ambientação, com conhecimento do espaço escolar e leituras e discussões sobre o ensino de
línguas adicionais nos anos iniciais. Consideramos essencial que o profissional, para atuar em uma
escola, conheça a realidade escolar, o que inclui tanto as características de diferentes espaços da
escola, quanto dos seus diversos atores, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários.
Assim os bolsistas, visitaram os diferentes espaços escolares e buscaram informações sobre cada
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um deles; participaram de algumas aulas, não apenas de língua inglesa, que é ofertada como língua
adicional nos anos iniciais na escola, mas também de outras disciplinas; entrevistaram professores,
funcionários e estudantes; e pesquisaram informações sobre a escola e sua história. Esses
procedimentos, lhes possibilitaram recolher elementos e fazer reflexões com vistas ao planejamento
de uma atividade inicial para cada ano de escolaridade, que dialogasse com o projeto em
desenvolvimento na turma. Após a realização da atividade, os estudantes foram convidados a
inscreverem-se nas oficinas e os participantes foram escolhidos por meio de sorteios, uma vez que
foi estipulado o número máximo de 14 estudantes para cada grupo.
Nos meses de junho e na primeira quinzena de julho, os licenciandos realizaram as primeiras
oficinas, nas quais buscaram conhecer as características de cada grupo como um todo e dos
estudantes participantes especificamente. O objetivo, com essas oficinas iniciais, era o de que, a
partir dessa experiência inicial, fosse escolhida uma temática que seria desenvolvida ao longo das
oficinas que ocorreriam no segundo semestre, após o recesso de julho. No segundo semestre, os
dois grupos trabalharam diversidade cultural e francofonia.
As oficinas ocorreram em diferentes espaços da escola, como a quadra, o pátio e a sala de
informática, e não apenas na sala de aula. Quando desenvolvidas na sala, procurou-se explorar
diferentes configurações da sala de aula, com momentos em que os estudantes atuavam
individualmente, mas sobretudo com atividades em duplas, em pequenos grupos ou com todo o
grupo. Além disso, em mais de um momento foram propostas atividades que integraram os
estudantes dos dois grupos. Por fim, buscou-se o diálogo com outras disciplinas, como música, arte,
história e geografia.
No encerramento das oficinas, os estudantes dos dois grupos organizaram uma exposição
aberta ao público. Em uma sala de laboratório da escola, foram expostas as produções feitas pelos
estudantes ao longo do ano e, além disso, eles se organizaram em diferentes ilhas, cada qual
responsável por realizar uma atividade prática ou expor um tema desenvolvido em uma das
oficinas. Assim, eles puderam ensinar aos responsáveis que compareceram e aos demais convidados
o que aprenderam ao longo do ano.
CONCLUSÃO
A ausência de orientações relativas ao ensino e à formação de professores de línguas
adicionais nos anos inicias é uma realidade. No entanto, também é uma realidade a crescente
necessidade de reflexão sobre o assunto, bem como de desenvolvimento de práticas que
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possibilitem essa reflexão. Tal necessidade se deve à presença das línguas adicionais nos anos
inicias, o que nos conduz a indagações como: Qual deve ser o percurso teórico e metodológico a ser
adotado para o ensino de línguas adicionais nos anos iniciais? Como deve ser a formação dos
professores que atuarão com o ensino de línguas adicionais nesse nível de escolaridade?
Essas foram as principais indagações feitas por nós desde o início do projeto. Não temos
respostas, mas esperamos ter conseguido apontar alguns caminhos. O percurso feito até aqui nos
mostrou que não há uma receita de bolo e que devemos buscar conhecer o contexto no qual vamos
atuar. Nossa experiência, mostrou que o diálogo com outras áreas se mostrou produtivo, assim
como a busca por gêneros característicos do quotidiano da criança e por temáticas do seu interesse.
Além disso, o diálogo entre estudantes dos cursos de Letras e de Pedagogia, que trabalharam de
forma integrada, se mostrou bastante proveitoso.
Esperamos que nosso trabalho, ainda em desenvolvimento, possa contribuir na discussão
sobre o ensino de línguas adicionais nos anos iniciais e a formação docente, auxiliando professores
e pesquisadores.
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Resumo
Apesar de não estar previsto em documentos oficiais, o ensino de línguas adicionais nos anos iniciais é
uma realidade no currículo de várias escolas, tanto públicas quanto particulares. Esse caráter não
obrigatório traz consequências para o currículo dos cursos de Licenciatura em Letras, que, de modo
geral não proporcionam estudante uma formação inicial para o trabalho com crianças dessa etapa da
Escola Básica. O presente trabalho busca relatar a experiência decorrente do desenvolvimento do
projeto de ensino “Oficina de francês: formação docente e ensino de línguas adicionais nos anos
iniciais do ensino fundamental”. Tal projeto tem por objetivo promover a formação docente inicial de
licenciandos do curso de Letras (Português/Francês), por meio da oferta de oficinas de língua francesa
a estudantes dos anos iniciais do EF de uma escola pública do município de Niterói. Partimos de
pressupostos teóricos que recaem sobre concepções socioculturais no que concerne à aprendizagem e
ao desenvolvimento da criança (Vygotsky, 1987; 1991), aliadas a uma visão discursiva da linguagem
(Bakhtin, 1986; 2003). No que se refere ao ensino de línguas adicionais para crianças, consideramos
que, para além da aquisição de conhecimentos sobre uma determinada língua, sua função também seja a
formação de um cidadão crítico, capaz de compreender e problematizar o mundo a sua volta. Para
tanto, apoiamo-nos sobretudo na proposta de Rocha (2007; 2008; 2009), de exploração dos diversos
gêneros do cantar, do narrar e do brincar por serem gêneros característicos do cotidiano das crianças,
que fazem parte de eventos sociais significativos para elas. As oficinas buscam ainda desenvolver a
interculturalidade dos estudantes e têm a francofonia como temática propulsora das ações nelas
desenvolvidas.
Palavras-chave: Ensino de línguas adicionais; Anos iniciais; Formação docente; Língua francesa.
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INTRODUÇÃO
A temática abordada neste projeto de pesquisa surgiu, a priori, de observações feitas ainda
enquanto estudante inserida em um cenário de ensino tradicional de inglês exclusivamente centrado
em aulas expositivas nas quais prezavam-se apenas leitura, interpretação, tradução de textos e o
famoso “Verbo to be”. Perante a situação vivenciada nos tempos de escola, sentindo-me
incomodada e sempre apaixonada pelo mundo das línguas portuguesa e inglesa, decidi cursar Letras
no ano de 2003 e, com isso comecei a refletir ainda mais sobre a prática dos meus professores.
Além disso, ao longo dos três anos da graduação, já idealizava uma proposta pedagógica de
trabalho a fim de desmistificar a visão negativa de que não se ensina inglês na escola pública.
Sendo assim, ao presenciar discursos advindos de professores das demais áreas do
conhecimento, gestão escolar e, em especial, dos estudantes, fizeram-me modificar os meus
pensamentos, pois acreditava que quando determinadas aulas estivessem sob a minha
responsabilidade, faria uso de diversos meios a fim de demonstrar, para tanto, que seria possível
ensinar inglês no contexto da escola pública mesmo diante das adversidades que enfrentamos no dia
a dia.
Para que este panorama alterasse, de fato, seriam necessárias mudanças não somente no
interior da sala de aula, mas também no ambiente escolar como um todo considerando os aspectos
formativos em uma perspectiva de formação integral de um cidadão para o mundo. Convém
salientar que ao longo dos anos que leciono, as políticas educacionais alteraram-se e interferiram
direta e indiretamente quanto à relevância ou não da disciplina de língua inglesa como parte
essencial no currículo da escola pública.
Diante disso, é importante relatar que ainda escutamos e presenciamos discursos que
afirmam que não se ensina inglês na escola pública. No entanto, temos como hipótese a ideia de que
há controvérsias quanto ao ensino deste idioma desde os seus princípios históricos, políticos e
educacionais até o presente momento. Para que esta hipótese seja contemplada e apresentada como
forma de entender a real situação, devemos considerar as mudanças significativas em minha prática
pedagógica e apresentadas nos documentos normativos que foram possíveis e concretizadas mesmo
diante de enfrentamentos, desafios e proposições que influenciaram e influenciam o trabalho do
professor de línguas.
Ao analisar este cenário de tantas alterações nas políticas, temos feito observações
pertinentes a fim de corroborar com a pesquisa no que diz respeito a minha trajetória profissional
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docente. São elas: tentativas a fim de modificar a realidade e o discurso da maior parte dos
estudantes; ampliação das discussões nas aulas de trabalho pedagógico coletivo (ATPCs) à respeito
da importância de se estudar e conhecer uma língua estrangeira moderna; conversas informais em
sala de aula apresentando os fatores que a aprendizagem da língua inglesa iria proporcionar na vida
pessoal e profissional; alterações constantes em minha prática pedagógica; desmistificação
significativa quanto a ineficácia do professor de línguas no contexto atual, mesmo diante das
situações peculiares e condições precárias de trabalho; desvalorização profissional; ausência de
recursos materiais e tecnológicos.
A proposta que segue em desenvolvimento, tem apresentado a realização de um estudo
qualitativo da escola pública por meio de uma pesquisa bibliográfica correlacionada à análise
documental, a participação direta da professora por meio de uma abordagem autobiográfica e
recuperação de material utilizado ao longo da trajetória profissional docente. Com isso, tem-se o
intuito de apresentar o que foi desenvolvido até o ano de 2019 em todo o percurso profissional
acerca de um ensino libertador e emancipador na perspectiva de um professor reflexivo ao trazer
relatos de experiência que levam a concluir que é possível ensinar inglês na escola pública de modo
que as contradições e visões sejam modificadas teórica e empiricamente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O ensino de inglês no Brasil, em especial, na rede pública, tem se modificado
expressivamente ao longo dos anos à medida que ocorrem transformações educacionais, sociais,
econômicas, políticas, culturais, ideológicas e até mesmo tecnológicas. No entanto, percebe-se que
a escola e o material utilizado por ela está estagnado e fora da realidade educacional que é envolta
de um mundo repleto de mudanças que atingem direta e indiretamente o interior da sala de aula,
levando a pensar que as abordagens utilizadas no sistema de ensino estadual estão aquém das
exigências vigentes na atualidade e meramente restritas aos vestibulares, Enem e à formação para o
mundo do trabalho.
Além disso, o ensino de inglês no Brasil tornou-se ainda mais expressivo depois da Segunda
Guerra Mundial (1945), visto que a dependência econômica e cultural brasileira em relação aos
Estados Unidos aumentou. Nessa época, a LI efetivou-se como primeira opção no currículo escolar,
substituindo, na maioria das vezes, o francês. Todavia, a aprendizagem da LI no contexto da escola
pública, sempre foi considerada insatisfatória, abrindo espaços para a criação de institutos de
idiomas, que são bem avaliados e valorizados pelo fato de proporcionar um ensino de qualidade
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devido a infraestrutura, recursos materiais, audiovisuais e hoje mais ainda devido a questão
tecnológica correlacionada ou não com as metodologias ativas.
Para que esta visão de desmerecimento diante do ensino de LI na escola pública seja alterada
e melhor entendida, este professor deve estar atento e fazer uma reflexão sobre a ação, na ação e na
ação sobre a ação.
Conforme os estudos de Zeichner (1993), a prática reflexiva é democrática, emancipatória e
tem um compromisso com a reflexão enquanto prática social. Sendo assim, esses princípios
constituem o perfil e conceito do professor como prático reflexivo. Nesse sentido, Freire (1996)
enfatiza a importância da competência para quem ensina. E vai mais adiante, afirmando que ensinar
é uma especificidade humana, ou seja, carece de segurança e generosidade. Pois, a autoridade com
que o professor expressa sua competência promove um ambiente de diálogo, ao contrário do
autoritarismo, da arrogância de quem pensa que tudo sabe.
Com isso, devemos lembrar que para que tais atitudes e ações ocorram e sejam praticadas, o
professor deve ter a sua respectiva identidade profissional preservada ao exercer um trabalho
autônomo, democrático, gerido pelos valores éticos e morais, respeitando o compromisso com a
comunidade e, consequentemente, a competência profissional.
Estudos realizados sobre a identidade profissional docente destacam que é:
Uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si,
resultando numa série de representações que o docente faz de si mesmo e de suas
funções, estabelecendo negociações das quais certamente faz parte de sua história de
vida, suas condições concretas de trabalho, imaginário recorrente acerca dessa
profissão — certamente marcado pela gênese e desenvolvimento histórico da função
docente —, e os discursos que circulam no mundo social e cultural acerca dos
docentes e da escola. (GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 2005, p. 54)

Ademais, para que a identidade profissional docente seja contemplada e concretizada, requer
do professor uma formação sólida, não apenas quanto aos conteúdos científicos próprios da
disciplina que leciona, mas também quanto aos aspectos referentes a sua didática, aos
encaminhamentos e desdobramentos das diversas variáveis que definem a docência, sua preparação,
sua atualização constante e permanente. Para tanto, Freire (2001, p. 39) afirma que “na formação
permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.”
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A fim de corroborar com as ideias e pensamentos supracitados nesta seção do projeto, é
importante destacar que:
A profissão de professor combina sistematicamente elementos teóricos com situações
práticas reais. É difícil pensar na possibilidade de educar fora de uma situação
concreta e de uma realidade definida. Por essa razão, a ênfase na prática como
atividade formativa é um dos aspectos centrais a ser considerado, com consequências
decisivas para a formação profissional (LIBÂNEO, 2004, p.230).

Portanto, cabe ao professor considerar em sua prática pedagógica aspectos que vão além dos
conhecimentos teóricos, destacando que apesar da teoria ser importante, prevalece a prática
reflexiva diária e constante para que ele possa intervir de maneira correta e concreta em prol de
ensino efetivo e de qualidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em desenvolvimento é de abordagem qualitativa com enfoque no estado do
conhecimento, na análise documental e uso de narrativas autobiográficas.
De acordo com Minayo (2008, p. 57) “o método qualitativo é adequado aos estudos de
história, das representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos produtos
das interpretações que os humanos fazem durante suas vidas, da forma como constroem seus
artefatos materiais e a si mesmos, sentem e pensam.
Inicialmente, foi feito um estado de conhecimento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações (BDTD) da CAPES e na ERIC (Education Resources Information Center) nos
últimos cinco anos mediante a utilização dos descritores “ensino de inglês” AND “narrativas
autobiográficas”, “políticas educacionais” AND “ensino de inglês”, “ensino de inglês” AND
“escola pública” com a finalidade de identificar o que foi produzido nos âmbitos nacional e
internacional. Além disso, leituras de livros e textos que abordam a respeito da história do ensino de
inglês no contexto da escola pública.
Com relação aos documentos oficiais e normativas das esferas federal e estadual, está sendo
feita uma análise documental que tem como objetivo realizar inicialmente uma avaliação preliminar
de maneira crítica e detalhada de cada documento respeitando os seguintes aspectos: contexto,
autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto e conceitos-chave. Para além do exposto, estas
observações consistem em momentos posteriores a fim de reunir todas as partes e elementos para
um aprofundamento na análise. Porém, o que caracteriza a análise documental em si, é a realização
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desta análise, baseada na interpretação coerente, tendo em vista a temática proposta e a pergunta de
pesquisa. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).
A fim de corroborar com o andamento e escrita da dissertação de acordo com as etapas
elencadas acima, contribuindo efetivamente com a análise dos dados apresentados na literatura
científica e nos documentos oficiais, convém destacar o uso de narrativas autobiográficas, registros
pedagógicos e documentais (planos de aula, planejamentos anuais, escritos em cadernos de
preparação de aulas, portfólios) referentes ao percurso pessoal e profissional. Por meio desses
recursos, estão sendo analisados eixos temáticos correlacionados a práxis pedagógica que irão
perpassar os demais aspectos metodológicos e, sobretudo, irão compor a sequência lógica da
produção escrita.
Sendo assim, ampliando as reflexões referentes a formação docente e os conceitos da
pesquisa autobiográfica, apresentamos também como referencial teórico as contribuições de Josso
(2007, 2010), Nóvoa (2010), Dominicé (2010), Abrahão (2010), Souza (2011) considerando estes
estudos um aprofundamento nos diversos conceitos epistemológicos e metodológicos sobre os
estudos (auto)biográficos docente, histórias de vida (pessoal e profissional), narrativas de formação,
narrativas educativas, memórias de escolarização e processos de formação profissional.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa já apresenta dados referentes ao estado de conhecimento que demonstraram
informações relevantes sobre a abrangência, pertinência e o crescimento da pesquisa autobiográfica
no contexto da escola pública, na formação inicial e continuada e, sobretudo, no campo acadêmicocientífico desmistificando, de certa forma, a rigidez quanto a estrutura e tipo de pesquisa que
cotidianamente lemos e são produzidas. Isso nos leva a pensar sobre como podemos extrapolar os
limites que a ciência nos proporciona, abordando de forma mais pessoal, mais próxima da realidade
vivenciada pelo pesquisador. Além disso, o estudo tem evoluído gradativamente com a análise
documental que tenho feito uma releitura de maneira reflexiva e ciente que temos que observar o
que está escrito nas entrelinhas, o que escreveram, como escreveram, o porquê escreveram, quais
foram as modificações realizadas (tem fundamento?), onde escreveram para assim termos uma
visão mais global da situação diante das políticas públicas educacionais, em específico,
direcionadas ao ensino de língua inglesa.
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CONCLUSÕES
Até o momento, podemos concluir que diante da situação vivenciada na escola pública, em
especial, àquela da rede estadual, percebemos ainda que há instabilidades, incertezas e modificações
rotineiras. No entanto, quanto ao ensino de língua inglesa em uma abordagem mais precisa e
direcionada à Base Nacional Comum Curricular e, em particular, o Currículo Paulista, podemos
dizer que o ensino deste componente curricular começou a ser repensado no contexto das reuniões
pedagógicas, nas orientações técnicas e até mesmo pela Secretaria da Educação do Estado.
Acreditamos que mudanças significativas irão ocorrer a partir deste ano e esperamos que
sejam propostas novas possibilidades de repensar não somente o ensino e a aprendizagem, mas
também a formação docente de uma forma reflexiva, contextualizada e efetiva considerando a
pesquisa como aporte de melhorias na educação brasileira.
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Resumo
Este projeto de pesquisa de mestrado insere-se no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), na Linha de Pesquisa 01: Políticas Públicas em Educação,
processos formativos e diversidade. O objetivo principal é analisar o percurso e os desafios docentes
enfrentados mediante a proposição das políticas educacionais referentes ao ensino de inglês na escola
pública estadual em uma perspectiva autobiográfica. Para garantir a concretização do objetivo geral, são
propostos os seguintes objetivos específicos: compreender o contexto histórico e das políticas
educacionais direcionadas ao ensino da língua inglesa e suas implicações na escola pública estadual;
identificar estudos que problematizam a formação do docente de língua inglesa em uma perspectiva
reflexiva. A pesquisa é de abordagem qualitativa relacionada ao estado do conhecimento, pesquisa
documental e narrativas autobiográficas. Para tanto, partimos da hipótese de que há controvérsias
quanto ao ensino de inglês na escola pública desde os seus princípios históricos até o presente
momento. Além disso, para a análise dos dados, foram criados pela pesquisadora eixos norteadores
correlacionados às experiências pessoais e profissionais por um período aproximado de quinze anos na
docência de língua inglesa respeitando uma sequência cronológica ao considerar as informações
apresentadas nos objetivos específicos que contemplar-se-ão no processo de escrita das narrativas. A
proposta do presente texto é que possamos contribuir não só para examinar o fenômeno sob o olhar
de múltiplas perspectivas, mas também enriquecer a nossa compreensão, permitindo vir à tona novas
ou mais profundas dimensões do conhecimento científico, novas maneiras de analisar um problema do
início ao fim da pesquisa, repensar o ensino de uma língua estrangeira de maneira significativa, reflexiva
corroborando para que docentes deste componente curricular transformem-se em a própria prática
pedagógica embasada nos princípios da pesquisa e reflexão sobre a ação, na ação e da ação sobre a
ação.
Palavras-chave: Ensino de Inglês; Políticas Educacionais; Formação docente; Escola Pública;
Narrativas Autobiográficas.

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

2920

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

A CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO ECONÔMICO NA
ESCOLA ESTADUAL DO POVOADO DE NOVA
AURORA NO CONTEXTO DE UM PROJETO DE
INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO DA UFTM
Graciene Ferreira de Oliveira – UFTM
Rodrigo dos Santos Crepalde – UFTM

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte da monografia desenvolvida no curso de Licenciatura em
Educação do Campo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),na qual discutiu-se a
experiência de construção de um canteiro econômico na escola Estadual do Povoado de Nova
Aurora, na região Norte do estado de Minas Gerais, no contexto de um projeto de intervenção do
Estágio Supervisionado IV, em Ciências da Natureza, do curso de Licenciatura em Educação do
Campo da UFTM.
Aqui, discutimos informações provenientes de entrevista semiestruturada realizada com a
professora supervisora do estágio a fim de compreender a importância da construção do canteiro
econômico como prática pedagógica no Ensino de Ciências para uma escola do campo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O canteiro econômico “é uma tecnologia social que utiliza uma pequena quantidade de água
para a produção de hortaliças – a principal diferença entre eles e os canteiros tradicionais é o
volume de água que se utiliza para manter as produções” (SEMEAR INTERNACIONAL, 2019, p. 1).
O diferencial desse canteiro é que a água não se perde por infiltração, devido à
impermeabilização, mas apenas por evapotranspiração. As famílias gastam menos
água para produzir num canteiro comparado ao convencional, pois a água fica
acumulada em baixo, simulando um microlençol freático. (LEITE et al., 2017, p. 3637).

O acesso e disponibilidade de água e a convivência com a seca sempre foram pontos
decisivos para a sobrevivência e existência dos povos do Cerrado que estão na região Norte de
Minas Gerais. A chegada da monocultura de eucalipto na região, a partir da década de 1970, trouxe
um suposto “desenvolvimento”. Inicialmente, os moradores acreditavam ser um bom
empreendimento para as comunidades, tudo parecia perfeito, muitos admiravam o “progresso” que
chegava, pensavam que agora sim nossas famílias iriam ter um bom trabalho e renda para sustentar
suas famílias. Logo começaram a derrubar nosso Cerrado dando lugar ao “reflorestamento” com
eucaliptos, surgiram também as carvoarias. Mas a cada ano que passava, percebia-se que os frutos
do Cerrado estavam tornando-se escassos, as nascentes estavam desaparecendo. Além disso,
práticas tradicionais como o extrativismo e o cultivo de variedades de arroz, feijão, milho, dentre
outros foram sendo abandonadas: a terra já não era mais a mesma.
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As terras que deram lugar ao eucalipto eram tidas como comuns por seus moradores, mas
foram “repassadas” pelo Estado à grandes empresas “reflorestadoras”.
Em primeiro lugar, é preciso dizer que essas terras devolutas, simbolicamente
arrendadas pelo Estado, se constituíam de terras de uso comum das comunidades
sertanejas que faziam uso dessas chapadas através do extrativismo dos frutos do
Cerrado para uso alimentar - pequi, araticum, mangaba, murici, jatobá, baru, etc -,
medicinal – fava d´anta, barba timão, unha d´anta, etc. -, produção de óleo e sabão –
pequi, rufão, palmeiras diversas, tingui. As comunidades também soltavam o gado
para pastar nesses cerrados nas épocas de maior restrição de forragem dos pastos
plantados. Foi, portanto, um processo de privatização de terras públicas de uso comum
dessas comunidades. (SILVA; PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 1).

Os moradores dessas comunidades foram encurralados pela monocultura e já não tinham
como colher os frutos do Cerrado, ou soltar seus animais, pois o mesmo estava sendo devastado,
então se viram obrigados a sair de suas propriedades com a família para trabalhar fora da
comunidade como na colheita do café no Sul de Minas e em outras regiões. Eles deixam a
comunidade por cerca de três meses, até por mais tempo, para trabalhar e depois voltam para as
comunidades de origem. Como as famílias saem completas para estes trabalhos fora da
comunidade, acabam que os filhos deles que estavam em idade escolar, também são prejudicados
nos estudos e/ou nem voltam mais a estudar, muitos destes casos acontecem na minha comunidade.
Mas houve um despertar das comunidades Geraizeiras, povos tradicionais do Cerrado, frente
a essa monocultura na região, juntamente com as comunidades mais atingidas, foram em busca de
seus direitos com o objetivo de procurar a reapropriação dessas terras, que na verdade eram
territórios onde estes geraizeiros viviam em harmonia com a natureza e podiam cuidar de suas
famílias.
A reapropriação territorial de comunidades geraizeiras atingidas pela monocultura de
eucalipto acontece por parte da “quebra” da dormência de uma resistência velada, mas
que se transforma numa resiliência reivindicatória se multiplicando nas comunidades
da microrregião que reconheceram possibilidades e capacidades de agir. A
possibilidade de reconquista das terras após um período de grande escassez e das
consequências que essa traz, estimula um pensar a terra de um modo diferenciado.
(BRITO, 2012, p. 347).

Desse modo, a partir das lutas das comunidades pelo reconhecimento dos seus direitos em
relação à terra e a água, perceberam que a natureza agradecia a cada caminhar das comunidades,
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uma vez que os moradores convivem com a natureza e não contra ela. Em nenhum momento tentam
forçar o seu “ciclo” e já as grandes empresas reflorestadoras vem no intuito de tirar tudo aquilo com
vistas a lucros e mais lucros, não imaginam ou não querem perceber que a natureza tem um tempo,
um tempo para colher, nascer, crescer, dar frutos e viver, devemos respeitar os tempos da natureza.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realização deste trabalho assumimos a pesquisa qualitativa (YIN, 2016), pois essa nos
proporciona apreender com profundidade a realidade experimentada de um determinado grupo
social, no nosso caso a comunidade escolar, especialmente nas relações construídas com a
experiência de construção do canteiro econômico durante as aulas de Ciências na Escola do
Povoado de Nova Aurora.
A Escola Estadual do Povoado de Nova Aurora está a 50 km da sede do município de Rio
Pardo de Minas, começou a funcionar atendendo a alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Em 2008, passa a oferecer também o Ensino Médio. Atualmente a escola atende desde a primeira
etapa do Ensino Fundamental até o Ensino

Médio. Hoje, possui 12 turmas, atendendo em média

325 alunos por ano de comunidades vizinhas, localizadas no município de Rio Pardo de Minas, e do
próprio Povoado de Nova Aurora. São alunos que vem de comunidades próximas da sede escolar
tais como: Peixe Bravo, Pindaíba, Rocinha, Aurora, Simão Guedes, Vista Alegre, Terra Quebrada,
Gênio, Curralinho, Monte Alegre, Prata e Nova Aurora.
Elaborei com o auxílio da professora de Estágio IV, um projeto que tinha por objetivo
investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o contexto da água e a produção de alimentos
no Povoado de Nova Aurora, bem como construir um canteiro econômico na escola Estadual do
Povoado de Nova Aurora. Montamos um canteiro econômico na escola, juntamente com a turma do
7º ano, no intuito de mostrar aos alunos como economizar água, assim desenvolvendo metodologias
que incentivassem uma maior participação nas aulas de Ciências a partir de aulas práticas. Além
disso, a construção do canteiro econômico incluiu o estudo do ciclo da água, de adubos orgânicos
utilizados pela comunidade local, nutrientes do solo e dos alimentos, discussão de práticas
agroecológicas, entre outras.
Acredito que por meio da minha vivência em uma comunidade do campo, por ter
frequentado a mesma escola em que estagiei e por fazer parte das culturas do campo, tive a
possibilidade de aproximar-me mais dos sujeitos entrevistados, ou seja, entender em maior
profundidade o que eles disseram.
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Neste texto discutimos informações provenientes de entrevista semiestruturada com a
professora supervisora. Para a entrevista usamos um roteiro de questões semiestruturado, sendo que
as interações verbais foram gravadas em áudio com a permissão da entrevistada, em seguida
expomos a transcrição e análise das informações obtidas.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A professora supervisora do estágio tem formação superior em Ciências Biológicas e
trabalha na escola com as disciplinas de Biologia e Ciências. Possui 25 anos de idade, mora na
comunidade Simão Guedes, comunidade que fica 4 a 5 km da comunidade de Nova Aurora,
trabalha na escola há onze meses (momento da realização da entrevista). Este é seu primeiro
trabalho como professora em uma escola, foi a minha supervisora de estágio IV do Curso
Licenciatura em Educação do Campo da UFTM. Chamaremos ela de Luísa, nome fictício a fim de
preservar sua identidade e evitar possíveis constrangimentos.
Pesquisadora: O que você achou desse canteiro econômico?
Luísa: Achei legal a ideia, foi produtivo, e assim pro lugar, eu achei interessante
porque como aqui a água é bem escassa, contribui bastante, porque eu percebi sempre
que as meninas da cantina molhavam lá o canteiro, ficava bastante dias molhado e
úmido, e aí economizava água, né. Sem precisar gastar muita água.

Para a Luísa, a ideia do canteiro econômico surtiu efeito e já nos fala, em seguida que foi
produtivo por ser um projeto que traz a economia de água para a comunidade local, na qual sofre
bastante com a escassez da água, e não se toma muito tempo para manutenção, como exemplo, o
regar do canteiro, houve dias de ficar sem molhar e mesmo assim o canteiro ainda assim continuava
úmido. Isto é, a economia de água vem acompanhada na economia de tempo para sua manutenção.
Pesquisadora: E quais são os principais ensinamentos e aprendizados que o canteiro
econômico pode trazer para os alunos?
Luísa: Para os alunos, os alunos geralmente, tem como a maioria, são de zona rural,
eles têm conhecimento, mais ou menos como que funciona um canteiro, né. Só que o
canteiro econômico foi bom pra trabalhar alguns temas como a falta de água e como é
importante economizar a água e sobre os alimentos também, né. Como que funciona
alimentação saudável e tipos de nutrientes que pode conter em cada um dos alimentos
e também como que eles tem afinidade com esse tema, mas muitos não sabem como
fazer um canteiro, como que é preparar a terra pra fazer o canteiro, então eu acho que
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o canteiro foi interessante e deu pra eles aprenderem algumas coisas, como esses
temas.

Por ser uma escola que atende a maioria de alunos que vem do campo temos a vantagem de
muitos deles já conhecerem como se prepara ou cultiva um canteiro, então a participação se torna
mais efetiva, pois há interesse pelo tema proposto em sala de aula e muitos são os ensinamentos que
foram colocados dentro do tema canteiro econômico. Observa-se que o conhecimento se torna mais
abrangente quando se estuda na prática a realidade vivida dos educandos e as aulas podem ser mais
dinâmicas e interessantes tanto para os alunos como para os professores. Partiu-se de algo familiar
para os alunos, o canteiro, mas que não foi uma repetição do que já encontram em suas casas,
introduziu-se a partir das aulas de Ciências uma novidade, a tecnologia social do canteiro de tipo
econômico, ao mesmo tempo, que os conteúdos das Ciências eram contextualizados na prática. O
canteiro econômico trouxe possibilidades de entender como podemos alimentar de forma saudável
sem prejudicar o meio ambiente. E isso poderia valer para a escola do campo ou da cidade. A fala
de Luísa exibe muito bem essa perspectiva da nossa experiência que, para minha satisfação,
também é a dela.
Pesquisadora: Quais são as possibilidades da construção do canteiro econômico
presente na inserção dos conceitos de ciências?
Luísa: É a inserção do tema canteiro econômico nos conteúdos de ciências, é na turma
que a gente fez os alunos, eles já viram este conteúdo na série anterior que é no 6°
ano, eles veem o tema alimentação, eles veem os nutrientes, a quantidade de nutrientes
que tem cada alimentação e aí tipo assim no 7° ano, a gente trabalhou mais as questões
dos nutrientes mais como uma revisão dos conteúdos, pra eles relembrar tudo que eles
já viram. Eu acho, inclusive, interessante, isso às vezes os alunos ver um conteúdo e
nem sempre eles aprendem, né. E aí quando a gente trabalhou sobre o canteiro
econômico, eu aproveitei pra falar de algumas coisas que eles já tinham visto e esse
negócio da preparação do solo é um tema que eles já viram no 6° ano e aí a gente
aproveita pra fazer uma revisão pra ver se realmente eles aprenderam, se eles têm
alguma afinidade com o tema e também vai tá vendo na prática, porque geralmente
eles veem na sala de aula, mas não sabe como que funciona na prática, né. A questão
do solo, a questão dos nutrientes e então o canteiro econômico foi bom pra gente
trabalhar estes temas que eles já tinham visto.

Podemos perceber pela fala da professora Luísa que o projeto de construção do canteiro
econômico tem forte relação com os conteúdos do Ensino de Ciências em diferentes anos do Ensino
Fundamental. Percebemos também o quão importante é revisitar aquilo que os alunos já tinham
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estudado no ano anterior, muitos são os conteúdos que podem ser contemplados. Um ponto que
podemos destacar em sua fala é que há conteúdos estudados que os alunos acabam não aprendendo
por falta da prática, mas em compensação, quando se tem algo para estudar mais de perto, vemos
que o aluno se interessa mais pelos conteúdos e muitas são as perguntas e questionamentos.
CONCLUSÕES
A proposta de inserir a tecnologia social do canteiro econômico no estágio nasceu a fim de
proporcionar aos alunos o conhecimento e a divulgação dos seus costumes no âmbito escolar de
uma forma diferente daquela executada por eles em suas comunidades e casas, pois muitos dos
alunos nem sequer sabiam que existia o canteiro econômico. O canteiro proporcionou uma
aprendizagem de conteúdos das Ciências na prática, sendo uma alternativa de aprendizado.
O canteiro econômico levanta a questão de conscientização quanto ao uso da água sem a
devida consciência e a divulgação do cultivo de alimentos sem uso de venenos, porque esta é a
cultura da nossa realidade e que muitas vezes a mídia ou até mesmo os livros didáticos estão muitas
vezes dizem que já não temos mais tempo pra produzir tradicionalmente, pois se gasta muito tempo,
e acaba por industrializar os nossos bens comuns e não é esta visão que queremos que nossos jovens
tenham, mas uma visão e pensamento de sustentabilidade sem querer agredir o meio em que
vivemos.
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Resumo
O canteiro econômico é uma tecnologia social e sua principal diferença em relação aos canteiros
convencionais é o pequeno volume de água necessário para a produção de hortaliças. Assim, configurase como uma estratégia importante de convivência com a seca, especialmente em regiões como o
semiárido norte mineiro. Este trabalho busca discutir a experiência de construção de um canteiro
econômico na Escola Estadual do Povoado de Nova Aurora no contexto de um projeto de intervenção
do Estágio Supervisionado IV em Ciências da Natureza do curso de Licenciatura em Educação do
Campo da UFTM e compreender as contribuições da inserção da temática da água, sua escassez e suas
causas tanto na escola como na comunidade. A pesquisa é qualitativa e traz informações provenientes
de entrevista semiestruturada com a professora supervisora do estágio. A construção do canteiro
econômico trouxe muitos aprendizados e conhecimentos como o uso de adubo orgânicos, o uso da
lona como um impermeabilizante, a economia da água, entre outros conhecimentos. Introduziu-se a
partir das aulas de Ciências uma novidade, a tecnologia social do canteiro de tipo econômico, ao
mesmo tempo, que os conteúdos das Ciências foram contextualizados na prática. Consideramos e
apontamos que o canteiro econômico levanta a questão de conscientização quanto ao uso da água e a
divulgação do cultivo de alimentos sem uso de venenos. Por fim, a experiência de estágio
supervisionado a partir da temática do canteiro econômico mostra uma possibilidade de integração dos
conhecimentos das Ciências e os conhecimentos da comunidade, dos agricultores em uma prática
coerente e contextualizada com a vida no/do campo.
Palavras chave: canteiro econômico; convivência com a seca; estágio supervisionado; Ensino de
Ciências; Educação do Campo.
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INTRODUÇÃO
A Licenciatura em Física, no Brasil, teve sua estruturação na década de 90. Antes dessa data,
tratava-se de uma licenciatura em ciências, que também sofreu alterações desde 1939 na Era Vargas
até o fim a Ditadura Militar (Araujo; Vianna, 2010). Mas a estrutura que permanece até hoje em
muitos cursos de licenciatura em Física é o de um curso cujo formato é mais ligado a área
acadêmica, pois ainda existe a separação dos conteúdos específicos em relação aos pedagógicos
havendo muita influência da racionalidade técnica segundo apregoam Rosa e Schnetzler (2003).
As estruturas dos cursos obedecem à legislação, lei de diretrizes e bases (LDB), que já
sofreu algumas alterações desde a década de 30. Essas alterações visam priorizar modelos políticos
e que muitas vezes não priorizam o ensino aprendizagem. Uma das grandes críticas aos cursos da
área de ciências é a fraca formação pedagógica oferecida por essas licenciaturas. De acordo com
Gatti (2003, p. 197), são necessários programas formativos que também levem em consideração as
condições sociopsicológicas e culturais, não apenas as condições cognitivas dos profissionais.
Os autores Testoni & Abib (2014) ressaltam a importância de uma formação inicial que
desenvolva saberes docentes, e sendo as licenciaturas de Física um processo formativo ainda
pautado na racionalidade técnica, pensamos que trabalhar os saberes docentes com um olhar em
desenvolver habilidades, irá dar base a uma prática docente que é movida pela necessidade de
ensinar conceitos científicos. Desta forma os conhecimentos de didática, psicologia e políticas
públicas estão inseridos nos saberes profissionais, bem como os aspectos relacionados ao currículo
e os saberes que desenvolvem a autonomia docente na construção de uma coletânea de práticas que
podem ser desempenhadas durante a prática cotidiana do docente.
Nessa perspectiva, este trabalho faz parte de uma revisão bibliográfica que usou as bases de
dados do Portal Capes, Cielo e plataforma Google Acadêmico. Porém somente no Google
Acadêmico encontramos um material com a relevância que desejávamos. Foram utilizadas as
seguintes palavras-chave: Licenciatura em Física, Práticas de Ensino, Teoria da Atividades, ambas
entre aspas, para obtermos um resultado mais específico e um sentido relacional entre os termos no
momento da busca. Também utilizamos outros critérios que refinavam a busca, como identificar
trabalhos que se referiam às disciplinas de Práticas de Ensino e Estágio a Docência (DPEED) nos
cursos de licenciaturas de Física e Matemática, bem como a sua relação com o referencial teórico e
metodológico da Teoria da Atividade (TA) Leontiev (1978).
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Ao final da busca foram selecionadas 4 teses de doutorado na plataforma Google
Acadêmico, que após lidas foram extraídas unidades de significados (US) que foram analisados à
luz da Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes; Galiazzi, (2011). Como resultado da análise
foram produzidas 5 categorias emergentes que são apresentadas e sustentadas a partir de
proposições, as quais remetem à novas compreensões dos discursos investigados. Após sucessivas
desconstruções e reconstruções desses materiais textuais com o olhar dos Saberes Docentes e a TA,
optamos por apresentar neste artigo uma das cinco categorias. Nesse momento trazemos para
apresentar a categoria Organização Curricular do Estágio da Escola.
Esta pesquisa teve como motivo principal o seguinte interrogante: como a disciplina de
DPEED trabalham as operações no processo de desenvolvimento das competências e Saberes
Docentes? Interessou-nos conhecer as pesquisas que foram desenvolvidas em turmas da disciplina
de DPEED e que tiveram um olhar interpretativo à luz da TA, visando resgatar teses com
profundidade teórico-metodológica e originalidade temática.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A formação do futuro professor de Física, colocando em foco a didática específica
denominada, nos cursos de licenciatura em Física nas disciplinas DPEED, tanto na perspectiva do
professor universitário, docente da disciplina, quanto do licenciando que cursa a mesma,
apresentam necessidades diferentes. Enquanto o primeiro tem como objetivo ensinar os processos
de ensino e aprendizagem da Física, o segundo precisa saber ensina-la. O professor universitário
não ensinará “receitas” de estratégias didáticas, no entanto o licenciando deve reconhecer os
diversos campos de conhecimento que se inter-relacionam com a docência.
O sujeito em formação inicial, no caso das licenciaturas, necessita ter compreensão da
realidade escolar, para isso sua formação deve contribuir para tal necessidade. A realidade na escola
passa pelo contexto sócio histórico cultural da comunidade a qual está imersa, logo os futuros
professores devem possuir conhecimentos que os orientem como proceder. Logo o processo de
desenvolvimento dos saberes docentes perpassa pela compreensão da análise de gênese, a dimensão
individual e social na sua vida e do dia-a-dia dos licenciandos, que formam a estrutura e processos
de desenvolvimento da sua atividade. Em que há sistema integrado que orienta os processos
psíquicos, o planejamento de ações que são condicionadas aos objetivos a serem conquistados o que
auxiliará no planejamento educacional Heemann, (2004). Neste contexto de práticas de ensino
iremos apresentar proposições que expressam parcialmente essa realidade dos cursos de licenciatura
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em Física e que já tiveram um olhar pautado na fundamentação teórica da TA e dos Saberes
docentes e que darão sentido a uma análise mais ampla que está em fase de andamento em tese de
doutorado.
A primeira proposição dá pistas da necessidade que o licenciando tem de compreender o que
orienta a organização pedagógica como uma estrutura curricular capaz de dar conta de um ensino
que trará conceitos que auxiliem o aluno no seu processo de aprendizagem em relação com o
mundo no qual está imerso.
Proposição I - De acordo com a organização curricular o professor deverá buscar um processo
de ensino que auxilie o aluno na significação conceitual.
Quando trazemos organização curricular para dentro da disciplina DPEED, é por acreditar
que a escola é produtora de sentidos, trazendo um discurso de valorização das competências e um
currículo integrador. Um dos movimentos de internalização das ações de uma Atividade por parte
do licenciando, se dá no desenvolvimento de habilidades, que são os saberes docentes que
possibilitará meios de organizar um planejamento de aula e o meio de operacionaliza-las dando
conta da significação conceitual. Nesse sentido a autora da Tese 3 reitera que para
(...) chegarem à meta os estagiários propunham uma organização do planejamento que
compunha ações, que coordenadas, chegariam ao objeto a ser alcançado, a
aprendizagem dos alunos e suas mudanças nesse processo. Para tal, partiram de um
tema, que foi lentes esféricas, que era introduzida aos alunos por um problema aberto,
para o qual, divididos em pequenos grupos, cada um deles iria discutir e planejar
ações na busca da solução daquele problema (TESE 3; p.179).

Com essa US podemos trazer o protagonismo da atividade docente, ao propor um
planejamento que possibilitará ao aluno uma aprendizagem com significação conceitual de óptica e
seus instrumentos, a exemplo de lentes esféricas. Percebe-se também, a motivação do licenciando
para com o processo de ensino e aprendizagem do seu aluno por compreender a realidade escolar,
bem como identificar que a sua formação contribuiu para tal compreensão. E para complementar
extraímos da Tese 4 a US que segue:
(...) ensinar é passar (ou melhor, tentar passar) todo seu conhecimento para outra
pessoa” (RE4, 29/07/09, E6). Em consequência de um processo de tomada de
consciência sobre a necessidade de organizar o ensino a partir de situações
desencadeadoras de aprendizagem e da necessidade de planejar atividades de aula, a
estudante e seu grupo passam a incorporar novos elementos à organização do ensino,
com destaque para o trabalho com os fundamentos históricos do conceito e proposição
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de situações-problema ao invés da simples transmissão: Como surgiu a necessidade de
contar. Como era a vida do povo na pré-história. Contexto de percepção de contagem,
presente nas crianças e nos animais. (TESE 4. p. 154)

A realidade na escola transita pelo contexto sócio histórico cultural da comunidade a qual
está imersa, logo os futuros professores devem possuir conhecimentos que os orientem como
proceder. Assim passamos a organizar o planejamento de acordo com as necessidades que serão
apresentadas pela escola, que segundo Shulmam (2005) o professor deve ter o conhecimento
didático do conteúdo devido as características específicas de uma determinada área do
conhecimento. Quando nos referimos ao conhecimento de professor é indispensável a consciência
de o que ensinar e como ensinar, sendo que tal escolha é um caminho que pode ser também
interpretado pela Teoria da Atividade (TA) proposta por Leontiev (1978). Trata-se de um caminho
hierárquico em que as motivações, 1º nível, nos levam ao planejamento amplo, o objetivo a ser
atingido. Logo ao passarmos para as ações, 2º nível, é o momento em que o planejamento começa a
ganhar processos práticos, para depois este planejamento ir para operação, 3º nível, a execução do
planejamento. Aspectos esses, discutidos na proposição que segue:
Proposição II - É muito importante pensar o que ensinar no momento de organizar um
currículo, bem como se dará o processo de ensino e aprendizagem;
A proposição acima fala da ação pedagógica, uma característica da visão do futuro
profissional e a tradição pedagógica seria todo arcabouço de conhecimento desenvolvido no
decorrer da sua trajetória profissional, segundo Testoni & Abib (2014).
Nas teses 1 e 2 temos o mesmo contexto vivido, pois as mesmas possuíam o mesmo corpus
de análise, uma turma de licenciandos que cursavam a disciplina DPEED do ano de 2010, que
deveriam:
(...) preparar aulas de regência para serem conduzidas na escola a cada duas semanas
ao longo do ano letivo. Três atividades básicas, na qual os licenciandos participam,
constituem a disciplina: (i) O estágio realizado na sala de aula com o auxílio do
professor de Física da escola; (ii) as oficinas de planejamento do estágio no qual os
licenciandos eram auxiliados por monitores; (iii) as aulas na qual os licenciandos
faziam relatos sobre os eventos ocorridos durante o estágio. (TESE 2, p. 09).

Com esse contexto identificamos na Tese 1 que os roteiros dos experimentos não foram
construídos pelos licenciandos de 2010,
(...) uso desses roteiros remanescentes era uma decisão de toda a equipe pedagógica
frente à quantidade de cópias que não serviam para rascunho porque era impresso
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frente e verso e por poupar excesso de trabalho para os educadores que eram
responsáveis por providenciar as cópias. A decisão de reutilizá-los confrontava com
algumas iniciativas dos licenciandos que buscavam fazer alterações durante a oficina
(p. 147).

Este fato, causou dificuldades de realização das atividades na escola por falta de adequação
dos roteiros à realidade dos alunos e do licenciando, segundo o autor da Tese 2.
Eu acho que assim, as pessoas, normalmente a Física não é uma matéria que eles
gostam. E aí você e fala agora vocês vão ler isso daqui. A pessoa começa a ler.
Primeiro que nem começa, às vezes. A pessoa vai começar a ler, vai começar a
desanimar por que não está entendendo nada. Você está perdendo justamente o foco
da questão não é incentivar o aluno a atividade.(TESE 2, p. 212).

Shulman quando fala do conhecimento pedagógico do conteúdo; sendo este uma mescla dos
saberes, pedagógico e referente ao conteúdo específico; afirma que tal conhecimento é
caracterizado como a compreensão de “como tópicos particulares, problemas ou temas são
organizados, representados e adaptados aos diferentes interesses e habilidades dos docentes e,
apresentados aos alunos” (1987, p. 8). De posse desses saberes o futuro professor terá uma
formação que preze em estrutura-los, habilitam-no a constituir-se como um profissional com
conhecimento que é construído na articulação teórico-prática.
A terceira proposição vem corroborar com a segunda proposição, ao afirmar a necessidade
de conhecer o contexto educativo para um planejamento que contemple o interesse dos alunos, os
quais interpretamos com o sentido de motivação em Leontiev (1978). Não se trata de um simples
‘interesse’, mas de um processo psicológico orientado por um “motivo”, o qual vem a ser um
processo de operacionalização da “Atividade” do licenciando, caracterizado como de terceiro nível
hierárquico.
Proposição III - Toda organização curricular deve ter um olhar que compreende o contexto
educativo.
Aspecto esse, que daria condições de auxiliar a escola na construção de um currículo
trazendo três princípios: o interesse dos menos favorecidos interpretado como “motivo”,
participação e escolarização em comum e a produção histórica da igualdade. Realidade que
identificamos na tese 3,
(...) essas discussões referentes ao planejamento dos grupos, mesmo quando não
conseguiam se aprofundar, trouxe aos estagiários um momento de repensar muitos
pontos da organização das aulas que prepararam e de contribuições em questões mais
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ligadas ao contexto escolar. Isso os levou a replanejar as aulas de maneira mais
refletida, tentando pensar com mais cuidado nas condições encontradas na sala de
aula, em especial, naquelas em que já haviam tido contato e observado (p. 164).

Esses saberes docentes devem permear o processo de mediação do professor com seu objeto
de conhecimento e deste com o seu aluno, tornando sua atividade docente uma ação de motivo
explícito, gerando operações estruturadas que dêem conta dos objetivos delimitados pelos saberes e,
para tal interpretação a TA torna-se um referencial pertinente e indispensável.
CONCLUSÕES
Por meio da TA pretendemos observar e analisar as práticas dos licenciandos, futuros
professores. Os ‘sentidos que os licenciandos atribuem à docência’, como os licenciandos passam a
organizar seus planejamentos de aulas, bem como os futuros professores passam a constituir-se
através da vivência em grupo constitui um amálgama de saberes e habilidades. E todos esses
saberes dialogam diretamente com as condições formativas que estão sendo oferecidas nas
licenciaturas, fatores esse que devemos sempre observar e interpretar quando licenciandos estão
prestes a encarar a realidade da escola. Por mais que a apreensão do novo, do real, sejam fatores que
influenciem muito no momento da prática, a boa base teórica e metodológica da prática pode
auxiliar nas tomadas de decisões. Desta forma, a presente análise possibilitou que buscássemos com
profundidade ultrapassar o olhar que as teses traziam acerca das inseguranças dos licenciandos
diante de uma turma real, mas avançar na interpretação sobre o conteúdo a ensinar e como ensinalo, com a estrutura física e organizacional das escolas, bem como o olhar do professor na
elaboração do seu planejamento de ensino.
Quando trazemos novamente a pergunta que moveu esta pesquisa que questiona como a
disciplina DPEED trabalha as operações no processo de desenvolvimento das competências e
Saberes Docentes? Buscou-se a respostas a partir da construção de proposições que deram um
suporte para análise das Teses frente a categoria emergente Organização Curricular Do Estágio Na
Escola, sobre a qual inferimos: Proposição I - De acordo com a organização curricular o professor
deverá buscar um processo de ensino que auxilie o aluno na significação conceitual; Proposição II É muito importante pensar o que ensinar no momento de organizar um currículo, bem como se dará
o processo de ensino e aprendizagem; Proposição III - Toda organização curricular deve ter um
olhar que compreende o contexto educativo.
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Logo o que encontramos como resposta é que a disciplina DPEED permitem ao licenciando
compreender as complexidades encontradas no processo ensino, pois toda prática deve ter por base
o seu próprio exercício de aprendizagem de como ensinar, sendo esta uma atividade em constante
construção, evolução e interpretação.
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Resumo
Apresentamos neste artigo a categoria emergente Organização Curricular do Estágio na Escola que
é parte de um estudo de revisão bibliográfica acerca do Estágio Supervisionado e as Práticas de Ensino
em três cursos de Licenciatura em Física no estado de São Paulo e um curso de Licenciatura de
Matemática no estado do Paraná, que foram interpretadas à luz da Teoria da Atividade (TA). Esta
pesquisa teve como “motivo” principal o seguinte interrogante: como a disciplina de Práticas de Ensino
e Estágio de Docência (DPEED) trabalham as “operações” no processo de desenvolvimento das
competências e Saberes Docentes? Proposição I - De acordo com a organização curricular, o professor deverá buscar
um processo de ensino que possa auxiliar seu aluno na significação conceitual; Proposição II - É de grande importância
pensar o que ensinar no momento da organização de um currículo, bem como se dará o processo de ensino e aprendizagem;
Proposição III – Toda organização curricular deve ter um olhar que compreenda o contexto educativo. É possível
identificar as hesitações por parte dos licenciandos quando se veem diante de uma turma real, perante o
conteúdo a ser desenvolvido, ou em relação à estrutura física e organizacional das escolas. Dessa forma,
o professor da disciplina deve voltar seu olhar para essas problemáticas, a fim de contornar tais
inseguranças, pois a disciplina de Práticas de Ensino e o Estágio permitem ao licenciando compreender
as complexidades encontradas no processo ensino. Toda prática deve ter por base o seu próprio
exercício de aprendizagem de como ensinar, sendo esta uma Atividade em constante construção.
Palavras-chave: Formação de Professores, Teoria da Atividade, Saberes Docentes, Disciplina de
Práticas de Ensino.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado surge como experiência durante a formação do futuro professor,
para que, diante deste conjunto de atividades didático-pedagógicas, o licenciando tenha
conhecimentos do que irá vivenciar no seu futuro ambiente de trabalho. Nesse sentido, o
licenciando vai aprender a como se comportar nas mais diversas situações que podem ocorrer na
sala de aula, baseado na experiência do professor regente da turma que está a mais tempo em sala
de aula.
O Estágio Supervisionado foi legalmente definido pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (n° 9.394/96) e nos atos normativos desta originados. O Estágio é um
componente curricular obrigatório, o qual busca dar oportunidade ao profissional ainda em
formação, possibilitando conhecer a sua futura área de atuação. Sendo assim, é um momento
formativo onde se deve priorizar a vivência do aluno da licenciatura na realidade educacional e,
dessa forma, adquirir habilidades e colocar em prática o que aprendeu no decorrer do seu processo
formativo.
Desta forma, o Estágio Supervisionado consiste numa fase transitória ou de preparação do
aluno, na qual é acompanhada e dirigida por um professor orientador, o qual visa avaliar o
desenvolvimento, a aprendizagem e a experiência vivenciada pelo licenciando durante a realização
desse Estágio.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar e discutir as contribuições do
Estágio Supervisionado III para os alunos do curso de licenciatura em Matemática da UFCG,
Campus Cuité.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Estágio Supervisionado é uma componente curricular obrigatória do Curso de
Licenciatura em Matemática pautado pela Lei N° 87.497 de 1982 (alterada pela Lei N° 8.859 de
março de 2004) e pela Lei N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases) que
institui diretrizes para os cursos de licenciatura em todo País.
De acordo com Oliveira e Cunha (2006, p. 43):
O estágio supervisionado é uma atividade que propicia ao aluno adquirir a experiência
profissional que é importante para sua inserção no mercado de trabalho. Também, é
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uma atividade obrigatória que deve ser realizada pelos discentes de cursos de
licenciaturas e deve cumprir uma carga horária estabelecida pela instituição de ensino.

O Estágio Supervisionado visa fortalecer a relação de teoria e prática sendo, portanto, um
importante instrumento de conhecimento e de integração do aluno na realidade social e no trabalho
em sua área profissional.
Segundo Tardif (2002 p. 14):
O estágio supervisionado constitui uma das etapas mais importantes na vida
acadêmica dos alunos de licenciatura e, cumprindo as exigências da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), a partir do ano de 2006 se constitui numa
proposta de estágio supervisionado com o objetivo de oportunizar ao aluno a
observação, a pesquisa, o planejamento a execução e a avaliação de diferentes
atividades pedagógicas; uma aproximação da teoria acadêmica com a prática em sala
de aula.

De acordo com Bianchi (2005, p. 76):
O estágio supervisionado é uma experiência em que o aluno mostra sua criatividade,
independência e caráter. Essa etapa lhe proporciona uma oportunidade para perceber
se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica. Esta atividade é
oferecida nos cursos de licenciatura para a partir da segunda metade do curso, quando
o graduando já se encontra inserido nas discussões acadêmicas para a formação
docente e ela é apenas temporária.

Assim, o estágio propicia aos alunos em formação conhecer um pouco da realidade das salas
de aula, essas experiências permitem aos alunos conseguirem enxergar se essa é a profissão que
almejam para exercer em sua vida ou não. A importância do estágio na formação tem grande valia,
e, na maioria das vezes, os graduandos não valorizam o estágio por não ser remunerado, fazem para
cumprir os créditos do componente curricular, e não levam a sério essa etapa da sua formação.
Dessa forma, para Mafuani (2011, p. 57):
A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando
que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados.
Ao chegar à universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém é
difícil, muitas vezes, relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar momentos
reais em que será preciso analisar o cotidiano.

A vivência que o estágio possibilita tem uma grande importância quando valorizamos
momentos – que para muitos são os primeiros contatos com regências e co-participações em salas
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de aula – e conseguimos associar a teoria apresentada e discutida em aulas durante a formação
acadêmica até chegarmos a essas etapas. A partir dessa vivência é possível colocar em prática
algumas dessas teorias, metodologias, estratégias. Ademias, nos possibilita viver essas experiências
visando sempre absorver o melhor, aprendendo com os erros e acertos.
Para Filho (2010, p. 98):
O estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de exigências
acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além de
ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade.

Alarcão (2006, p. 129) corrobora com Filho (2010) e afirma que: “o estágio deve ser
considerado tão importante como os outros conteúdos curriculares do curso. Infelizmente os
próprios docentes, assim como as universidades ainda não deram o devido valor à prática da
formação do professor.”
Assim, o estágio se propõe a dar condições ao estagiário para a reflexão relativa ao seu fazer
pedagógico mais abrangente e edificar a sua identidade profissional. Sendo isso, podemos dizer que
o estágio é uma área de conhecimento, é uma aproximação do estagiário com a profissão que
exercerá no seu futuro e aprender a conviver com as pessoas – profissionais e alunos - que irá ter
todo um contato nas suas práticas atuais ou futuras no seu cotidiano para amenizar dificuldades
futuras.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No segundo semestre de 2019 o Estágio Supervisionado III realizou-se nas turmas do
Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos - EJA, em 4 escolas públicas estaduais, nos
turnos vespertino e noturno, no período de agosto a dezembro de 2019.
As escolas que serviram de campo de estágio, no geral, atuam com a modalidade Ensino
Médio regular e EJA; possuem estrutura física mediana; corpo docente formados na área de
atuação, em sua maioria são efetivos; em relação aos materiais didáticos e tecnológicos ainda há
muito o que melhorar, pois das 4 escolas, 3 possuem apenas laboratório de informática que é de
difícil acesso para os alunos, e na outra escola possui diversos laboratório por se tratar de uma
escola modelo que está sendo implantada pelo governo do estado da Paraíba. Com relação a
internet, não é acessível a todos, apenas aos docentes e não é de boa qualidade.
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Em relação ao acervo bibliográfico, as escolas maiores possuem uma quantidade de livros
razoável para uso dos estudantes, porém com o predomínio dos livros didáticos, também há projetos
escolares realizados por áreas específicas, como o programa do PIBID e da Residência Pedagógica
que disponibiliza bolsista para atuarem com projetos nas diversas áreas, tendo como supervisores os
docentes das próprias escolas, que são coordenados pelos docentes da instituição superior.
Essa pesquisa foi desenvolvida com os nove alunos devidamente matriculados na disciplina
de Estágio Supervisionado III, onde os depoimentos foram colhidos nos momentos das reflexões
feitas nos encontros presenciais. Para preservar a identidade dos envolvidos na pesquisa,
identificamos os alunos como A1, A2 e assim por diante.
Entendemos que essa pesquisa se encaixa no modelo qualitativa, pois sua abordagem busca
a compreensão e os significados do objeto estudado, não somente sua explicação, como acontece
nas pesquisas quantitativas.
Como afirmam Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa compreende cinco
características, que são:
Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo
o investigador o instrumento principal; 2. A investigação qualitativa é descritiva. Os
dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números; 3. Os
investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente
pelos resultados ou produtos; 4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os
seus dados de forma indutiva; 5. O significado é de importância vital na abordagem
qualitativa. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47-49).

Na pesquisa em questão, a fonte direta de dados foram as aulas ministradas pelos alunos do
Estágio Supervisionado III. Os dados foram coletados na forma de questionamento feitos oralmente
aos alunos, onde observamos os detalhes para buscar compreender o fenômeno como um todo. A
análise dos dados foi feita de modo intuitiva e a partir das descrições.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
De modo geral, o Estágio Supervisionado tem sido avaliado de maneira positiva pelos
alunos do curso de Licenciatura em Matemática, que destacam sua importância para a formação do
futuro professor.
Segundo os alunos graduandos, o estágio proporcionou experiências variadas no âmbito
social, profissional e cultural. Tendo significado, uma rica experiência em que puderam ter uma
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visão mais detalhada do dia a dia da sala de aula e refletir sobre como se aprende e se estão
preparados para a docência.
Esse momento representou oportunidades de interação com os alunos, de aprendizagens das
especificidades do processo educativo, de relembrar conteúdos e de colocar em prática a teoria que
aprendem na universidade. Conforme podemos observar na transcrição da fala de alguns dos alunos
quando perguntamos sobre como o estágio contribuiu para a formação deles:
A5: O estágio foi muito importante para mim, pode ver como realmente é está a frente de
uma sala de aula.
A2: Foi bom! Pois pude participar da rotina pedagógica da escola e ver se era isso que eu
queria mesmo para minha vida.
A7: Foi um tempo de crescimento pessoal. Aprendi a interagir melhor com as pessoas e a se
expressar em público, sem contar a bagagem de conteúdos e metodologias de ensino.
A3: Foi muito gratificante o estágio pois podemos colocar em prática o que aprendemos na
universidade colocando em prática as metodologias que vimos nas disciplinas de metodologia,
Laboratório de Matemática, Tecnologias, dentre outras.
O Estágio, assim, não se constitui-se apenas num espaço de desenvolvimento de atividades
cognitivas, mas principalmente de construção de sentidos e de produção de saberes e, ainda, uma
experiência inaugural do trabalho docente. No entender de Tardif (2002, p. 52),
É através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre saberes
produzidos pela experiência coletiva do(a)s professor(a)es, que os saberes da
experiência adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem então, se
sistematizar a fim de serem traduzidas em um discurso da experiência capaz de
informar ou de formar outros docentes e de responder a seus problemas.

Desse modo, o Estágio tem por finalidade colocar o licenciando em situação de ensino e
aprendizagem, oportunizando um conjunto de conhecimentos e de reflexões, de informações, de
possibilidades e de aprofundamento no estudo das diversas questões relacionadas à educação.
CONCLUSÕES
De acordo com o exposto, podemos observar a importância do Estágio Supervisionado na
formação dos futuros professores de Matemática, pois é nesse momento que muitos alunos têm a
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oportunidade de encarar uma sala de aula pela primeira vez como professores e refletir se essa é
realmente a profissão que ele almeja seguir na vida.
Outra contribuição que o estágio traz para a formação docente é oportunizar a conciliação
entre teoria e prática. Além disso, o professor em formação tem a oportunidade de colocar em
prática na sala de aula a qual está estagiando e vivenciar o trabalho com metodologias alternativas e
outros recursos didáticos.
Por fim, uma outra contribuição do estágio é a diminuição do distanciamento, ainda
existente, entre a Universidade e a Educação Básica, pois a troca de experiência entre os estagiários
e os professores que atuam na educação básica faz com que esses professores que estão há mais
tempo em sala de aula comecem a refletir em como abordar de várias maneiras conteúdo da
matemática.
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Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo relatar a importância do estágio supervisionado na formação
docente dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Campina
Grande Campus Cuité. A pesquisa está fundamentada em pesquisadores que tratam da importância do
estágio supervisionado, tais como Oliveira e Cunha (2006), Tardif (2002), Bianchi (2005), dentre outros.
Este trabalho foi desenvolvido na modalidade de pesquisa qualitativa, pois sua abordagem busca a
compreensão e seus significados do objeto estudado e não somente sua explicação. A pesquisa de
campo foi realizada com nove alunos matriculados na disciplina de estágio Supervisionado III, que
aturam em quatro escolas diferentes no Ensino Médio regular e na Educação de Jovens e Adultos EJA, localizadas no Curimataú do estado da Paraíba. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista
oral, feita durante os encontros, em sala de aula, para discutir o planejamento e traçar novas metas a
serem seguidas durante a execução dos estágios. Após a análise dos dados, podemos concluir que o
estágio supervisionado contribui de forma significativa para a formação inicial dos alunos da
Licenciatura em Matemática, oferecendo novas oportunidades de aprendizagem, suscitando a
reformulação das práticas pedagógicas no ambiente acadêmico e rompendo com o isolamento da
universidade em relação as parcerias com a escolas da Educação Básica.
Palavras-chave: Formação Docente; Estágio Supervisionado; Licenciatura em Matemática.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O final da década de 1980 foi um período marcado pelo movimento de profissionalização do
ensino, em que a discussão da necessidade de cursos em nível superior voltados para a formação
docente tornou-se relevante (SHULMAN, 1987). Para tal, houve uma adequação/reestruturação das
instituições de ensino superior (IES) (CYRINO; SOUZA NETO, 2017).
Demandas novas surgem como resultado de políticas públicas educacionais centradas na
massificação do ensino, levando à necessidade de uma formação de professores mais abrangente
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2013). Conhecer a realidade da escola, obtendo experiências docentes
antes da inserção definitiva no mundo do trabalho é requisito para uma formação mais completa. A
prática ganha realce, nessa conjuntura, nos documentos norteadores para a licenciatura brasileira
(BRASIL, 2015), sendo legitimada na forma de prática como componente curricular e estágio
curricular supervisionado.
O ECS é enfatizado nos normativos legais para a licenciatura brasileira, caracterizando-se
como momento obrigatório e indispensável para a formação (BENITES; SARTI; NETO 2015;
MARINS; CURI, 2019), objetivando “consolidar e articular as competências desenvolvidas ao
longo do curso por meio das demais atividades formativas, de caráter teórico ou prático” (BRASIL,
2001a; BRASIL 2001b; BRASIL, 2001c; BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b; BRASIL, 2015).
Em termos jurídicos, a Lei 11.788/2008 estabeleceu condições gerais para a realização do
ECS dentre as quais se pode citar o seguro-saúde, carga-horária máxima, em síntese, a parte
organizacional. O estabelecimento dos vínculos entre universidade e escola (BENITES et al., 2012)
necessita da articulação das duas instituições, representadas respectivamente pelos professores
orientadores responsáveis por ofertar a disciplina, e os PSs, profissionais que vão receber o
estagiário, sendo imprescindível a parceria entre as partes para a formação profissional do
estagiário.
Essa etapa da graduação apresenta-se como um espaço de tamanha importância para a
prática docente, visto que proporciona ao graduando o início da construção de sua identidade como
futuro docente. Ademais, o estágio é espaço singular de formação em que o estagiário assume de
forma efetiva o papel de professor e outras demandas características do âmbito escolar, podendo,
assim, desenvolver competências durante a sua realização (BRASIL, 2001).
Segundo Sarti (2009), a proposta do estágio é de que o PS partilhe seus saberes,
pensamentos e práticas ligados à docência cotidiana com os estagiários. Corroborando com esse
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estudo, Ribeiro (2000) e Benites et al. (2012) afirmam que o PS é aquele que acolhe os estagiários e
o acompanha nas suas primeiras experiências, articulando os saberes da profissão docente. Esperase que o PS exerça uma intermediação entre o estagiário e esses saberes “por meio de ação
formativa pautada em uma compreensão teórico-prática da profissão docente e em saberes relativos
às aprendizagens profissionais” (BENITES, SARTI; SOUZA NETO 2015, p. 107).
CENÁRIO INTERNACIONAL X NACIONAL: DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DO ECS
Em países como França e Canadá o estágio apresenta uma relação horizontal e positiva entre
as instituições cedente e concedente. Na província do Quebec, no Canadá, por exemplo, os
professores recebem uma gratificação por desempenharem a função de supervisores, além de terem
carga horária de trabalho diferenciada de outros professores. O PS é informado sobre o papel a
desempenhar e o perfil esperado, tendo em vista a existência de “uma legislação preocupada
sistematicamente com a formação de futuros professores, que possibilita e oferece subsídios à
relação de colaboração e parceria entre a IES e a escola” (CYRINO; NETO, 2017, p. 665).
Estudos apontam que os professores que recebem assistência e subsídios sobre o exercício
da supervisão de estágio desempenham orientações de forma mais direta, coerente e respaldada
(COLEMAN; MITCHELL, 2000).
O cenário brasileiro, todavia, a atividade de estágio enfrenta adversidades que
constantemente restringem o seu desenvolvimento, como, por exemplo, a falta de clareza da função
do PS, o qual nem sempre é visto na condição de um coformador de professores, pois muitas vezes
se sente instruído apenas para dar aula a alunos da educação básica e não para formar professores
(BENITES et al., 2012; BENITES; CYRINO; SOUZA NETO, 2013). A carência de conexão e
diálogo entre escolas e as instituições formadoras (IF) e também de fomento, visando estreitar a
distância entre ambas, é o que colabora para a sua fragilização (CYRINO; SOUZA NETO, 2017).
Diante do que foi evidenciado, o presente trabalho se justifica pela necessidade de se pensar
uma formação de professores que atenda às demandas atuais do ensino e, para isso, torna-se
necessário se discutir acerca dos papéis e da atuação dos sujeitos envolvidos no ECS, sobretudo do
PS de educação física (ISSE; MOLINA NETO 2016; MACEDO et al., 2017), bem como dos
futuros professores. Para tanto, o objetivo desta pesquisa é realizar a diagnose e acompanhamento
da supervisão do ECS realizada por dois PSs de educação física, de modo a caracterizar sua visão
acerca da função desempenhada no decurso do Estágio Curricular, e como desdobramento, como
percebem a relação universidade-escola.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa que se encontra em andamento, apoia-se em uma abordagem qualitativa que, ao
contrário de fenômenos passiveis de análise iminentemente objetivas e quantitativas, investiga “ o
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p.22).
Trata-se de uma pesquisa-intervenção de natureza construtivo-colaborativa (KNOWLES e
COLE 1993), por propiciar a comunicação entre os docentes das instituições de educação básica e
os docentes/pesquisadores da universidade, suscitando compreensões acerca do objeto sob
investigação. Além disso, é um estudo de caso em que visa fornecer informações minuciosas acerca
dos indivíduos pesquisados (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012).
A pesquisa conta com dois PS de Educação Física (EF) da educação básica e dois estagiários
que atuaram sob supervisão dos professores, no município de Seropédica do estado do Rio de
Janeiro. Os instrumentos e técnicas utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram: entrevistas
semiestruturadas com os professores e estagiários ao início e ao final do período da observação do
estágio, análise interpretativa dos relatórios finais de estágio dos dois estagiários participantes da
pesquisa, e o diário de campo para registro das observações in loco durante a prática do estágio na
escola. Neste trabalho utilizou-se os dados oriundos das entrevistas com os docentes.
Os dados obtidos foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN,
2011) para posterior triangulação das fontes de dados: o relatório final, o diário de campo e
entrevistas iniciais e finais dos participantes.
RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares se referem às entrevistas iniciais com os dois professores no
intuito de, consoante os objetivos deste estudo, caracterizar a visão dos professores supervisores
quanto à relação universidade-escola e seu entendimento sobre a sua função no decurso do Estágio
Curricular de alunos da graduação em educação física.
RELAÇÃO UNIVERSIDADE X ESCOLA
Quando indagados acerca das orientações/informações recebidas da universidade sobre o
trabalho com o estagiário relataram:
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2948

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

Em termos de instituição, nenhuma... formalmente, nenhuma. A gente tem contato
com pessoas... da universidade, mas nunca recebi um documento, ou um ofício ou
um CI, nada que... ‘olha vamos... a normativa pro estágio vai ser essa’ ou
‘Professor, bom dia!’... qualquer coisa, nem qualquer coisa teve. Nunca houve esse
tipo de... (informações/orientações) (PS-A, grifo nosso).

O PS-A expõe que não recebeu nenhum tipo de orientação/informação da universidade,
deixando claro que na relação entre a IES e escola existe uma lacuna. Sarti (2009) e Cyrino e Souza
Neto (2017) afirmam que essa lacuna é gerada pela cultura diferenciada e particular de ambas as
instituições de ensino além da escassez de políticas públicas de apoio ao processo de formação de
professores na parceria entre as instituições.
O PS-B relatou que recebeu documentos da universidade.
Então... veio junto com o estagiário, os documentos... documento da faculdade, mas
assim, o e-mail pra... como lidar com o estagiário, não(grifo nosso).
Eu não lembro bem, mas eu acho que era uma carta de... não sei se é apresentação...
pra se apresentar na escola, documento pra assinar também. Assim, em relação com
a faculdade foi só isso (grifo nosso).

Entretanto, deixa claro o seu desconhecimento acerca de documentos que contivessem
informações específicas sobre os procedimentos a adotar com o estagiário.
Ainda ao serem questionados sobre a relação escola x universidade, focando nas suas
expectativas sobre a articulação com a universidade, os dois professores tiveram anseios comuns,
afirmando que gostariam que essa relação fosse mais próxima.
As falas de ambos os professores corroboraram Gatti e Barreto (2009) em que apontaram
que no ECS brasileiro há ausência de planejamento e esclarecimentos acerca das relações entre a
escola e a universidade, sobretudo a maneira de realizar a supervisão.
Eu gostaria que fosse mais próxima... que a gente pudesse..., né, desenhar o
planejamento... trocando informações porque aí... ele ia me falar, ‘olha, vou mandar
tantos estagiários praí’ [...] (PS-A, grifo nosso)
Mais próxima... mais próxima... porque... fica um pouco... um espaço meio vago,
né... nessa relação porque a gente... acaba tendo que fazer do jeito que você faz... do
que acha certo fazer... não tem um padrão, né (PS-B, grifo nosso).
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PERCEPÇÕES DA FUNÇÃO DO PS
Por fim, quando perguntados sobre como enxergavam a sua função e como gostariam que o
estagiário o enxergasse, apontaram:
Como alguém que possa passar algum conhecimento pra ele [...] eu tento ao
máximo passar alguma coisa de bom... pra ela (PS-B, grifo nosso);
[...] como... a função de dar oportunidades. É o que eu tento fazer ‘Consigo fazer
isso sempre? Não sei... não consigo... fazer essa avaliação de mim mesmo... e não
seria legítimo... eu falar de mim mesmo... mas eu tento desempenhar essa função
como... a chance dele viver a experiência da docência (PS-A, grifo nosso)
Como alguém que pode ajudar [...] como um parceiro... não como alguém que tá ali
pra assinar a folhinha deles... ou pra... acuá-los e colocá-los na situação de
menosprezo... não, eu queria que ele enxergasse como... um parceiro, alguém que tá
ali com uma camisa escrita ‘posso ajudar?’(PS-A, grifo nosso);

Os professores apresentaram visões pouco distintas sobre o seu papel. De maneira geral, se
percebem como alguém que tem a função de ensinar, passar o máximo de conhecimentos,
possibilitar oportunidades formativas, conceder a experiência da docência, ser visto como parceiro,
alguém pronto a ajudar sempre que preciso. Embora não tenham recebido formação específica,
todos os excertos apontam para a intenção de realizar o acolhimento dos estagiários, que consiste
em um nível mais profundo de comprometimento, no qual o PS se dispõe a conceder-lhes
oportunidades formativas, ajuda, e suporte na realização do estágio. (SARTI; ARAÚJO, 2016).
CONCLUSÕES
O docente que acolhe o estagiário ocupa uma posição privilegiada no estágio, e, embora não
demonstre clareza sobre a sua função, nem de seu protagonismo como coformador, pode-se
perceber em suas falas que há um desejo de colaborar com a formação do estagiário e também a
preocupação em que os estagiários os vejam como alguém que pode ajudar-lhes. Uma mudança de
mentalidade, movida pela capacitação desses profissionais, pode conceder-lhes não apenas o status
de ajudadores, mas de co-formadores, aqueles que também corrigem e avaliam os estagiários
durante o processo formativo realizado na escola.
Torna-se necessário repensar as relações entre as instituições e agentes no estágio
supervisionado e refletir sobre a necessária formação do PS para acolher o estagiário de modo a
efetivamente contribuir na formação do futuro docente.
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Dessa forma, o cenário do ECS no contexto investigado, e quiçá em muitos outros contextos
no país, urge não só por uma formação continuada para os professores supervisores da educação
básica, mas também de parcerias interinstitucionais que supere o caráter exclusivamente burocrático
e contratual entre as instituições de ensino (GERVAIS, 2008). Conforme aponta a literatura, é
premente expandir a relação de cooperação, em que as partes apresentem clareza quanto às suas
funções, objetivos e, sobretudo, um olhar articulado sem hierarquias que verticalizem as relações
Universidade-Escola.
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Resumo
O estágio curricular supervisionado (ECS) é componente obrigatório nos cursos de licenciatura,
momento indispensável na formação. Contudo, no cenário brasileiro, o seu desenvolvimento enfrenta
restrições devido à falta de clareza acerca do papel dos atores envolvidos, assim como ao
distanciamento entre as instituições formadoras – universidade e escola. O objetivo desta pesquisa foi
realizar uma diagnose do acompanhamento promovido por dois professores de educação física (EF) da
educação básica durante a supervisão de estágio do ECS, de modo a conhecer suas concepções acerca
desse momento. A metodologia foi de caráter qualitativo, caracterizando-se como uma pesquisaintervenção de natureza construtivo-colaborativa, e um estudo de caso. A pesquisa contou com dois
professores de EF da educação básica e dois estagiários sob sua supervisão. Os instrumentos utilizados
foram entrevistas, diárias de campo, além da análise dos relatórios finais dos estagiários. Os dados
obtidos foram interpretados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa são
preliminares visto se encontrar em fase de sistematização dos dados para posterior análise integrada de
todos os instrumentos. Os dois professores supervisores (PS) apresentaram visões pouco distintas
sobre o seu papel pautadas em: transmitir conhecimentos ao estagiário; oferecer oportunidades
experiências da docência; e a recorrer ao estagiário como auxiliar no desenvolvimento das atividades
pedagógicas. Além disso, são escassas as orientações e informações que os PS recebem por parte da
universidade, e quando ocorre, na maioria das vezes são de ordens burocráticas. Os docentes
manifestam a expectativa de que a parceria universidade x escola seja mais efetiva. O cenário do ECS
brasileiro urge não só por uma formação continuada para os PS da educação básica, mas também de
uma pareceria entre as instituições formadoras.
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Professor supervisor; Legislação de estágio;
Formação Docente.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O painel tem como objetivo discutir sobre o Estágio em seus diferentes contextos educacionais,
enfatizando a relação teoria e prática na formação docente, a experiência profissional como fonte de
aprendizagem e saberes docentes. As pesquisas apresentam nuances diversas do Estágio supervisionado
e profissional, estando inseridas no Eixo Temático 1, “Didática(s) entre diálogos, insurgências e
políticas: tensões e perspectivas na relação com a formação docente”. Os artigos relacionam-se com as
estratégias supervisivas que remetem a construção e mobilização de saberes e aprendizagens na
formação docente. Articulam-se colocando em evidencia os postulados teóricos-metodológicos, a luz
da (re)construção da prática, promovendo reflexões sobre as possibilidades do professor de pensar na
própria experiência, aprender e modificar-se com ela. Os estudos propõem como distintos métodos,
sendo o primeiro, com dimensão sócio-histórico utilizando o instrumental entrevista; o segundo artigo,
com o método autobiográfico, através de memorial e rodas de conversa, e por fim, a narrativa através
de entrevista, sendo todos orientados pela abordagem qualitativa, com ênfase na pesquisa em
Educação. Embasou-se em teóricos que discorrem sobre Estágio Supervisionado como Alarção (2008),
Pimenta (2007, 2012), acerca dos saberes, aprendizagens e formação docente, Tardif (2014), Freire
(1996), Cortesão (2011), Imbernón (2011) ente outros que trabalham as temáticas. Os achados das
pesquisas pontuam a relevância de perceber que na formação do professor é necessário que
entendamos que existe a unidade entre a teoria e a prática, na sua mútua implicação. Destacando assim,
as aprendizagens produzidas pelos professores no início de carreira no estágio supervisionado e
profissional, são passíveis de alterações e ressignificações, evidenciam os saberes docentes, suas
construções, implicações e mobilizações como elemento estruturante da formação docente e
construção da identidade profissional.
Palavras-chave: Estágio supervisionado 1; Estágio profissional 2; Formação docente 3; Aprendizagem
docente 4; Saberes docentes 5.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: AS ESTRATÉGIAS
SUPERVISIVAS COMO PROTAGONISTAS DA UNIDADE TEORIA E PRÁTICA
Raimundo Dutra de Araujo – UESPI

INTRODUÇÃO
No meio social em que vivemos atualmente, em que as contradições e as incertezas são
aspectos bastante presentes, o que tem contribuído para acentuar a complexidade do trabalho
pedagógico escolar, formar professores tem se constituído como um desafio a ser enfrentado pelos
formadores nos cursos de licenciatura. Assim, percebemos que aos formadores e às instituições é
exigida uma reflexão sistemática acerca de seus compromissos e práticas de formação.
É com essa ênfase que situamos nossa discussão sobre a supervisão do estágio na formação
inicial de professores e, de forma mais específica, as estratégias supervisivas que objetivam
subsidiar uma análise da prática a partir dos conhecimentos teóricos. O presente texto amplia as
discussões nessa área, ao tratar de um estudo realizado com supervisores de estágio, colocando em
relevo as estratégias supervisivas.
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UNIDADE TEORIA E PRÁTICA E A SUPERVISÃO DO ESTÁGIO
O estagiário, ao longo do estágio, deverá percorrer um caminho formativo em que o modelo
de supervisão esteja orientado por uma concepção de processo, o que indica ser algo que ocorre de
forma continuada; e de desenvolvimento humano e profissional, o que sinaliza para o entendimento
de que o percurso formativo do professor não se restringe ao seu desenvolvimento enquanto
profissional, mas inclui, também, o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Nesse sentido, a
supervisão é uma prática imprescindível para que o estágio cumpra a sua função que, de acordo
com Lima (2009), é favorecer a reflexão do estagiário sobre o seu fazer pedagógico e a sua
identidade profissional, aproximando-o da profissão docente e dos profissionais em seu local de
trabalho, da realidade concreta das suas práticas.
De acordo com Alarcão e Tavares (2003), o papel do supervisor deve ter como objetivo a
criação de estruturas para que o estagiário, futuro professor, se desenvolva profissionalmente de
forma competente, tornando-se um sujeito ativo no próprio processo de desenvolvimento pessoal e
profissional. Desse modo, é papel do supervisor realizar o acompanhamento e a regulação do
processo formativo do estagiário, colocando-se à disposição para ajudá-lo e apoiá-lo no percurso de
formação.
Nessa perspectiva, à ação de ensinar subjaz a necessidade de pensar sobre o que se faz no
cotidiano da sala de aula e da escola, de forma tal que os referenciais teóricos sejam apropriados
pelos professores de maneira contextualizada aos aspectos ideológicos, sociais, culturais e políticos
do meio. Pimenta (2006) afirma que o saber do professor não é produzido somente com a prática e
que as teorias da educação também alimentam esse saber. Dessa perspectiva, a teoria desempenha
um papel relevante na formação do professor, pois é ela quem faz a mediação para que o professor
possa analisar as diversas situações que ele experiencia. Nessa direção, segundo Sá-Chaves e
Sadalla (2008), refletir sobre e para a prática é fundamental, em um processo alicerçado sobre uma
análise crítica dos conhecimentos teóricos visando a uma melhoria das práticas de ensino. Assim,
refletindo criticamente sobre sua prática, o professor poderá ressignificar o seu trabalho e integrar
novas formas de atuação. Entendemos que a formação do professor é produzida historicamente no
meio social e tem sua ocorrência antes e durante sua trajetória profissional.
Desse modo, o processo de formação está subordinado intrinsecamente aos conhecimentos
teóricos existentes e às práticas que são desenvolvidas no dia a dia no espaço escolar. Dessa forma,
para que a prática educativa do professor possa ser ressignificada e redimensionada é necessário
que compreendamos a interação existente entre a teoria e a prática, o que poderá viabilizar a
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elaboração de novas práticas e de novos saberes. Para que isso possa ocorrer, a formação “precisa
ser consistente, crítica e reflexiva, capaz de fornecer os aportes teóricos e práticos para o
desenvolvimento das capacidades intelectuais do professor, direcionando-o ao seu fazer
pedagógico” (VERAS e CABRAL, 2006).
Nesse contexto, alguns questionamentos são importantes nesse momento: que estratégias os
supervisores de estágio utilizam para apoiar a reflexão sobre a prática a partir da teoria? De que
forma os supervisores de estágio trabalham para que ocorra a relação entre o estágio e as demais
disciplinas do curso?
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Com base nos pressupostos levantados no quadro teórico e nas indagações supracitadas é
que o foco de análise desse artigo está estabelecido: compreender quais as estratégias de
supervisores de estágio no que se refere à ressignificação da relação teoria e prática na formação de
professores para as séries iniciais. Assim, para discutir as estratégias supervisivas de supervisores
de estágio no que se refere à relação teoria e prática na formação inicial de professores,
especialmente as mediações a partir das compreensões que o estagiário elabora sobre sua própria
prática, recorremos às entrevistas com quatro supervisoras de estágio, duas brasileiras e duas
portuguesas.
As duas supervisoras brasileiras, identificadas como PBR1 e PBR2, atuam no curso de
Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Estado de São Paulo e as duas
supervisoras portuguesas, identificadas como PPT1 e PPT2, atuam no Mestrado em Educação PréEscolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, curso que, no contexto português, confere
habilitação semelhante ao que ocorre no Curso de Pedagogia no Brasil. Das quatro supervisoras,
três delas têm experiências como professoras de Educação Infantil e séries iniciais, o que pode ser
considerado um fator positivo para a interlocução estabelecida entre supervisores e estagiários.
Assim, adotamos uma abordagem do tipo qualitativa para a realização desse estudo e utilizamos as
entrevistas semiestruturadas como fonte principal de dados.
Com base numa dimensão sócio-histórica, o estudo que realizamos realça o particular como
âmbito da totalidade social, buscando a compreensão dos sujeitos envolvidos e, através deles, a
compreensão do contexto (FREITAS, 2002), pois, como destaca Vygotsky (2007), “os seres
humanos retém a função da interação social”.
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Para a análise das entrevistas foram observados os fluxos dos enunciados a fim de abranger
uma compreensão de diálogo que ultrapassasse o contato superficial. Além disso, tomando como
referência as questões norteadoras e os objetivos da pesquisa, foram construídos os eixos e
categorias de análise.
ANÁLISES DAS ENTREVISTAS
Os resultados que apresentamos neste trabalho evidenciam as estratégias que os supervisores
de estágio utilizam para viabilizar uma reflexão sobre a prática a partir da teoria, bem como a forma
como trabalham para que ocorra a unidade entre a teoria e a prática. Assim, é necessário destacar o
que dizem.
Alguns momentos são marcados por leitura e reflexões de textos, outros momentos a gente
faz prática, discussão da prática docente a partir dos relatos das estagiárias (PBR2).
Tem supervisão que é leitura de texto. E aí a gente lê o texto e pela leitura do texto eu
vou chamando, orientando o olhar das estagiárias. Então, o texto se o texto está
falando da prática da professora, traz uma situação de alfabetização, aí eu oriento o
olhar delas: vocês já vivenciaram alguma coisa parecida lá no estágio? O que vocês
pensam sobre isso que a professora desenvolveu aqui? E aí acabam surgindo as coisas
que elas vivenciam lá (PBR1).
O que a gente precisa fazer: traz texto, às vezes surge uma discussão, que nem outro
dia, a estagiária disse “ah, eu acho que as escolas teriam que explodir todas mesmo,
que eu acho que não tem mais jeito, a educação não tem mais jeito!” Aí eu falei:
“espera lá, não é bem assim, né?” Então, vamos procurar ler mais sobre a escola, ler
mais sobre os problemas da escola e ler mais sobre os desafios que a escola reserva
pra gente enquanto professoras. Então, ouvindo elas, eu vou pra casa, seleciono
algumas coisas pra que a gente possa voltar a ler, indico literatura para que elas
possam ler... (PBR2).

As supervisoras PBR1 e PBR2 utilizam a leitura de textos para ajudar as estagiárias a olhar
para a prática. A bibliografia ora é tomada como ponto de partida para problematizar a prática, ora
ela é o fundamento para as questões e observações acerca dos episódios da prática. Isso talvez
ocorra devido à forma como o estágio está configurado no curso, onde a supervisão é realizada
através de encontros que ocorrem na universidade, pois o projeto do curso não prevê outra forma de
supervisão. As horas de trabalho que as supervisoras possuem para a atividade supervisiva são
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destinadas somente aos encontros que acontecem na universidade, não havendo tempo disponível
para que as supervisoras vão até ao contexto em que o estágio ocorre.
Como as estagiárias apresentam seus relatos nos encontros de supervisão, evidenciando os
episódios ocorridos no contexto escolar, surgem questionamentos e a necessidade de problematizálos. A leitura de textos que tratam sobre os temas abordados tem sido, nessa forma de realização de
supervisão, um meio para pensar a prática, problematizando-a. Acerca disso, Carvalho (2012, p.13)
destaca que é necessário problematizar as ações docentes para que as observações possam, a partir
de referenciais teóricos, ser significativas para os futuros professores levando-os a refletir sobre a
relação tão complexa entre o ato de ensinar de um professor e aprendizagem de seus alunos. Essas
reflexões terão maior significado se forem feitas coletivamente nas aulas da faculdade, com a ajuda
de referenciais teóricos mais consistentes. Percebemos que essa estratégia supervisiva possibilita
aos estagiários pensarem sobre sua prática partindo dos pressupostos teóricos que são
disponibilizados pelas supervisoras. No contexto em que ocorre e dentro das condições de tempo e
espaço em que as supervisoras se encontram, essa estratégia situa-se numa linha marcadamente
reflexiva, na medida em que oportuniza ao estagiário examinar, problematizar e criticar a sua
própria prática (ZEICHNER, 1993).
Porém, reconhecemos que a ação das supervisoras pode ficar limitada às informações que os
estagiários trazem, na medida em que só eles conhecem concretamente a escola campo de estágio.
O supervisor, que possui a função de disponibilizar estratégias para o desenvolvimento do desejo de
refletir e se desenvolver continuamente nos futuros professores (AMARAL, MOREIRA e
RIBEIRO, 2005) tem o seu olhar, desse modo, condicionado ao relato do estagiário, o que pode
deixar de considerar algum aspecto importante que seria perceptível apenas ao olhar do supervisor,
devido à sua formação e experiência, já que este é “em princípio mais experiente e mais informado”
(ALARCÃO; TAVARES, 2003). Afora isso, um outro ponto que pode ser considerado é o risco de
se perderem informações importantes, mesmo havendo a utilização de registros, devido à
frequência em que os encontros supervisivos acontecem, que é quinzenalmente, sendo a diminuição
do espaçamento entre os encontros uma alternativa para a situação.
A supervisora PPT1 destaca que realiza um trabalho que possibilita à estagiária a construção
das próprias teorias para que depois possa confrontar com outras teorias, o que ela denomina de
“teorias públicas”. Ela diz:
O trabalho que eu tenho com as estagiárias é: elas fazem a prática, exercem a prática e
consciencializam a prática e descrevem a prática e o propósito dessa prática.
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Constroem as suas teorias privadas, para depois confrontarem com as teorias públicas,
ou seja, com a teoria dos autores. Tenho dado bem com o esquema de seguir esse
processo, ir da teoria para a prática e depois da prática para a teoria.

O trabalho supervisivo desenvolvido por PPT1 ocorre tanto no ambiente da universidade
como no do contexto escolar. A supervisora realiza encontros na universidade e faz visitas regulares
à escola campo de estágio, onde desencadeia um processo de reflexão crítica juntamente com a
supervisora que atua na escola, a professora titular da sala onde a estagiária está, evitando emitir
juízo de valores. Vemos, assim, que o processo supervisivo também está centrado na escola, o que
possibilita o desenvolvimento de um trabalho em que o estagiário tem a oportunidade de descrever
sua prática e de pensar sobre ela no próprio contexto em que ela ocorre, no momento em que ocorre
para, posteriormente, distanciar-se e “tomar consciência dos acontecimentos vividos e reconstruídos
no seu contexto” (INFANTE; SILVA; ALARCÃO, 2005).
A estratégia supervisiva utilizada por PPT1 possibilita uma ressignificação da prática e a
construção de um novo saber. A leitura e a discussão de ideias, o confronto entre teorias públicas e
privadas e a análise partindo das práticas geram reflexões acerca das práticas experienciadas e
novos aprendizados a partir das situações em que essas práticas são analisadas à luz das teorias
existentes e das trocas de saberes. Acerca disso, Zeichner (2008, p. 539) afirma: O movimento da
prática reflexiva envolve, à primeira vista, o reconhecimento de que os professores devem exercer,
juntamente com outras pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e finalidades de seu
trabalho e de que devem assumir funções de liderança nas reformas escolares. A “reflexão” também
significa que a produção de conhecimentos novos sobre ensino não é papel exclusivo das
universidades e o reconhecimento de que os professores também têm teorias que podem contribuir
para o desenvolvimento para um conhecimento de base comum sobre boas práticas de ensino.
A forma como a Prática Pedagógica Supervisionada (Supervisão) está organizada favorece
esse confronto entre teorias públicas e privadas e possibilita a geração de novos conhecimentos.
Contempla doze horas semanais de intervenção direta dos estagiários nos contextos reais de prática,
sendo supervisionada em dois níveis: orientadora (supervisora) da universidade e orientadora
(supervisora) cooperante. São duas horas semanais de reflexão pré e pós ativa conduzida pela
orientadora cooperante e uma ou duas horas semanais de reflexão intra e/ou inter-grupos sob a
responsabilidade da orientadora da universidade utilizando como estratégia de supervisão o
desenvolvimento das competências pessoais e profissionais dos formandos e de regulação
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continuada do processo de formação de todos os participantes. Além disso, é realizado um encontro
semanal na universidade para organização e acompanhamento do trabalho.
Essas horas de trabalho destinadas à atividade supervisiva estão previstas na carga horária de
trabalho do supervisor. A supervisora PPT2 desenvolve um trabalho em que a disciplina que ela
ministra no curso possibilita uma relação entre os conhecimentos teóricos e a prática das estagiárias,
conforme destaca:
Há uma grande articulação entre aquilo que é trabalhado no âmbito da minha unidade
curricular com aquilo que depois eu peço aos alunos. No fundo é análise muitas vezes
das questões que se levantam em função dessa análise. O que pensamos em conjunto,
o que poderia ser feito, o que se fez e que não correu bem e por que e, naturalmente,
com a fundamentação em alguma bibliografia.

Devido à própria formação da supervisora PPT2, que é Psicologia e ministra a disciplina
Práticas Experienciais em Contextos de Infância, uma disciplina que está mais relacionada aos
aspectos de bem estar da criança, ocorre uma articulação entre a disciplina que ministra e as práticas
que as estagiárias vivenciam no contexto escolar. Os aspectos levantados referem-se aos temas
trabalhados na disciplina e a análise desses aspectos é fundamentada nos conhecimentos teóricos
concernentes à matéria.
A supervisora PPT2 realiza encontros supervisivos na universidade e no contexto escolar e
sua forma de desencadear o processo de reflexão está relacionada sempre à disciplina que ministra,
ficando a análise de outros aspectos atinentes à prática pedagógica por conta da professora titular da
sala de aula, a supervisora cooperante. É possível que isso ocorra devido à própria formação da
supervisora PPT2 e por não possuir experiência docente na Educação de Infância e no Ciclo Básico.
Compreendemos que a estratégia utilizada pela supervisora PPT2 possibilita o entrelaçamento entre
os conhecimentos teóricos estudados na sala de aula da universidade e as práticas vivenciadas no
contexto escolar de forma a favorecer a produção de novos conhecimentos e de novos saberes
contribuindo para a modificação das práticas. Acerca disso e ressaltando o estágio como articulador
da formação profissional docente, Pimenta (2006) destaca que a reflexão sobre a prática, sua análise
e interpretação constroem a teoria que retorna à prática para esclarecê-la e aperfeiçoá-la.
Por outro lado, e considerando que um processo de supervisão está baseado na capacidade
de observação para que os fenômenos observáveis não passem despercebidos, mas “envolve
também a reflexão e a intuição necessárias para compreender as razões e o alcance dos fenômenos
observados e as motivações dos sujeitos implicados” (ALARCÃO; TAVARES, 2003), entendemos
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que a ação supervisiva da supervisora PPT2, diante do contexto de sua atuação e percurso
profissional, possui um único viés de observação e intervenção, podendo ficar algum aspecto do
processo de supervisão sem ser levado em conta, o que demonstra que existem limitações, mesmo
ela contando com a ação efetiva da supervisora cooperante, que já possui suas atribuições
específicas.
Ainda na perspectiva da articulação entre o estágio e as disciplinas do curso, destacamos o
que diz a supervisora PBR1:
O que a gente tenta fazer para que as estagiárias vejam sentido naquilo que elas
aprendem nas outras disciplinas com o estágio é sempre nas análises que elas fazem
do que elas observaram na escola. A gente sempre pede pra elas trazerem elementos
das outras disciplinas para o relatório delas. Quem acaba dando subsídio para que elas
analisem a prática são as disciplinas. A gente tenta fazer esse entrelaçamento para que
as disciplinas possam orientar sempre o olhar delas para o estágio.

A supervisora PBR1 atua de forma a entrelaçar os conhecimentos teóricos das diversas
disciplinas do curso à prática do estágio. Para isso, recorre às estagiárias, solicitando que elas façam
relações, quando relatam os episódios vivenciados na escola, com as teorias estudadas nas
disciplinas. Essa estratégia viabiliza que o saber científico vá sendo construído fundamentado sobre
a prática de forma que a unidade entre teoria e prática vá ocorrendo de maneira refletida e
redimensionada (LIMA, 2004). No modo como o estágio está configurado no curso, em que só são
previstos os encontros supervisivos quinzenais na universidade, essa é uma estratégia que não
demanda um aumento na carga horária de trabalho da supervisora, pois ela pode utilizá-la durante o
encontro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo realizado, ressaltamos que estratégias utilizadas pelos supervisores de
estágio que se referem à relação entre teoria e prática na formação docente possuem singularidades
e sua utilização está relacionada à forma como o estágio está estruturado no projeto pedagógico do
curso, à formação que o supervisor possui e às experiências docentes do supervisor.
Dessa forma, o que está estabelecido no projeto pedagógico do curso delineia o
desenvolvimento do trabalho de supervisão à medida que regulamenta as formas de ocorrência do
estágio. O percurso formativo do supervisor contribui para que sejam construídas suas concepções
acerca de formação, acerca do papel social do professor e no que diz respeito às suas opções éticas e
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políticas, bem como suas concepções com relação ao estágio. As experiências que o professor
possui alicerçam o seu fazer pedagógico enquanto formador de professores e fornecem base para a
compreensão do processo educativo nos mais diversos níveis de ensino. Vale ressaltar que a leitura
e a discussão de textos têm proporcionado um olhar para a prática servindo como base para que
ocorra a sua problematização, fundamentando a análise e a observação das questões que surgem
através dos episódios que ocorrem no contexto escolar.
Outro aspecto a ser considerado é a descrição da prática do professor e da própria regência,
o que ocorre através de registros orais ou escritos, sem emissão de juízos de valor, o que tem
proporcionado o desencadeamento do processo de reflexão crítica e a elaboração de teorias por
parte dos próprios estagiários, que posteriormente confrontam com as teorias públicas existentes,
sendo isso mais visível nos processos supervisivos que ocorrem tanto na universidade como na
escola campo de estágio. A articulação da disciplina que o professor ministra no curso com as
experiências vivenciadas no estágio também tem sido uma estratégia utilizada pelos supervisores.
Isso pode proporcionar uma aproximação entre os conhecimentos teóricos e as práticas, pois, de
imediato, pode ajudar a pensar, com os estudos teóricos ainda recentes, sobre situações
experienciadas.
Porém, há limites nessa forma de atuação, pois corre-se o risco de que o supervisor direcione
seu olhar de forma mais incisiva para as questões próprias da matéria lecionada. No entanto,
ocorrendo um trabalho de parceria entre o supervisor da universidade e o supervisor da escola, isso
pode ser evitado. Como podemos perceber no decorrer deste trabalho, o supervisor de estágio
desempenha uma função importante na medida em que contribui para que os estagiários entendam o
que fazem no dia a dia da escola e da sala de aula, podendo ressignificar suas teorias e modificar
suas ações.
Desse modo, compreendemos que partindo das leituras de textos teóricos às análises das
práticas e das análises das práticas às leituras de textos teóricos é possível viabilizar a
ressignificação da prática durante o estágio, favorecendo, assim, a interação entre teoria e prática e
o redirecionamento das ações no trabalho pedagógico escolar.
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Resumo
O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a relação teoria e prática na formação docente de
modo a possibilitar uma ressignificação da prática no contexto do estágio supervisionado. Trata-se de
um estudo qualitativo que, com base numa dimensão sócio-histórica, realça o particular como âmbito
da totalidade social, buscando a compreensão dos sujeitos envolvidos e, através deles, a compreensão
do contexto. O referido estudo possuiu como objetivo analisar as estratégias supervisivas de
supervisores de estágio referentes à relação teoria e prática na formação inicial docente, especialmente
as mediações a partir das compreensões que o estagiário elabora sobre sua própria prática. As questões
que nortearam a pesquisa foram: que estratégias os supervisores de estágio utilizam para apoiar a
reflexão sobre a prática a partir da teoria? De que forma os supervisores de estágio trabalham para que
ocorra a unidade entre o estágio e as demais disciplinas do curso? Autores como Zeichner, Alarcão, Sáchaves, Vigotski e Freitas subsidiaram a pesquisa. A investigação possibilitou o entendimento de quer
as estratégias utilizadas pelos supervisores de estágio que se referem à unidade entre teoria e prática na
formação docente possuem singularidades e sua utilização está relacionada à forma como o estágio está
estruturado no projeto pedagógico do curso, à formação que o supervisor possui e às experiências
docentes do supervisor. Assim, a relevância desse estudo consistiu no levantamento de pontos que nos
ajudam a perceber que na formação do professor é necessário que entendamos que existe a unidade
entre a teoria e a prática, na sua mútua implicação.
Palavras-chave: Formação docente 1; Estágio supervisionado 2; Estratégias supervisivas 3; Unidade
teoria/prática 4.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E APRENDIZAGEM DOCENTE: O CONTEXTO DO INÍCIO
DA CARREIRA E AS PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO DOCENTE
Emanoela Moreira Maciel – IFPI

INTRODUÇÃO
No âmbito da formação de professores, discute-se a experiência profissional como fonte de
aprendizagem docente. Corroboramos com essa perspectiva ao tempo que, antes de prosseguir com
a discussão, entendemos ser notória e premente a necessidade de caracterizar a experiência sobre a
qual nos referimos. Assentamo-nos em bases deweyanas para afirmar que a experiência não é uma
atitude cega diante da realidade, mas sim, um modo de aprender a partir de uma postura
investigativa e de um pensar crítico. Esta forma de pensar permite rever e ampliar conhecimentos
existentes e reorganizá-los.
O caráter ativo do sujeito que experimenta e age sobre o meio experimentado, permite, ao
mesmo tempo, aprender nesse meio e modificá-lo. O sujeito da experiência é, assim, alguém
implicado em conhecer e desimpedido de aprender. Nesse sentido, a experiência é aquilo que nos
toca, nos marca e nos mobiliza. A formação de professores carece configurar-se como experiência
formativa que possibilita ao professor a descoberta de caminhos, a revisão de finalidades, a
(re)construção da prática, a investigação, a didática, a organização escolar, a partilha de
conhecimentos entre pares numa tendência evidente de empoderar o professor a fim de pensar na
experiência, a partir dela e, principalmente, modificar-se com ela.
Aprender na experiência possibilita ao sujeito conhecer e alterar seus dispositivos cognitivos
e o comportamento. Assim, variações intelectuais de progresso social, como observar, imaginar,
julgar e inventar (DEWEY, 2007) passam a ser favorecidas e estimuladas. São, nesse sentido, dois
conceitos que se enredam no sentido de uma formação mais complexa e de caráter transformador:
aprendizagem e experiência.
Aprendizagem pressupõe adquirir conhecimento, tornar seus saberes, habilidades,
competências. Experiência, como cita Larrosa (2002), não é o que acontece, mas o que nos acontece
e nos toca. Ao viver a experiência, o sujeito torna seus os conhecimentos e, com isso, os torna
heterogêneos, únicos, particulares. Aprender é, pois, a experiência subjetiva e singular de
compreender a realidade.
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Em face do exposto, desenvolvemos um estudo, em nível de doutorado, cujos partícipes
foram professores supervisores de estágio supervisionado, aqueles que recebem alunos da
licenciatura em suas salas de aula para a vivência do estágio curricular, cujo objetivo geral foi
investigar a experiência supervisiva no estágio supervisionado como fonte de aprendizagem docente
para o professor supervisor. No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos o método autobiográfico.
As técnicas de produção de dados foram as narrativas: memorial escrito e roda de conversa. Os
interlocutores foram quatro professores do ensino médio das seguintes áreas: física, matemática,
biologia e química, as quatro licenciaturas trabalhadas em uma instituição de formação de
professores de nível federal do estado do Piauí. Os professores, no decorrer deste estudo, terão suas
falas identificadas pela primeira letra de suas áreas de atuação (F, M, B e Q, ou seja, física,
matemática, biologia e química).
Neste recorte, focalizamos o olhar sobre as aprendizagens docentes desenvolvidas na
experiência profissional pelos professores supervisores partícipes de nosso estudo, particularmente
no contexto do início de sua carreira docente, perspectivando apreender como vivenciam suas
experiências, que sentidos atribuem a elas e o que e como aprendem nessas situações.
APRENDIZAGEM E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: CONEXÕES ESTABELECIDAS NO
INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE
Pensar a aprendizagem do adulto professor requer considerar que “[...] ele não se contenta
em ser mero repetidor de cultura, mas deseja produzir cultura e faz isso a partir de seu próprio
desenvolvimento. Ao expandir-se no contato com o outro, transforma-se e transforma o outro”.
(FURNALETTO, 2003, p. 20).
Embora a aprendizagem tenha sido objeto de estudo recorrente na área da psicologia, pouco
se buscou entender o processo de aprender dos adultos que, sem dúvidas, é diferente do das
crianças. De modo geral, a aprendizagem humana, como fenômeno e processo, ocorre em qualquer
espaço, em qualquer cenário (PLACCO; SOUZA, 2003) e transcende instituições e momentos
formais de ensino. No tocante à aprendizagem do adulto, no caso professor supervisor, há que se
considerar, como lembra Furnaletto (2003), que ele possui vontades, desejos e ideias próprias e, por
isso, não pode ser afetado tão facilmente pelas demandas que vêm de fora, embora o seja. A
maneira como essa aprendizagem vai tocar o professor depende de várias relações que estabelece,
por exemplo: com sua formação, sua profissão, seus pares, seus alunos e consigo mesmo.
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Arriscamo-nos, nessa perspectiva, a compreender as aprendizagens dos professores
supervisores em situações particulares, mas não estanques, como o início de suas carreiras docentes.
O início da carreira é um momento marcante da vida do professor por abrigar a transição de aluno a
profissional e é momento de experiências importantes em que conflitos reais convertem-se em
dúvidas e reconfiguram as certezas. Existe algo da formação que só se experimenta na sala de aula,
com alunos reais, numa escola real. Nesse caso, o que o professor teoriza está contido nessa prática.
O sujeito, ao viver a experiência prossegue um caminho tortuoso e incerto, produzindo
aprendizagens diversas. O sujeito da experiência se delineia por sua disponibilidade e capacidade
receptiva (LARROSA, 2002). Desse modo, experienciar é ir além de passar por acontecimentos,
mas ser afetado por eles. Esse processo é tão próprio e íntimo que um mesmo acontecimento
promove experiências diferentes em duas pessoas pela forma ímpar com que as acomete.
Desse modo, a aprendizagem docente, evidenciada neste estudo, se relaciona com diferentes
momentos da vida. Os que acontecem antes da formação inicial, durante a formação inicial, e os
que acontecem nos primeiros anos de carreira, além da relacionada ao desenvolvimento
profissional, no qual a prática e a experiência pessoal são importantes elementos no processo de
aprendizagem.
Em estudos sobre a aprendizagem docente (MIZUKAMI, 2005), há destaque para as
diversas fontes e espaços de desenvolvimento dessa aprendizagem. Enfocamos o contexto do início
da carreira, momento de tensões, em que o professor se dá conta da disparidade entre o que
idealizou como aluno de formação e a real situação de trabalho (HUBERMAN, 1995). As
aprendizagens produzidas neste momento da experiência profissional podem orientar as atitudes dos
professores, as relações que estabelecem com os pares, com os alunos e com a escola, além da sua
constituição como profissional, conduzindo a novas aprendizagens e direcionando o movimento de
(trans)formação permanente.
A entrada na carreira docente é, de modo recorrente, marcada por sentimentos ambíguos de
insegurança e entusiasmo pelo professor iniciante. Ao tempo em que sente suas próprias
fragilidades, relacionadas com o conteúdo disciplinar e com o modo de lidar com os alunos, por
exemplo, percebe debilidades contextuais, como materiais didáticos deficitários, estruturas físicas
arruinadas e indisciplina dos alunos. Mesmo diante desse quadro, sente-se motivado a superar
desafios e desenvolver uma prática significativa.
Huberman (1995) chama atenção que o “choque de realidade” desse momento impulsiona
movimentos característicos dessa fase: a sobrevivência e a descoberta. No fluxo desses
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movimentos, o professor vai estabelecendo a harmonia entre a empolgação e insegurança iniciais e
desenvolvendo aprendizagens relevantes à constituição de si enquanto pessoa e profissional.
O início de carreira do professor abriga incertezas, anseios e medos que podem encobrir ou
favorecer aprendizagens constituintes de um arcabouço importante de conhecimentos e experiências
para o professor. As relações que o professor estabelece com essas aprendizagens podem
influenciar sua atuação na carreira, as tomadas de decisões, as posturas adotadas, entre outros
aspectos que delineiam seu perfil. Assim, interessou-nos conhecer as aprendizagens produzidas
pelos interlocutores do estudo no início de suas carreiras e entender de que forma essas
aprendizagens intervêm em suas experiências profissionais. Em seus memoriais, eles registraram:
As dificuldades surgiram, pois lidar com adolescentes não é nada fácil, era preciso,
além de ter conhecimento sobre o conteúdo, ensinar de forma clara e simples,
aprender que a cada dia aparecem dificuldades para se enfrentar e, que isso faz parte
do dia a dia. Alunos problemáticos no início da carreira às vezes desestimulavam, mas
a vontade de acertar e de vencer nos faz superar as dificuldades. Aprendi que não
existe o professor perfeito, que é preciso ser crítico e autocrítico se queremos melhorar
como profissional. (Professor Q)
Aprendi que para ser professor, teria que perder o medo de falar em público. Para
conseguir isso, tentei primeiro não ter medo de errar. O erro faz parte. Depois percebi
que, para lecionar, além do conhecimento sobre a disciplina a ser ministrada, teria que
ter “doses” enormes de paciência, uma vez que lidar com pessoas diferentes em um
mesmo ambiente é uma tarefa quase impossível. (Professor F)
Lidei com alunos interessados, desinteressados, disciplinados, danados, debochados e
agressivos. Aprendi a separar brigas, encerrar discussões e a ser mais tolerante em
algumas situações. (Professora B)

Pelas narrativas dos partícipes da pesquisa, percebemos os sentimentos paradoxais de
entusiasmo e hesitação pelos quais passam os professores no início da carreira. Professor Q
demonstra sua dificuldade ao mobilizar diversas habilidades necessárias para ser professor que, no
início da carreira, compõem-se em dificuldades quase impossíveis de superar. Salienta, no entanto,
o espírito motivado e persistente com o qual encarou os desafios e a constatação de que a formação
inicial não dá conta de “preparar” o professor, que vai se aprimorando nas experiências vivenciadas.
Furnaletto (2003) afirma que o adulto, ao finalizar um curso preparatório para a docência, era tido
como alguém preparado para lidar com as intercorrências da profissão, mas a educação e,
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consequentemente, a formação docente é um processo sem fim que acontece em tempos e espaços
diversos.
A visão da racionalidade técnica que marcou a profissão docente por muito tempo,
pressupunha o professor como detentor do conhecimento validado pela instituição escolar,
desconsiderando saberes dos alunos e a possibilidade de aprendizagem do professor pelas diversas
formas, inclusive com os alunos. Quando Professor F ressalta, em seu memorial, que o professor
“pode errar”, admite que o professor esteja sempre em processo de aprendizagem. Entretanto, Pérez
Gómez (1992, p.96) destaca que “São familiares as metáforas do professor como modelo de
comportamento, como transmissor de conhecimentos, como técnico, como executor de rotinas [...]”.
Essa perspectiva ainda permeia cursos de formação inicial e se constitui em fator complicador para
as aprendizagens do professor. Só aprendemos quando estamos disponíveis e, para estarmos
disponíveis, precisamos ter a consciência da incompletude que se engendra por um processo
formativo que desperte a reflexão.
Além disso, ao admitir a diversidade dos alunos, Professor F deixa subentender que o
docente precisa assumir posturas diferentes para trabalhar com a pluralidade que se lhe apresenta.
Paciência, como cita F, e tolerância, como lembra B, são características fundamentais a quem se
responsabiliza pela (trans)formação humana, posto que “Como ser educador, se não desenvolvo em
mim a indispensável amorosidade aos educandos [...]?” (FREIRE, 1996, p. 67). Desse modo, o
exercício de compreender os diversos contextos e subjetividades demanda do professor uma atitude
de autoridade e de aceitação do outro.
Ao enumerar e classificar os tipos de alunos, Professora B assume essa diversidade,
entretanto, destaca essas características como algo inerente aos alunos. É preciso entender que
muitos comportamentos apresentados pelos discentes são reações aos contextos socioeconômicos
adversos em que vivem. A formação docente precisa fornecer condições ao professor de
desenvolver uma visão crítica sobre a escola, sobre o indivíduo, sobre a sociedade, de tal maneira,
que seja possível ver o aluno como alguém com potencialidades podadas pelas circunstâncias e não
como causador delas.
Percebemos, contudo, uma visão generalizada dos interlocutores sobre os alunos como
“culpados” por não aprenderem ou por favorecem a precariedade do sistema escolar. Esta forma de
compreender os discentes pode ser consequência de uma formação inicial pautada na racionalidade
técnica que prevê os alunos, de acordo com Cortesão (2011, p. 46), “[...] como receptores, como
captadores desta mensagem de saber, mensagem esta que se deseja clara, pertinente, profunda,
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correta e atualizada”. Nessa perspectiva de formação, o professor competente assume uma postura
de transmissor desse conhecimento válido. Características como inventividade, criatividade e
potencial de descoberta são descartadas nas condutas docentes e discentes. Nas rodas de conversa,
os interlocutores afirmaram:
Porque, infelizmente, são poucos alunos que estão aqui na escola com intuito de vir à
escola para realmente aprender e a gente sabe que quando o aluno realmente tem esse
interesse, esse objetivo de aprender, ele consegue. (Professor Q)
É uma forma de ensino atrasada? É. Mas é justa, é igual pra todo mundo e só cresce,
só se desenvolve nesse processo quem realmente tem vontade de crescer e quer, quem
não quer vai ficar pra trás. [...] O ensino público, ao menos até onde eu tenho visto, a
qualidade dele independe da qualidade do professor. Como eu disse aqui, se você
trouxer o Gelson Iezzi pra dar aula pra eles, a prova vai ser zero. Se você trouxer o
Manuel Paiva, a prova vai ser zero e por aí vai, então independe da qualidade, então o
que depende do ensino é a vontade dos ouvintes lá, dos estudantes em quererem
aprender. Se eles quiserem aprender, vão ter dificuldade? Vão. Vão errar muito? Vão,
mas vão aprender, se não querem, você pode trazer o professor mais renomado aqui.
(Professor F)
Até parece que o erro, a falha, está no professor e isso não é verdade. Você passa uma
atividade, eu deixei uma atividade aqui com eles segunda e terça-feira. Eu deixei ‘pra’
casa quatro questões no 2º Ano. Quatro questões. Hoje eu cheguei, olhei nos cadernos
e estão lá, as quatro questões. Mas a resposta, Deus sabe onde é que anda. (Professor
M)

Nos excertos destacados, os interlocutores descrevem o sentimento de descrença que, muitas
vezes, permeia a atuação docente. Ao polarizar a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso de
um processo tão complexo como a educação, demonstram o resultado de uma formação de
professores que privilegia a formação técnica e instrumental do professor, preparado para atuar em
contextos controlados e previsíveis. Esta visão reducionista que entrava a prática transformadora
pautada na criticidade é resultado do processo formativo do “bom professor” (CORTESÃO, 2011):
aquele que sabe o conteúdo científico, que explica bem e com clareza ao nível etário dos alunos,
que traduz (simplificando) grandes teorias, que torna o conhecimento produzido por outrem
acessível.
A formação, no entanto, deve dar ao professor requisitos imprescindíveis para perceber que
há uma série de entes e fatores enredados no labirinto da realidade que implicam no processo

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

2969

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

educativo: professores, alunos, família, gestão escolar, sistema educacional, entre outros aspectos,
influenciam os modos de ser, aprender e ensinar. Como diz Zabalza (1998, p. 16),
A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em
parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais
dos professores [...]. Mas a prática é algo fluido, fugidio, difícil de limitar com
coordenadas simples, [...] já que nela se expressam múltiplos fatores. [...] Sob uma
perspectiva positivista, buscaram-se explicações para cada uma destas variáveis,
parcelando a realidade em aspectos que por si mesmos, e sem relação com os demais,
deixam

de

ter

significado

ao

perder

o

sentido

unitário

do

processo

ensino/aprendizagem.

É preciso continuar em busca de um modelo formativo que permita ao professor perceber
essa complexidade, sob pena de continuarmos formando professores preocupados com a “[...] busca
de neutralidade no ato educativo, pela ideia de que se conseguirá proporcionar igualdade de
oportunidades aos alunos (vistos como iguais em diferentes aspectos) [...]” (CORTESÃO, 2011,
p.47), oferecendo um ensino idêntico a todos.
A fala do Professor F nos faz refletir ainda sobre a expansão do sistema escolar para a
chamada ‘escola de massas’ (FORMOSINHO, 2009), a escola mais ampla e abrangente, para todos.
Quando a escola se ampliou para receber a todos, trouxe para si inúmeras particularidades e
problemas socioculturais que afetam o desempenho educativo de todos os envolvidos. A escola não
conseguiu acompanhar as mudanças impostas por essa nova realidade e insistiu em metodologias e
conteúdos para poucos, desconsiderando as diversidades que se apresentavam. Mas tal fato ainda é
desconsiderado pela escola que, muitas vezes, não acolhe as diferenças individuais, e por alguns
modelos formativos da atualidade, que priorizam uma escola ideal com alunos ideais.
Podemos, neste caso, nos referir ao que Bourdieu e Passeron (2012) conceitua como
habitus: um cabedal de crenças, valores, padrões de pensamento e de comportamento que
constituem um cenário seguro gerador de acomodação, como o descrito pelos interlocutores do
estudo. Ao acreditarem que a realidade é assim formada, que os alunos correspondem a um
arquétipo imutável e que nada pode ser feito em relação a esse contexto, isentam-se de sua
responsabilidade interventiva e resignam-se. Essa ideia fica clara, ainda, na “profecia” do Professor
F, a qual afirma que os alunos jamais aprenderão, mesmo que professores reconhecidos por seu
notável desempenho venham a lhes dar aula.
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Encontramos em Imbernón (2010) a preocupação com uma formação que permita ao
professor “[...] assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade [...] e evitar cair no paradoxo
ensinar ou não ensinar” (p. 63). A prática norteada por essa formação fomentada na racionalidade
técnica leva ao descrédito da escola enquanto instituição educativa, do professor enquanto
profissional e da perspectiva de mudança por parte dos alunos.
Nessa perspectiva, passa-se a ideia dicotômica do conhecimento versus o sujeito aprendente,
marca de um modelo formativo positivista que privilegia a reprodução. O que é o conhecimento se
não subsistir na pessoa? O que é o conhecimento se não uma produção humana? Aprender dessa
forma, do ponto de vista de professores e alunos, reduz-se ao consumo do conhecimento e não à
“aventura criadora” defendida por Freire (1996).
Quando ideias conservadoras, reprodutivistas e de desvalorização da educação são
aprendidas no contexto do início da carreira profissional, constituem-se severas barreiras a uma
prática que vise à discordância contextual. A formação se mostra como caminho necessário e
urgente a ser agregado à experiência profissional. As aprendizagens produzidas pelos professores
supervisores em sua conjuntura profissional permeiam valores, concepções, atitudes e práticas, mas
como todo processo, são passíveis de alterações e ressignificações.
REFERÊNCIAS
BOURDIEU, P.; PASSERON, J-C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 5 ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2012.
CORTESÃO, L. Ser professor: um ofício em extinção?:reflexões sobre práticas educativas face à diversidade, no
limiar do Século XXI. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
DEWEY, J. Democracia e educação: capítulos essenciais. Apresentação e comentários Marcus Vinicius da Cunha. São
Paulo: Ática, 2007.
FORMOSINHO, J. Professores na escola de massas. Novos papéis, nova profissionalidade. In: FORMOSINHO, J.
(Coord.). Formação de professores: Aprendizagem profissional e acção docente. Porto: Porto Editora, 2009.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FURNALETTO, E. C. Como nasce um professor?:uma reflexão sobre o processo de individuação e formação. São
Paulo: Paulus, 2003.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas de professores. Porto:
Porto Editora, 1995. p.31-61.
IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 8 ed. São Paulo: Cortez,
2010.
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de Educação. nº 19 Jan/Fev/Mar/Abr, 2002. p. 20 - 28
MIZUKAMI, M. G. N. Processos formativos da docência: conteúdos e práticas. São Carlos: EDUFSCar, 2005.
PÉREZ GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional reflexivo. In:
NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 93-114.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2971

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

PLACCO, V. M. N.; SOUZA, V. L. T. (Org.). Aprendizagem do adulto professor. São Paulo: Edições Loyola, 2003.
ZABALZA, M. A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Resumo
No âmbito da formação de professores, discute-se a experiência profissional como fonte de
aprendizagem docente. O professor, como sujeito da experiência é, assim, alguém implicado em
conhecer e desimpedido de aprender. A formação de professores carece configurar-se como
experiência formativa que possibilita ao professor a descoberta de caminhos, a revisão de finalidades, a
(re)construção da prática, a investigação, a didática, a organização escolar, a partilha de conhecimentos
entre pares numa tendência evidente de empoderar o professor de pensar na própria experiência,
aprender e modificar-se com ela. O estudo proposto é um recorte de pesquisa, em nível de doutorado,
no qual os partícipes foram quatro professores supervisores de estágio supervisionado, ou seja, aqueles
profissionais que recebem alunos da licenciatura em suas salas de aula para a vivência do estágio, das
áreas de física, matemática, biologia e química, licenciaturas ofertadas no Instituto Federal do Piauí
(IFPI).O objetivo geral foi investigar a experiência supervisiva no estágio supervisionado como fonte
de aprendizagem docente para o professor supervisor e, de modo específico, identificar as
aprendizagens docentes desenvolvidas na experiência profissional, particularmente no contexto do
início de sua carreira docente. A análise de dados desenvolveu-se a partir do método de análise de
conteúdo das narrativas. Os achados da pesquisa mostram que quando ideias conservadoras,
reprodutivistas e de desvalorização da educação são aprendidas no contexto do início da carreira
profissional, constituem-se severas barreiras a uma prática que vise à discordância contextual, por isso,
a formação se mostra como caminho necessário e urgente a ser agregado à experiência profissional. As
aprendizagens produzidas pelos professores supervisores em sua conjuntura profissional permeiam
valores, concepções, atitudes e práticas, mas como todo processo, são passíveis de alterações e
ressignificações.
Palavras-chave: Experiência profissional 1; Aprendizagem docente 2; Início da carreira 3; Formação
docente 4.
O ESTÁGIO PROFISIONAL: ESPAÇO DE FORMAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SABERES
DOCENTES
Keyla Cristina da Silva Machado – UFPI

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem-se discutido o papel do estágio na formação inicial, não apenas isso,
mas principalmente como devem ser as propostas teórico-metodológicas que encaminham tal
momento formativo.
A priori, é importante destacar é uma atividade curricular que visa promover a articulação
entre as teorias visitadas no decorrer do curso e a realidade da profissão docente, no momento de
unidade entre teoria e prática como ressalta Pimenta (2012).
O estágio pode apresentar-se em formato remunerado, regulamentado na Lei 11.788/2008,
de 25 de setembro de 2008, através de empresas privadas ou órgãos públicos para estudantes de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

2972

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

curso superior encontra regulamentação. A lei retrata o estágio nestes moldes como sendo um “[...]
ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa à preparação
para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular” (BRASIL,
2008).
Assim, propõe-se neste construto, apresentar uma discussão sobre os saberes docentes
oriundos do estágio não obrigatório, partindo de uma pesquisa empírica, realizada com 4 (quatro)
estudantes/estagiárias do curso de Pedagogia, que desenvolvem estágio profissional em instituições
educação infantil públicas.
Existem várias formas de apresentação do estágio o que deve ser levado em consideração,
todavia, é o sujeito que se deseja formar, que escola deseja e para qual sociedade. Nesta visão,
pode-se da continuidade à discussão para as concepções que encaminham as formações no decorrer
dos anos, no tópico seguinte.
O ESTÁGIO PROFISSIONAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR
Inicialmente, o professor era considerado um técnico, onde sua função pautava-se em
adquirir uma variedade de técnicas para melhor desempenhar o seu trabalho. Baseava-se no
paradigma tradicional, em um modelo artesanal de formação (Pimenta,2012). O próprio professor
seria o reprodutor de técnicas e de conteúdo, independência de qual contexto existisse. Se
analisarmos as pesquisas realizadas sobre o ensino das décadas de 70 e 80, observa-se que os
resultados se voltam somente ao que foi aprendido pelos alunos, bem como, o que na época
consideram o bom e o mal professor, deixando uma lacuna sobre como ocorriam efetivamente o
professor de ensino.
Nessa perspectiva, dialoga-se sobre o próximo modelo formativo, o professor como um
prático/reflexivo, essa visão, a ideia é que a prática deve ser refletida. Um dos primeiros teóricos
que se debruçam sobre a necessidade de pensar a prática, na perspectiva de reflexão na ação e sobre
a ação, foi o pesquisador Shon, partindo de seus estudos, defendeu a necessidade de pensar sobre a
epistemologia da prática. Zeicher (1993) defende visão semelhante, ao destacar que o profissional é
produtor de teorias construídas na prática de ensino.
Pensando dessa direção, a prática torar-se-á a um momento importante de unidade entre
teoria -pratica, promovendo o que Pimenta (2012) denominou de práxis. Já Tardif (2012) também
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propõe seus estudos baseados na construção social da prática, onde seus saberes docentes são
construídos partindo de vivencias e reflexão sobre as práticas exercidas pelos professores.
Ainda falando sobre a temática, pontua-se o terceiro modelo formativo, que vem ampliar a
discussão sobre a reflexão na e sobre a prática, salientando um profissional como um
crítico/reflexivo. Daí, a necessidade cada vez maior da preparação da formação inicial com este fim,
não só instruir os futuros professores com saberes disciplinares e saberes profissionais, sem a
interligações com a realidade escolar. No bojo da discussão, revalida-se a necessidade de repensar
as formações iniciais, primando a promoção de saberes dos futuros professores, na gênese do
trabalho docente, na reflexão sobre este trabalho, na problematização da prática como promotora da
aprendizagem.
Cabe agora explicitar o papel do estágio neste contexto. Devemos considerar para tanto, as
formas que pode apresenta-lo, podendo ter um viés curricular, onde o correrá a aproximação do
campo de trabalho com as disciplinas do curso; bem como o estágio profissional, que inseri o aluno
no mercado de trabalho e o estágio como campo do conhecimento, que visa investigar a
epistemologia da prática, superando uma visão tradicional do estágio. (PIMENTA,2012).
O estágio profissional, pode ser também chamado de não-obrigatório, tem uma perspectiva
educativa, pois tem como finalidade proporcionar ao estudante o aprendizado de saberes próprias da
atividade docente e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para
a vida cidadã e para o trabalho (BRASIL, 2008)
Salienta-se que a pratica deve ser indissociável da teoria durante todo o curso, sendo o
estágio o momento de promoção ápice dessa unidade. Neste processo referenda-se a próxima
concepção assumida pelo estagio, no momento que traz a importância da articulação dos saberes
doentes e das aprendizagens construídos e mobilizados através do processo investigativo.
A premissa é oriunda da ideia que todos os professores possuem teorias e, estas o alicerçam
no momento de encontro com a prática. Serão elas que darão suporte ao futuro professor refletir e
problematizar as situações vivenciadas no estágio, como epistemologia da prática, promovendo a
construção de saberes necessários à docência. Pensando por essa ótica, pode-se retomar o que dia a
resolução do CNE 02/2002 quando ampliou e distribuiu em 400h de pratica como componente
curricular, bem como 400h de estagio a parir da segunda metade. A normativa com essa perspectiva
visa a promoção de maiores oportunidades de vivencias práticas, contato maior com a realidade na
profissão no intuito de criar estratégias de reflexão e promoção de aprendizagens docentes.
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Assim, o estágio passará a ser mais uma atividade curricular construtora dos saberes. Essa
ideia também pode ser percebida na fala de Pimenta (2012), quando sublinha que as experiencias
serão promotores da ressignificação dos saberes já existentes no estudante e até mesmo nos
estudantes-professores que já atuam. Portanto, pode-se considerar que os saberes são sociais e
plurais, podendo ser construídos um novo saber ou reelaborar os já existentes pelos estagiários ou
professores que estão em formação (TARDIF, 2014).
Analisando por essa ótica, fica mais fácil a compreensão da investigação da sobre prática
pedagógica docente de forma contextualizada, considerando a escola como espaço de acolhimento
dos estagiários, partilhando com professores que já possuem experiencia como docente.
Vale ressaltar, o estágio como momento de pesquisa. Pensar o estágio como pesquisa,
remete ao trabalho docente um viés investigativo, onde situações dilemáticas, vividas pelo
estudante durante o estágio, proporcionam momentos de reflexões individuais sobre as práticas
exercidas na escola e ainda, uma reflexão coletiva ao retorna à universidade após as
problematizações vivenciadas na escola como professor acompanhante do estágio, com os alunos e
com o próprio professor supervisor, o qual tem um papel imprescindível para promoção dessa
investigação. Essa constatação pode ser comprovada então, ao retratar que “O estágio visa ao
aprendizado de competências próprias da atividade profissional” (BRASIL, 2008).
Dessa forma, o aluno terá condições de não só preencher as fichas que lhes são, fornecidos,
mas com uma postura crítica reflexiva, poderá adentrar na cultura daquela escola, percebendo os
reais problemas estruturais, políticos, didáticos-metodológicos

e afetivos

que perpassam a

dinâmica de escola, com o intuito de ampliar seus estudos de forma a pensar questões inerentes ao
contexto escolar no momento de retorno a universidade, tais como construção de projetos de
intervenção, visando a melhoria do ensino da instituição.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No desenvolvimento da investigação, optou-se pela pesquisa descritiva, sobre a qual
ressalta-se a forma que busca descrever os fenômenos dentro da realidade em que estão inseridos os
professores estagiários das escolas de Educação Infantil.
Retrata-se um estudo de natureza qualitativa, visando à compreensão da complexidade do
objeto estudado. A pesquisa qualitativa permite a apresentação de informações relevantes acerca do
tema em estudo, observando as peculiaridades de cada indivíduo. Seguiu-se com a discussão,
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pontuando o método narrativo como forma de estudo, que apresenta uma compreensão dos
processos que permeiam a construção e mobilização dos saberes docentes.
No que se refere as técnicas de coletas de dados, foi utilizado entrevista, com o objetivo de
investigar os saberes construídos e mobilizados pelos professores durante o período de estágio na
CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil. E para análise dos dados, utilizamos a análise de
conteúdos, tendo como aporte teórico estudos de Poirier, Clapier-Valladon e Raybaut (1999).
Os locais escolhidos para pesquisa, foram duas CMEIs da rede municipal de Teresina, que
disponibilizam do Maternal ao 2º período da Educação Infantil, onde atua uma das pesquisadoras
deste construto.
Os participantes da investigação são professores-estagiários, 4 (quatro) graduandas, tendo
como critério de escolha a sua disponibilidade em participar da pesquisa, e estarem em exercício
neste seguimento de ensino. Logo a seguir, apresenta-se alguns dos achados que obtive com o
andamento da pesquisa.
SABERES CONSTRUÍDOS E MOBILIZADOS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
COM A VOZ, OS ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é a etapa inicial da Educação Básica, atendendo crianças de zero a três
anos na creche e de quatro e cinco anos na pré-escola, objetivando o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e
da comunidade, conforme artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A integralidade do
desenvolvimento da criança exige a indissociabilidade do educar e do cuidar, através de práticas
pedagógicas intencionalmente planejadas e sistematizadas. Conforme afirma Felipe (1998):
As pessoas, que têm a responsabilidade de cuidar/ educar de crianças nesta faixa
etária, desempenham um papel fundamental no processo de desenvolvimento infantil,
pois servem de intérpretes entre elas e o mundo que as cerca. Ao nomearem objetos,
organizarem situações, expressarem sentimentos, os adultos estão cooperando para
que as crianças compreendam o meio em que vivem e as normas da cultura na qual
estão inseridas. (FELIPE, 1998, p. 8)

É neste contexto que se realizou esta pesquisa. Buscou-se investigar estagiários que atuam
na educação infantil, que já exercem à docência, como professores titulares nas turmas. Levando em
consideração que o estágio profissional tem um papel importante no processo de formação, sendo
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um articulador entre a teoria e os saberes da formação inicial ainda em processo, construída na
universidade, e à prática do futuro cotidiano profissional.
Começa-se a tecer neste ponto do texto, o perfil das partícipes da pesquisa. Assim, contou-se
com a participação de 4 professoras-estagiarias, graduandas do Curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia, todas atuando na Educação Infantil, de dois Centros de Educação Infantil- CMEI, da
rede pública municipal de Teresina.
É interessante observar que a presença da mulher, ainda marcante nos segmentos da
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao longo de muitos anos, a prática
docente em creches e pré-escolas concentrou-se no assistencialismo dos pequenos. Os responsáveis
pelas crianças passavam grande parte do tempo realizando atividades relacionadas ao cuidado físico
das mesmas. Nesse contexto, não se exigia formação de ensino superior para os profissionais que
trabalhavam nessa etapa da Educação Básica, bastando meros conhecimentos maternos e de
cuidado elementar com a criança, designados por muitos anos na sociedade como papel da mulher.
Com o passar do tempo e o desenvolvimento do conceito de infância, novas políticas
educacionais e sociais foram sendo implementadas no sentido de se garantir um atendimento
adequado em uma instituição educativa não penas assistencial, mas em um espaço no qual se
vislumbra-se a promoção de educação e cuidado voltado para o desenvolvimento integral da
criança.
No caso desta pesquisa, foi notório observar a maioria como presença feminina na escola,
apesar do aumento dos ingressantes de sexo masculino nesta área, “[...] as mulheres constituem
igualmente a maioria absoluta dos estudantes de Pedagogia” (GATTI; BARRETO, 2009, p.162).
Essa ideia também é abordada por Pimenta (2010) quando relata o fortalecimento da Escola
Normal, na década de 1930, tendo como maiores frequentadores as mulheres da classe alta, mas
direcionavam essas mulheres para exercer o papel de esposas e mães, ficando a função educacional
em segundo plano. Somente em meados das décadas de 1950 e 1960, as mulheres começaram a
frequentar estas instituições formadoras, para complementação de renda familiar, por questões
econômicas da família.
O quadro identitário do perfil das participantes demonstra, ainda, aspectos sobre a formação
acadêmica ainda em processo, nos cursos de Licenciatura me Pedagogia. dessas professoras.
Observa-se ainda, que as participantes já atuam como titular em algumas turmas, recebem uma
bolsa-salário e são supervisionadas pelas gestões administrativa e pedagógica da CMEI.
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O professor-estagiário ao atuar como docente, apresenta constantemente relação com seus
saberes, diante de manifestações que ecoam em determinadas situações promovidas pela prática
pedagógica que exercem. Essa é uma realidade ainda bastante presente nas escolas, visando a
contenção de gastos, o sistema municipal contrata através de empresas especializadas os estudantes
universitários, os quais, mesmo não tendo concluído a formação inicial, assumem e regem a turma
de forma integral. Levando em consideração este aspecto, foi indagado as participantes de que
forma organizam a prática pedagógica em suas turmas durante o seu estágio supervisionado.
Através da observação e principalmente com o auxílio da professora titular, buscando
sempre suprir as necessidades dos alunos. (BRANCA DE NEVE, 2019)
Analisando o conhecimento prévio dos alunos, favorecendo a construção da
autonomia intelectual dos alunos. (CINDERELA,2019)
Através do planejamento de conteúdos e atividades que serão desenvolvidos em sala
de aula, levando em consideração as necessidades de cada aluno. (BELA
ADORMECIDA, 2019)
Primeiro as boas-vindas, depois música de bom dia, em seguida fazemos atividades do
dia, corrigimos, depois lanche. Segundo momento, contamos histórias, fazemos as
trocas das fraldas, higienizando as crianças para receber os pais. (RAPUNZEL,2019)

As participantes retratam a realidade cotidiana da escola, demonstrando preocupação com as
necessidades dos alunos e os saberes docentes que precisam mobilizar para desempenhar seu papel
como estagiarias, como abordam Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida. Rapunzel
descreve a organização de sua prática, através das ações diárias do brincar e cuidar das crianças,
aspectos importantes no contexto da educação infantil, remetendo assim, a uma infinidade de
saberes que perpassam seu fazer docente.
Na concepção de Tardif (2014), saber é uma questão ampla que nos remete a
conhecimentos, aptidões e atitudes do professor na perspectiva de dominar aspectos gerais da
profissão e do saber fazer profissional. Esses saberes são adquiridos em diversas ocasiões e
contextos, mesmo anteriores à docência, como os contextos sociais e escolares que estão
interligados ao ensino e ao trabalho como docente. Ao serem questionadas sobre que saberes
acreditam que um professor precisa para exercer a sua função como docente, as participantes
narraram:
Saberes específicos, pedagógicos e didáticos que estejam voltados principalmente,
para a real necessidade da turma (BRANCA DE NEVE, 2019).
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Acredito que para exercer a função de um docente, preciso ter uma prática reflexiva
para ser capaz de aprimorar seus planejamentos, seu entendimento do contexto no qual
está inserido, compreender o seu aluno e, principalmente, ser capaz de ensiná-lo e
aprender, fazer mais perguntas do que apenas das respostas prontas e acabadas como
se a realidade fosse imóvel, estimulando os alunos a pensarem, tratando o conteúdo
não como verdade acabada, mas questionando-o.(CINDERELA,2019)
Precisa ser autônomo, capaz de dominar o conteúdo, com estratégias e metodologias
variadas. Essencialmente, devemos mostrar o prazer e ensinar. (BELA ADORMIDA,
2019)
Saber aliar a teoria com a pratica do projeto- político pedagógico, compreendendo e
desenvolvendo o seu papel, tendo em vista que devemos estar sempre buscando novos
conhecimento (RAPUNZEL,2019)

As partícipes destacam os vários saberes que afirmam como importantes e necessários para a
atuação como docente. Vale ressaltar, que a prática pedagógica dos professores na Educação
Infantil, apresenta várias especificidades em sua organização, para tanto, necessita de uma
pluralidade de saberes mobilizados para a construção de estratégias pedagógicas de ensino, desde
de reconhecer as necessidades da turma como relata Branca de neve, a saberes do cotidiano escolar
como o planejamento para uma pratica reflexiva, como destaca Cinderela, e ainda, tendo uma visão
articuladora da prática com o projeto -político pedagógico, colocada em relevo pela Rapunzel.
Como afirma Pimenta (1994, p.121), “O estágio supervisionado, é visto como atividade teórica
instrumentalizadora da práxis do futuro professor.”
Convalidar um corpus de saberes das professoras-estagiarias ao organizar a sua prática não é
processo fácil, tendo em vista que os saberes se encontram entrelaçados através dos conhecimentos
e habilidades no contexto do estágio profissional. Assim, concentrou-se os esforços
investigativos/analíticos, em compreender as estruturações das ações teórico-práticas executadas
pelas professoras na elaboração do seu saber docente, com o intuito de sistematizar os saberes por
elas construídos e mobilizados durante este processo.
Os relatos das investigadas retratam que as vivências adquiridas e observadas durante o
estágio, influenciando em sua prática pedagógica, auxiliando na construção de novos saberes
docentes. Neste processo de descrição de saberes mobilizados na prática pedagógica, buscou-se
auxílio nas tipologias elaboradas por Tardif (2014), Gauthier et al (2013) e Pimenta (2010), tendo
como propósito uma melhor condução ao entender as manifestações desses saberes nas falas dos
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professores ao discorrerem como o estágio influenciou e influencia em sua formação. Para tanto,
destaca-se as falas:
Influenciou de forma positiva, pois é através do estágio que passamos a compreender
a importância que tem o educador na formação dos alunos. Refletindo principalmente
saberes pedagógicos e didáticos voltados para um bom exercício da docência.
(BRANCA DE NEVE, 2019).
Estágio é uma parte da formação acadêmica. Proporcionar experiência profissional,
levando o docente ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional
e à prática do que é estudado. Construímos, adquirimos e mobilizamos diversos tipos
de saberes docentes, tais como: saberes da formação profissional, curriculares,
disciplinares e experienciais. (CINDERELA,2019)
Sim. A vivência no estágio é um momento em que nós aprendemos muitas coisas,
tanto om os professores como com as crianças. é um momento em que refletimos e
vivenciamos experiências que agregamos com certeza de forma positiva na nossa
prátia pedagógica em sala de aula. (BELA ADORMIDA, 2019)
As vivências e observação durante meu estágio me ajudou bastante, no sentido de
como repassar o conteúdo, a forma como lhe dar com as crianças, conteúdo a serem
trabalhados a forma de como repassar o mesmo em uma linguagem que as crianças
entendam. Os saberes docentes me tornaram uma pessoa mais capacitada no sentido
de como trabalhas com crianças porém aprendo muito com elas torna um aprendizado
que levo para toda a vida. (RAPUNZEL,2019)

É interessante ressaltar nas falas das professoras/estagiárias, o destaque dado para questões
emergentes da prática vivenciadas durante o estágio, resgatando e refletindo sobre os saberes
proporcionados pela formação acadêmica lhes proporcionaram, alinhados aos saberes que a
experiencia docente está lhes proporcionando. Ainda sobre experiência, Pimenta (2010) destaca a
mobilização dos saberes de experiência como ponto de partida para a mediação no processo de
identidade dos futuros professores em seu campo de trabalho. Essa afirmativa nos remete a Franco
(2012) ao relatar que:
A educação, a escola, o espaço institucional, onde trabalham esses docentes, também
se beneficiarão quando os professores se forem tornando mais críticos, mais
produtivos, mais sensibilizados pelas necessárias condições de desenvolvimento
profissional e mobilizarem colegas para tomadas de decisões coletivas (FRANCO,
2012, p. 211).
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As falas das participantes, elencam os saberes mobilizados pelos professores ao participares
do estágio, sua prática pedagógica, mas são também saberes oriundos de sua herança escolar,
formação e trajetória pessoal não só nestes momentos experienciado como docentes em sala de
aula. Concorda-se com a visão de Tardif (2014), ao destacar que o saber docente está ligado ao
trabalho de sala de aula.
Vale ressaltar, que nesta relação são mobilizados diferentes saberes, de acordo com a
realização de sua prática. Destaca-se ainda, que as práticas desenvolvidas neste momento formativo,
que é o estágio profissional, deva ser momento de uma ação crítica e reflexiva sustentada por um
consistente referencial teórico em que as teorias estudadas, sejam construtoras e mobilizadoras de
saberes, propiciando estudante instrumento de compreensão e intervenção da realidade da escola.
Para tanto, agrupou-se os dados obtidos por meio das narrativas das professoras as formas que
foram mobilizados e construídos saberes docentes na prática pedagógica na Educação Infantil.
Por meio da articulação teórico-prática, propiciando dessa maneira, a mobilização dos
saberes disciplinares e pedagógicos. Demonstro meus conhecimentos através da
prática diária, seguindo sempre a orientação da professora titular, através de seus
conhecimentos e experiência pedagógica. (BRANCA DE NEVE, 2019).
Inclui desde o planejamento e a sistematização da dinâmica dos processos de
aprendizagem até a caminhada no meio de processos que ocorrem para além da
aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e atividades que são
consideradas fundamentais para a prática pedagógica. O estágio me proporcionou a
oportunidade de aplicar meus conhecimentos acadêmicos em situações da prática
profissional, criando a possibilidade do exercício das minhas habilidades. E
aprendendo cada dia mais com a prática pedagógica. (CINDERELA, 2019)
As experiencias aqui na escola promove aprendizagem constante. Aprendo coisas
novas todos os dias, através da escrita das crianças, através de contagem de histórias,
através da coordenação motora grosa e fina. (BELA ADORMECIDA, 2019)
Ocorre através do desenvolvimento das crianças através das atividades desenvolvidas
em sala e dos relatórios. A construção dos saberes docentes pois são elementos
norteadores para a compreensão da realidade especifica que o professor vivencia no
dia-a-dia. (RAPUNZEL,2019)

As partícipes da pesquisa relatam formas diferentes de mobilizar e construir os seus saberes,
descrevendo o estágio como importante momento de aprendizagem e construção de saberes. É
relevante “considerar o estágio como campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto
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epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumental” (PIMENTA e
LIMA, 2012, p.29). Nessa visão, na docência necessita-se definir procedimentos que melhor se
adequem à realidade de seus alunos, mediando, de forma efetiva, os processos de ensino e de
aprendizagem, como retrata as professoras/estagiárias.
As diversidades do cotidiano escolar, apresentam-se constantemente, partindo deste ponto,
sublinha-se que esses saberes alicerçam a prática pedagógica das participantes da pesquisa, ficando
difícil separá-los, encontram-se aninhados no transcorrer da construção da prática docente.
Destacando também, que estão interligados a fatores pessoais do professor, seu modo de ver a
profissão e os alunos que almeja formar, existindo, entretanto, a necessidade constante repensar a
prática, refletir sobre ela para construção de novos saberes.
CONCLUSÕES
Em suma, procurou-se discorrer neste construto a necessidade de pensar nas formações, em
especial o estágio supervisionado como unidade entre teoria e prática, de forma reflexiva, em prol
da práxis docente. Nessa visão, aprendizagem tornar-se-á significativa para os licenciandos, no
futuro universo de trabalho. Sugere-se que a pesquisa esteja presente como uma forma de promoção
de conhecimento, aprendizagem e construção de saberes na busca de ressignificar a prática
pedagógica de desenvolvida pelo professor.
A pesquisa sinaliza alguns achados, dentre eles, repensar e compreender como a o estágio
profissional é importante para o professor/estagiário refletir sobre sua

prática pedagógica ao

atuarem com professores titulares e auxiliares nas CMEIs. De acordo com Freire (1996, p.22), “a
reflexão crítica sobre a prática se torna uma urgência da relação teoria/prática”. O professor sustenta
sua atuação a partir de um processo de construção e reconstrução das dos saberes docentes, frente as
dilemáticas e urgências da prática pedagógica docente.
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Resumo
O presente artigo texto é resultado das investigações de uma pesquisa realizada em escolas da Educação
Infantil em instituições públicas. O objetivo geral da pesquisa é investigar como se configura a
construção e mobilização de saberes durante o estágio profissional de professores/estagiários da
educação Infantil. Embasou-se teoricamente em autores como Freire (1996), Tardif (2014), Pimenta
(2010, 2012), Franco (2012) entre outros autores que discutem os saberes docentes, prática pedagógica
e estágio. A pesquisa tem o cunho narrativo, e traz como instrumental a entrevista, que contou com 4
(quatro) participantes colaboradores da pesquisa. Os achados da investigação, trazem uma discussão
sobre como o estágio constrói e mobiliza saberes que contribuirão na prática pedagógica docente. As
análises dos dados direcionam como resultados, os diversos saberes docentes construídos e
mobilizados nos aspectos relacionados ao cotidiano da sala de aula e da escola. Sugere-se a discussão
sobre a prática pedagógica do professor/estagiário, destacando os saberes que este processo formativo
proporciona ao graduando, articulando a teoria vivida no contexto acadêmico e a realidade da escola.
Sublinha-se a necessidade refletir sobre as formações promovidas durante o estágio nos espaços
escolares, e por fim, discorre-se sobre a importância de analisar a prática docente como uma das
vertentes condutoras de construção e mobilização de saberes docentes.
Palavras-chave: Estagio Profissional 1; Saberes docentes 2; Educação Infantil 3; Formação docente 4.
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INTRODUÇÃO
Os Estágios Supervisionados do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, tem como objetivo possibilitar que
os futuros professores vivenciem o cotidiano escolar, interagir com a rotina escolar e viabilizar
estratégias de ensino e aprendizagem. O estágio supervisionado em Ciências é uma atividade
obrigatória vinculado a disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências. A disciplina é
dividida em créditos teóricos, práticos e estágio, totalizando a carga horária de 120h. O estágio
propriamente dito é dividido em etapas como observação e regência, que tem com intuito preparar o
licenciando para os desafios da prática docente a partir da aproximação com a realidade escolar.
No processo de formação docente, o estágio, é considerado de fundamental importância, no
que diz respeito ao contato direto com a sala de aula e realidade escolar. Além disso, é a
oportunidade em exercitarmos e iniciarmos nossa prática docente, refletindo sobre o futuro campo
de atuação. O estágio no ensino de Ciências foi desenvolvido em um colégio estadual localizado no
município de Jequié-Bahia.
O presente trabalho tem como objetivo analisar como os alunos avaliaram a prática
pedagógica dos estagiários e como as atividades desenvolvidas auxiliaram na construção do
conhecimento.
SEÇÕES DO TRABALHO
Fundamentação Teórica
De acordo com Pedroso (2009) “as atividades lúdicas, como as brincadeiras, os brinquedos e
os jogos, são reconhecidos pela sociedade como meio de fornecer ao indivíduo um ambiente
agradável, motivador, prazeroso, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias
habilidades”.
Entretanto, o professor, no papel de mediador tem o compromisso no processo de ensino
aprendizagem e seus métodos têm origem num método próprio que seleciona conteúdos,
procedimentos, entre outros. Com isso, é administrada ao professor tamanha responsabilidade nas
disciplinas (SILVA, 2007).
Segundo o mesmo autor:
“O papel de professor que repassa/reproduz o conhecimento científico para os alunos
sem possibilitar uma aprendizagem contextualizada e inviabilizando que o aluno seja
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sujeito da aprendizagem não é só um reflexo do sistema universitário, mas também de
uma postura/decisão pessoal do professor” (SILVA, 2007, p. 246).

Um dos obstáculos do processo do ensino aprendizagem é a falta de diversificação de
metodologias de ensino que relaciona a teoria/prática, uma única metodologia, enraizada no ensino
tradicional, com mera mediação do conhecimento faz com que os discentes não gostem dos
conteúdos.
Para vencermos os desafios presentes no cotidiano escolar faz-se necessário o uso de
atividades diferenciadas, atividades práticas que articulem conhecimentos teóricos e práticos,
diminuindo as dificuldades de correlação entre as aulas e o cotidiano dos alunos, conforme aponta
Matos et al. (2015).
Segundo Mizukami e Reali (2005) as atividades práticas de ensino é parte fundamental da
formação inicial de professores. Essas atividades favorecem o conhecimento pedagógico do
conteúdo, construído constantemente pelo professor, ao ensinar.
Além da utilização de novas metodologias de ensino, é importante destacar que a
contextualização é fundamental para fomentar discussões e iniciar a abordagem dos conteúdos.
Silva (2007) “contextualizar significa que o processo ensino-aprendizagem deve partir da realidade
concreta (prática social) historicamente determinada, o que significa possibilitar a articulação dos
conteúdos com a totalidade”. Ou seja, a abordagem e contextualização do conteúdo com a realidade
por parte do professor e o uso de estratégias de ensino permite a aproximação dos estudantes com
os conteúdos, colaborando assim, no processo de ensino aprendizagem.
O processo de avaliação na perspectiva do trabalho permitiu repensar a aplicação de técnicas
da realidade educacional e sim momentos permanentes que direcionam à reflexão do problema
educacional. De acordo com Júnior (2010) refletir sobre a própria ação é uma estratégia importante
para a docência, pois “permite encontrar caminhos para o aprimoramento da prática e descobrir
acertos e erros do trabalho educacional para construir novos rumos de atuação, há que se considerar
sua importância [...]” (JUNIOR, 2010, p. 582). As reflexões por parte dos professores contribuem
positivamente ao perceber como vem sendo a construção do conhecimento e como os alunos têm
vivenciado as metodologias utilizadas, essa reflexão também é importante ao ampliar novas visões
de conhecimento da sua profissão e para sua formação como educador.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa apresenta uma perspectiva qualitativa segundo Bogdan; Biklen (1994) dentro
dessa abordagem o ambiente natural é a fonte direta de obtenção de dados e permite o contato direto
entre o pesquisador com o ambiente e o problema investigado.
O estágio no ensino de Ciências foi desenvolvido em um colégio estadual localizado na
cidade de Jequié-Bahia, em uma turma do sexto ano do ensino fundamental, com 30 alunos na
classe, turno vespertino, assumindo a segunda unidade da disciplina de Ciências. Fomos
acompanhados pelo professor supervisor da disciplina e pela professora regente, terceiro autor.
Para obtenção dos dados foi aplicado um questionário composto de três questões abertas
com objetivo de identificar como os alunos avaliaram a prática pedagógica dos estagiários: 1Como você avalia as aulas dos estagiários? 2- O que mais chamou atenção nas aulas? 3- Qual ou
quais contribuição(es) as aulas de Ciências teve na aprendizagem dos conteúdos? Após aplicação do
questionário, as respostas dos questionários foram analisadas por meio da análise de conteúdo de
Bardin (2009), na intenção de refletirmos sobre o objetivo da pesquisa delineada, bem como apoio
das comunicações estabelecidas entre pesquisador e interlocutores. Os alunos foram identificados
por um código, seguido da letra A e um número.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Sabemos que a avaliação é um instrumento importante na formação inicial do licenciando e
refletir sobre a própria prática não é uma atividade rotineira e fácil dentro do ambiente escolar. Por
isso, a perspectiva do trabalho surgiu da necessidade de refletirmos nossa prática docente durante o
estágio supervisionado obrigatório, levando para o exercício da futura profissão experiências inicias
vivenciadas durante o estágio.
Responderam o questionário o total de 23 alunos, para os mesmos, as aulas foram muito
boas e interessante. Esse resultado é fruto de um planejamento que se respaldou em uma abordagem
pedagógica diferenciada, com diferentes estratégias de ensino, baseadas em aulas expositivas e
dialogadas, práticas no laboratório de Ciências, rodas de conversa sobre o conteúdo programático
da unidade, colaborando assim, no despertar de interesses pelo conteúdo abordado, bem como no
acesso a espaços formativos diferenciados no contexto escolar.
Podemos observar nas seguintes respostas:
Achei muito importante as aulas porque aprendi várias coisas (A1)
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Uma aula excelente com muitas aulas práticas e com filmes e atividades de revisão. (A4)
Achei muito interessante, mas além de suas brincadeiras, a estagiária foi muito rígida, deu
para entender o assunto que ela passou. (A5)
Muito interessante, apesar da aula de ciências ser chata, foi muito divertido esses tempos
de estagiário. (A7)

Tendo em vista a necessidade do uso de novas metodologias a atividade lúdica é uma
ferramenta que contribui significativamente no processo de ensino aprendizagem. O jogo didático,
por exemplo, é um instrumento pedagógico que facilita na assimilação do conhecimento, possibilita
o desenvolvimento da aprendizagem por parte dos alunos, simplifica o conteúdo trabalhado e é
considerado um dos melhores recursos utilizado nas aulas de Biologia (KRASILCHIK, 2004).
Pedroso (2009) afirma também, que as atividades lúdicas, promovem um ensino mais dinâmico e
agradável, podendo utilizar brincadeiras ou jogos, que possibilitem a aprendizagem e várias
habilidades, contribuindo na construção do conhecimento.
Quando questionados sobre os pontos que mais chamou sua atenção durante as aulas, os
alunos responderam:
As aulas técnicas no laboratório. (A1)
No dia que fomos para o laboratório. (A2)
Além de suas conversas interessantes trazia vários conteúdos importantes. (A5)
Tudo. Amo ciências é a matéria mais interessante na minha opinião. (A6)

Uma reflexão levantada, é a utilização de outros ambientes formativos, na maioria das
vezes, a sala de aula tem sido a rotina dos alunos, com aulas meramente tradicionais, entretanto, a
utilização do laboratório, sala de vídeo, permitiu a realização de aulas diferenciadas aproximando
com facilidade os alunos com o conteúdo.
Nesse contexto, Freire (2015) ressalta:
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo vá ficando cada vez mais
claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que 0ensinar não é
transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 2015. p.25)

A última questão do questionário a ser discutida teve respostas diversas, quanto as
contribuições das aulas na aprendizagem responderam:
Aprender sobre os animais que existem no mundo. (A8/A10)
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A explicação nas aulas teóricas foi melhor. (A9)
As aulas no laboratório. (A11)
Ser um cientista, eu tive noção do que é ciência. (A15)
Todas as aulas foram boas a explicação foi melhor. (A13)

Infelizmente um dos alunos não ficou totalmente satisfeito com o planejamento realizado ao
responder na primeira questão que:
Achou o estagiário ruim porque não é igual a outra professora. (A12)

Chamou-nos atenção a resposta do A12, certamente o aluno estava acostumado com a
prática do professor regente da disciplina e criou uma aversão pelo estagiário. Sabemos que o
professor detém uma postura própria em relação à sua formação, a identidade docente é particular e
cada professor tem sua metodologia de ensino.
Nesse sentido, concordamos que também durante o estágio supervisionado ocorre uma
formação dual, para o aluno em sala de aula e para o futuro professor, visto que a partir das
experiências que são trilhadas durante o período de estágio, os estagiários auxiliam os alunos na
construção de novos conhecimentos, bem como por meio do envolvimento dos licenciandos
(estagiários) com a cultura escolar suas identidades são marcadas de diferentes formas por
consequência das reflexões advindas de sua própria prática pedagógica.
CONCLUSÕES
Durante o estágio de regência percebemos o quanto a nossa prática é importante no processo
de ensino-aprendizagem, proporcionando ao licenciando o domínio de instrumentos teóricos e
práticos para sua futura atuação profissional. A avaliação consistiu em um perfeito instrumento para
refletirmos nossa prática e o que é necessário melhorar para que a prática pedagógica atenda as
necessidades de aprendizagem dos alunos. Certamente o estágio supervisionado contribuiu de
forma significativa para nossa formação profissional, possibilitando novas experiências,
permitindo-nos reconhecer as particularidades de cada um e agregando novas práticas para que
contribuam futuramente na atuação profissional.
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Resumo
O estágio supervisionado é um instrumento de formação inicial que leva o licenciando a construção da
identidade docente. O estudo revelou o quanto a avaliação feita pelos discentes vislumbrou novas
reflexões para futuro aperfeiçoamento da prática docente e para a elevação da qualidade do ensino. O
objetivo do estudo consistiu em analisar como os alunos avaliaram a prática pedagógica dos estagiários
e como as atividades desenvolvidas auxiliaram na construção do conhecimento. A pesquisa segue os
preceitos da abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foram aplicados questionários aos alunos
participantes do estudo com questões que versavam sobre as implicações das práticas pedagógicas dos
estagiários na construção do conhecimento dos alunos e sobre as percepções desse alunado a respeito
das práticas realizadas pelos licenciandos estagiários. Os dados provenientes do processo investigativo
foram agrupados, categorizados e analisados conforme a análise de conteúdo descrita por Bardin.
Como resultados, o estudo traz discussões sobre as implicações do estágio supervisionado no processo
de construção de conhecimento para os alunos da educação básica e para os futuros professores, visto
que esse espaço trata-se de um momento formativo dual, que corrobora tanto para a formação dos
alunos que recepcionam os estagiários, quanto para os futuros professores da educação básica. Na
pesquisa ainda é ponderado sobre a importância desse espaço na formação da identidade docente, visto
que a partir das experiências que são trilhadas no envolvimento do licenciando com a cultura escolar
suas identidades são marcadas de diferentes formas por consequência das reflexões advindas de sua
própria prática pedagógica.
Palavras-chave: Formação Inicial; Prática Pedagógica; Estágio supervisionado.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas são cada vez mais intensas as discussões sobre a formação de
professores, sendo o Estágio Curricular Supervisionado um dos elementos de destaque (PIMENTA,
2002; PIMENTA; LIMA, 2004; BARREIRO; GEBRAN, 2006). De atividade meramente técnica e
instrumental, o estágio passa a ser concebido como um “campo de conhecimento”, dotado de
“estatuto epistemológico” (PIMENTA, LIMA, 2004, p. 29).
Enquanto espaço/tempo/momento formativo, é imiscuído de intencionalidades e mais que
isso, é influenciado por concepções epistemológicas de formação docente: racionalidade técnica,
racionalidade prática e racionalidade crítica (CARR; KEMMIS, 1986), as quais podem estar
impregnadas, de maneira nem sempre perceptível, tanto nos projetos pedagógico-curriculares dos
cursos de formação, quanto de forma mais específica, nas disciplinas de estágio, imprimindo formas
de pensar e agir nos professores em formação.
Dada a insuficiência de modelos de cunho pragmáticos e técnicos de formação docente, há a
premência de estabelecimento de modelos de viés emancipatório nos projetos e nas práticas de
formação, catalisadores de reflexões, indagações e novas ações.
Ante tal perspectiva, este trabalho discute a seguinte questão? Quais concepções de estágio
permeiam o curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
campus de Itapetinga-BA? O objetivo fulcral do estudo é analisar as concepções de estágio
relacionadas aos modelos de formação docente (racionalidade técnica, prática e crítica), existentes
no projeto do curso e nas disciplinas de estágio supervisionado do curso supracitado.
O estudo foi desenvolvido com base na abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994)
e torna-se relevante, pois concorrerá para novas discussões relacionadas ao estágio, concepções
epistemológicas em sua relação com a formação de professores da educação básica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Estágio Curricular: Alguns Apontamentos
Em uma visão reducionista e comum, o estágio curricular é visto como a parte prática
dos cursos, sendo, portanto, a oportunidade de contato com o âmbito profissional de
forma mais efetiva. De fato, o estágio compreende “as atividades que os alunos
deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo futuro de trabalho”
(PIMENTA, 2002, p. 21), pois é um componente curricular situado no campo das
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práticas de ensino, sem reduzir-se, no entanto, a uma atividade prática, porque é uma
atividade “teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como
transformação da realidade” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45).
O estágio é circunscrito por complexidades, em decorrência de diversos fatores:
saberes construídos e mobilizados durante a formação inicial, concepções
epistemológicas de formação e de prática, imiscuídas nos projetos dos cursos e
propostas das disciplinas, condições sócio-históricas das escolas básicas enquanto
contextos de imersão do estagiário, dentre outros (PIMENTA; LIMA, 2004). Assim,
ele interfere/colabora no processo de formação da identidade docente, juntamente às
aprendizagens resultantes das demais disciplinas do curso (PIMENTA; LIMA, 2004;
BARREIRO; GEBRAN, 2006).
Indubitavelmente, o processo de construção da identidade é complexo e dinâmico,
contudo, “o estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano da
escola, abre espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do professor na
sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 68) e, para tanto, deve ser “um espaço de
convergência das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso e,
principalmente, ser uma contingência de aprendizagem da profissão docente”
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 102).

Tais aspirações podem se concretizar à medida que modelos epistemológicos de formação
de cunho técnico e praticista sejam superados por modelos de cunho mais críticos e
transformadores. De acordo com Carr e Kemmis (1986), historicamente, existem três modelos
epistemológicos na arena de disputa pela hegemonia nos cursos de formação docente, sobre as quais
trataremos a seguir.
A racionalidade técnica postula a formação pautada na supremacia da teoria, a qual opera
como agente transformadora da prática; o professor é um aplicador de teorias formuladas por
especialistas (CARR; KEMMIS, 1986).No estágio supervisionado, essa racionalidade se manifesta
em propostas que dissociam teoria e prática, sobrepondo a primeira sobre a última, pois, “espera-se
que a teoria educacional seja aplicada de forma direta à prática docente” (DINIZ-PEREIRA;
LACERDA, 2009, p. 1234), desconsiderando os determinantes socioculturais. Ou quando há a
crença de que as técnicas e metodologias de ensino são capazes de resolver os problemas do ensino.
(PIMENTA; LIMA, 2004). Desse modo,
A perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho
concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as disciplinas que compõem os cursos
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de formação não estabelecem os nexos entre os conteúdos (teorias?) que desenvolvem
e a realidade nas quais o ensino ocorre (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 39).
A racionalidade prática critica a sistematização técnica e defende que a educação, e,
mais especificamente, as ações em sala de aula e na escola, sejam dirigidas por
julgamento de “profissionais sábios experientes”- os professores-, os quais guiam o
julgamento “por critérios advindos do processo por si mesmo, ou seja, critérios
baseados na experiência e aprendizagem os quais distinguem processos educacionais
de não-educacionais” (CARR; KEMMIS, 1986, p.36-37).

A racionalidade prática se manifesta no estágio quando há uma valorização exacerbada da
prática, sobreposta à teoria, por acreditar que essa não responde às demandas ou complexidades do
ensino. Assim, deixa-se de lado a teoria, na busca de soluções pautadas na experiência cotidiana.
Já a racionalidade crítica supera o caráter objetivista da racionalidade técnica, bem como o
subjetivista da racionalidade prática, e concebe a educação como fenômeno complexo, situado
historicamente, sob pano de fundo sociocultural e político. A escola é vista enquanto comunidade
investigativa, e os professores, como agentes de transformação social, os quais não podem
negligenciar a pesquisa, pois, “uma ciência da educação crítica não é uma pesquisa sobre ou a
respeito de educação, ela é uma pesquisa na e para a educação” (CARR; KEMMIS, 1986, p. 156grifo nosso). Propostas de estágio ancoradas na racionalidade crítica concebem essa atividade como
práxis, e incentiva a problematização da realidade, no confronto com as teorias, defendendo o
“estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 46).
Defendemos propostas de estágio ancoradas na racionalidade crítica, posto que oferece
elementos para que essa atividade não seja mero praticismo, nem aplicação teórica, mas momento
de confronto teoria-prática em contextos sociais dinâmicos e complexos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo se fundamenta na abordagem qualitativa, que de acordo com Bogdan e Biklen
(1994), atribui importância aos significados que os sujeitos atribuem às suas experiências. O lócus
da pesquisa é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga-BA, na qual,
tomamos como objeto de estudo, o estágio curricular do curso de Licenciatura em Física. Os dados
foram constituídos por meio de levantamento documental (Projeto Pedagógico do curso e ementas
das disciplinas de estágio: Estágio I, Estágio II, Estágio III, Estágio IV e Estágio V) e aplicação de
questionário estruturado a três discentes do VIII semestre (último período letivo) do referido curso.
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No processo de tratamento dos dados, recorremos à análise documental, a qual perscruta
informações relevantes nos documentos a partir de hipóteses ou questões que interessem ao
pesquisador (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) e à análise de conteúdo, que desvela mensagens implícitas
em documentos, textos, etc. (BARDIN, 2011). Por se tratar de uma pesquisa em desenvolvimento,
trazemos a primeira parte dos resultados, que consistiu na análise documental.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O curso de Licenciatura em Física, da UESB, Itapetinga-BA foi criado em 2010, com início
em 2012. O projeto foi elaborado em 2008, respaldado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, Curso de Licenciatura, de
graduação plena, instituídas pela Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de fevereiro de 2002, bem como do
Parecer CNE/CP 9/2001. O curso totaliza 3.360 horas, distribuídas em diversas disciplinas que
contemplam: conteúdos específicos em Física, conteúdos específicos de Matemática e demais
Ciências Naturais, conteúdos pedagógicos, fundamentos da educação, metodologias de ensino e
atividades curriculares (que inclui os estágios), os quais computam 435 horas.
De acordo com o projeto, o principal campo de atuação do licenciado é a docência na
educação básica (anos finais do ensino fundamental e ensino médio). Mas cita outros âmbitos, dos
quais, destacamos “o ensino não-formal [...], como ensino à distância, educação especial (ensino de
física para deficientes físicos), centros e museus de ciências e divulgação científica” e “produção de
conhecimentos na área de ensino de física” (UESB, 2008, p.14). Julgamos pertinente a defesa do
alargamento de experiências em diferentes campos profissionais.
No tocante ao perfil desejado do egresso, este deve ser “um profissional com sólida
formação em Física, dominando tanto os seus aspectos conceituais, como os históricos e
epistemológicos e em Educação” (UESB, 2008, p. 14). Percebemos aqui, uma ênfase sobre os
aspectos conceituais e conhecimentos específicos, com indício de racionalidade técnica.
Semelhantemente, quando trata das competências e habilidades do licenciado em Física, a primeira
delas recomenda que o egresso deve “dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações
com a Matemática e outras Ciências” (UESB, 2008, p.15).Não há menção de competência
relacionada à análise ou compreensão da educação em seus determinantes sócio-históricos, ainda
que no item que trata dos conteúdos pedagógicos, haja alusão a estudos sobre “visão geral da
educação e seu papel na sociedade” (UESB, 2008, p. 17).

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

2995

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A formação de professores deve promover uma análise crítica e aprofundada educação e do
ensino, pois aquela, um fenômeno complexo, e este, uma prática social historicamente situada
(CARR; KEMMIS, 1986; PIMENTA; LIMA, 2004).
As competências e habilidades de viés mais crítico preconizam que o licenciado deve
“articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de física e na sua
prática pedagógica” e “desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente
responsabilidade social, respeitando direitos individuais e coletivos, diferenças culturais, políticas e
religiosas...”(UESB, 2008, p.15).
Quanto à análise das ementas, em Estágio I (60h), ofertada no IV semestre, é proposto o
“reconhecimento, concepção e análise dos principais determinantes do ensino de Física nas escolas
de Ensino Fundamental e Médio: evasão, repetência e eficiência”. Na referida ementa, há ênfase
sobre questões problemáticas relacionadas ao ensino de Física. Não há clareza se a “análise” deve
levar em consideração questões sócio-políticas. Desse modo, há indicativos da racionalidade
prática, embora proponha a análise de fatores interventores no ensino de Física.
A ementa de estágio II (60h), ofertada no V semestre, propõe o “acompanhamento e análise
das rotinas das escolas públicas de Ensino Fundamental II e Médio da comunidade”. Percebemos
aqui, indícios da racionalidade crítica, quando propõe a análise do cotidiano escolar. Consultamos
os planos de curso dessas duas disciplinas, o qual indica que a pesquisa (sobre o ensino de Física,
rotina escolar e dificuldades enfrentadas por professores e estudantes da escola básica), é o fio
condutor do estágio. Aqui, entende-se que haja intencionalidade de desenvolvimento da proposta do
estágio com pesquisa, que tem sido bastante recomendada por seus resultados (PIMENTA; LIMA,
2004).
A disciplina Estágio III (60h), ofertada no VI semestre,deve oportunizar a “regência de
classe em escolas públicas de ensino médio da comunidade. Aplicação de projeto de ensino.
Apresentação de relatório de avaliação do trabalho didático”. Conforme análise no plano de curso,
esta disciplina é desenvolvida sob a perspectiva de co-regência com pesquisa (coleta e análise de
dados), o que consideramos bastante salutar, já que o licenciando tem oportunidade de confronto
teoria-prática (PIMENTA, LIMA, 2004), discutindo em sala os resultados com seus pares, por isso,
há prevalência da racionalidade crítica.
O texto da ementa de estágio IV (90h) ofertada para o VII semestre apresenta vestígios das
racionalidades técnica, prática e crítica, respectivamente, pois propõe o estudo da “física e os
currículos escolares. Concepções e alternativas de viabilização do laboratório de física. Produção e
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disseminação de textos e vídeo para o ensino de física”. Além disso, tenciona oportunizar a
abordagem de técnicas e procedimentos para a concepção e construção de materiais instrucionais e
suas possíveis formas de disseminação. A presença das três racionalidades é resultante do
movimento dialético de afirmação da racionalidade crítica, a qual constitui uma síntese superadora
das racionalidades técnica e prática, e por isso, não as exclui, ao contrário, as integra, para então,
superar suas lacunas epistemológicas (CARR; KEMMIS, 1986).
No texto da ementa de Estágio V consta o seguinte: “o professor como profissional da
educação, seu desenvolvimento como educador e realização do estágio supervisionado”. Ademais,
objetiva “oportunizar o desenvolvimento de projetos de ensino em escolas de ensino fundamental e
médio, preferencialmente da Rede Pública, na forma de estágio curricular, visando à preparação ao
magistério”. O texto apresenta indícios de racionalidade crítica, uma vez que enfatiza o professor
enquanto um profissional (PIMENTA; LIMA, 2004), o qual deve desenvolver a regência de classe
e projetos de ensino.
CONCLUSÕES
O estágio supervisionado enquanto campo de investigação, pautado na pesquisa, tem sido
bastante defendido, pois contribui para a construção da identidade com foco na autonomia docente,
favorece a articulação teoria e prática, concorre para o enfrentamento do ensino acrítico, além disso,
é uma proposta exequível.
Concluímos, após a análise dos documentos que o curso de Licenciatura em Física da
instituição investigada, está inclinado à racionalidade crítica, com atravessamentos da racionalidade
técnica e prática. Anuímos que o rompimento de práticas assentadas nessas concepções requer
esforço coletivo dos formadores em suas atividades nas disciplinas e ações de discussão e mudanças
nos projetos pedagógicos dos cursos.
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Resumo
Atualmente o estágio curricular passou a ser concebido como campo de conhecimento, assumindo
novos contornos, tendo em vista a necessidade de rompimento com concepções acríticas de formação
docente. Nesse contexto, a pesquisa no estágio e o estágio como pesquisa tem sido alternativas
prementes. Para tanto, é mister revisar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e as
propostas formativas das disciplinas de estágio, a fim de que sustentem o estágio como práxis
emancipatória. Por isso, esse estudo tem por objetivo analisar as concepções de estágio relacionadas aos
modelos de formação docente (racionalidade técnica, prática e crítica), que permeiam o Projeto
Pedagógico e as disciplinas de estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Física, da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga-BA. A pesquisa foi desenvolvida
com base na abordagem qualitativa. Os dados foram constituídos por meio de levantamento
documental (Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Física e ementas das disciplinas de estágio:
Estágio I, Estágio II, Estágio III, Estágio IV e Estágio V) e aplicação de questionário a discentes do
VIII semestre. Submetemos os dados à técnica de análise documental e à análise de conteúdo. Por se
tratar de uma pesquisa em andamento, apresentamos a parte inicial dos resultados que consistiu na
análise dos documentos. Os resultados indicaram que coexistem as três concepções epistemológicas de
formação docente no projeto pedagógico e nas ementas das disciplinas de estágio supervisionado do
curso em questão, com prevalência da racionalidade crítica, que se manifesta nas intenções de
desenvolvimento de estágio com pesquisa.
Palavras-chave: Práxis; Formação docente; Pesquisa; Estágio Supervisionado.
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Resumo
A didática, os estágios e a formação de professores constituem o propósito do painel. No primeiro
artigo “A Didática como Ciência e a Didática como componente curricular: percepções de professores
de Didática” investigou-se a distinção entre a Didática como ciência e a Didática como componente
curricular, a partir das percepções de professores de Didática de um dos campi da Universidade
Estadual do Ceará (UECE), situando suas implicações para os processos de ensino e de aprendizagem.
Os dados apontaram que os cursos de formação de professores dedicam pouco espaço para discussões
consistentes sobre a Didática, destacando os tipos de Didática, seu estatuto científico e sua tarefa de
refletir acerca do ensino como prática social complexa e necessária para uma educação de qualidade. O
estudo seguinte “Estágio Supervisionado: percepções dos acadêmicos do curso de Licenciatura em
Computação” objetivou descrever as percepções dos licenciandos do Curso de Computação à
Distância em relação ao exercício da docência, a partir da experiência formativa vivenciada no Estágio
Curricular. Os resultados apontaram que as experiências adquiridas, pelos licenciandos no Estágio
Supervisionado possibilitou estabelecer relações entre teorias e práticas educacionais, aproximando-os
do cotidiano escolar e favorecendo no processo de formação do futuro professor. Por fim o artigo
“Perspectivas e desafios da formação em Pedagogia”, ao objetivar desvelar as perspectivas e desafios da
formação em Pedagogia, a partir da análise da proposta formativa do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) de Pedagogia, ofertado em um dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) evidenciou que apesar das aproximações entre o previsto nos aspectos
legais e o descrito na proposta formativa do curso de Pedagogia investigado, há, ainda, um desafio na
qualificação desse profissional. Tais pesquisas favorecem a reflexão e o debate acerca da formação
profissional docente.
Palavras-chave: Didática; Estágio Supervisionado; Formação de Professores; Docência.
A DIDÁTICA COMO CIÊNCIA E A DIDÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:
PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE DIDÁTICA
Pedro Jônatas da Silva Chaves – SME/Itapipoca-CE

INTRODUÇÃO
Este texto propõe-se a estudar a distinção entre a Didática como ciência e a Didática como
componente curricular, a partir das percepções de professores de Didática de um dos campi da
Universidade Estadual do Ceará (UECE). Entende-se como Didática um campo da Pedagogia que
fundamenta o ensino e aprendizagem. Neste aspecto, a Didática tem como objeto de estudo o ensino
como ação e relação de sujeitos situados dentro de contextos específicos. Por sua vez, a Didática
como componente curricular dos cursos de formação de professores é uma atividade de pesquisa e
sistematização de conhecimentos visando a formação de professores. Muitas vezes, a Didática
como componente curricular é dividida em Didática Geral e, Didáticas Específicas.
Logo, a pesquisa teve como objetivo geral compreender o que distingue, do ponto de vista
dos professores, a Didática como ciência da Didática como componente curricular. Dentre alguns
fatores que instigaram a elaboração deste artigo, destaca-se a ênfase demasiada na formação política
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em detrimento da formação pedagógica, partindo muitas vezes dos próprios centros de formação de
professores ou dos próprios alunos. A formação política é fundamental no processo de formação de
professores, mas o exagero poderá resultar em uma geração de pedagogos diplomados desviados
para outras ciências, como a Sociologia, História, Política, Antropologia ou Filosofia, e esquecidos
de sua própria ciência.
Outro fator que merece destaque é que os problemas da escola não são apenas políticos, mas
também de natureza teórica e pedagógica. Alguns estudantes e pesquisadores consideram que
apenas os aspectos políticos impedem o estabelecimento de uma escola de qualidade. Com isso,
gastam-se todas as suas energias em discussões e pesquisas sobre aspectos políticos, esquecendo-se
de perceber que esses aspectos não podem justificar a falta de preparo dos docentes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste trabalho a Didática é definida como uma subárea da Pedagogia, embora com estatuto
científico e epistemológicos bem definidos e próprios, que tem como objeto de estudo o ensino
como prática social complexa, onde investiga os fundamentos, modos e finalidades dos processos
educativos visando a aprendizagem. Esta definição fundamenta-se em Lima (2011), que afirma que:
O objetivo da Didática é promover a reflexão sobre a docência, tendo a prática com
ponto de chegada e de partida, na constante busca do desenvolvimento de um trabalho
que alie o conhecimento científico e o conhecimento pedagógico, em uma
determinada área de conhecimento (2011, p. 97).

Na definição da autora mencionada destaca-se, dentre outras coisas, a compreensão que a
Didática não é uma área de conhecimento abstrata que busca estabelecer um processo onde a teoria
norteia a prática, na verdade, a Didática, na compreensão da autora, é uma Ciência que inicia sua
reflexão a partir de uma observação da prática e os resultados da reflexão teórica possuem
implicações também práticas, estabelecendo um processo prática-teoria-prática.
Outra teórica que fundamenta o conceito de Didática, aqui apresentado, é Pimenta (2015),
que afirma o seguinte sobre essa ciência:
Ao estudar o ensino como fenômeno complexo e prática social, a didática busca
compreender o ensino em situação, suas funções sociais, suas implicações mais
amplas; realizar ação auto-reflexiva como componente do fenômeno que estuda,
(porque é parte integrante da trama do ensinar); assim, a didática, como parte do
evento ensino, ajuda a criar respostas novas assumindo ao mesmo tempo um caráter
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explicativo, compreensivo e projetivo, sobre a natureza do ensino, seus problemas e
suas causas, suas consequências, suas possibilidades e seus limites na construção do
humano (2015, p. 89-90).

Observa-se que a autora compreende a Didática como uma Ciência prática,
epistemologicamente assegurada, que tem no ensino situado no tempo e no espaço seu objeto de
estudo, ao mesmo tempo, que fundamenta esse ensino. Além disso, é possível perceber que as
teorias elaboradas pela Didática possuem implicações práticas, assim como a Pedagogia.
Percebe-se, em consonância com a fundamentação teórica, que o conceito de Didática
distancia-se de uma perspectiva da Didática, chamada por Candau (2014), de instrumental. De
acordo com a autora, esse tipo de Didática concentra-se no “como fazer” como uma forma neutra e
universal, esquecendo-se dos demais aspectos do trabalho pedagógico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atingir a finalidade da pesquisa existem diversos caminhos, por isso é importante a
metodologia, pois, como afirma Demo (1985, p. 19), “a metodologia cuida dos procedimentos, das
ferramentas, dos caminhos”. De forma resumida, é possível explicar que esta pesquisa adotou o
método hermenêutico-dialético, que corresponde a compreensão, no caso do primeiro, e crítica, no
caso do segundo. De acordo com Minayo, (2015) esses dois métodos trabalhados simultaneamente
“traz princípios que podem servir de baliza para a operacionalização do método de interpretação de
sentidos” (p. 99-100).
Também, configura-se como qualitativa por entender que o espaço educativo é marcado por
relações simbólicas, o que dificilmente pode ser representado por análises quantitativas. Quanto à
natureza, a pesquisa pode ser caracterizada como básica/teórica, embora é preciso reconhecer que
“uma pesquisa sobre problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos. Da
mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática
imediata” (GIL, 2002, p. 18). Por fim, o procedimento adotado foi o estudo de caso.
O cenário da pesquisa foi um dos campi da Universidade Estadual do Ceará (UECE),
localizada no interior do Estado do Ceará. Os sujeitos da pesquisa foram 5 professores, 3 do Curso
de Licenciatura em Pedagogia, 1 do Curso de Licenciatura em Química e 1 do Curso de
Licenciatura em Ciências Sociais, que ministraram o componente curricular denominado Didática
Geral. Foram adotados nomes fictícios para todos os sujeitos, com o objetivo de evitar exposição ou
comprometê-los de forma desnecessária.
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Os dados foram coletados mediante questionários, com uma combinação de perguntas
fechadas e abertas, visando possibilitar no entrevistado uma liberdade direcionada. Tendo em mente
que os fenômenos não possuem um estado puro, tornou-se necessário a realização de uma análise
dos dados coletados.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta sessão, serão apresentadas as análises das falas dos sujeitos, embora, devido ao espaço
deste trabalho, as respostas das questões que não forem contempladas, servirão para o
desenvolvimento de outros trabalhos.
Para iniciar, buscou-se compreender as concepções mais gerais dos entrevistados sobre a
Didática, a partir da questão: Qual a sua concepção em relação à Didática? Os 05 professores
apresentaram as seguintes definições:
Numa concepção mais clássica e tradicional, é um conjunto de conhecimentos
legitimados historicamente pelo campo da educação, no intuito de estabelecer
diretrizes para a dinâmica do ensino-aprendizagem, geralmente no contexto da escola
[...] Numa abordagem mais presente no movimento de profissionalização da carreira
docente, constitui o conjunto de saberes da prática docente construídos com o objetivo
de estabelecer as condições para o saber fazer do fenômeno ensino-aprendizagem.
(Professor 1)
Compreendo Didática como uma área de estudo da Pedagogia, cujo objeto de estudo é
o ensino contextualizado. Por esse motivo, a didática preocupa-se em compreender as
tendências pedagógicas, identidade docente, ética no trabalho do professor e os
processos de organização didática que envolvem planejamento, ensino e avaliação.
(Professor 2)
A disciplina ou componente curricular didática se faz pertinente em cursos de
formação de professores ou licenciaturas, uma vez que trás subsídios teóricos e
práticos para o trabalho docente. Instrumentos esses essenciais para as atividades
pedagógicas na gestão de sala de aula e fora dele [...] A didática deve contribuir para
que o professor entenda o ato e o contexto de ser professor de forma
multidimensional, levando em consideração os aspectos históricos, políticos,
sociológicos, psicológicos e culturais na formação humana. (Professor 3)
Costumo falar sobre Didática em um eixo com três vertentes: Didática como ciência;
Didática como disciplina; e a didática posta em prática. Como ciência, acredito que
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seja a área do conhecimento em que estamos sempre pesquisando, conhecendo nosso
público-alvo (discentes) e elaborando e revendo técnicas e concepções para que
possamos estar sempre em sintonia com os espaços de ensino-aprendizagem; Como
disciplina, é o momento em que entramos em contato com as mais diversas
ferramentas e os mais diversos conteúdos que se voltam para esta ciência da
discussão, transmissão e construção de conhecimento; Como prática, seria o que
normalmente escutamos “o professor tem didática”, de modo que a prática docente
envolve e requer que o docente tenha uma Didática forte em sua didática. (Professor
4)
Minha concepção é que trata de uma área do campo pedagógico, que tem como
preocupação central estudar o processo de ensino e ao mesmo tempo propor
possibilidades de aprimoramento deste ensino, visando uma aprendizagem
significativa. Do ponto de vista mais prático vejo que há uma tendência a reduzir a
didática aos aspectos técnico-metodológicos do ensino, porém devemos compreender
que a didática vai além disso uma reflexão e uma proposição sobre um tipo de
educação e um tipo de sociedade, refletidas nas propostas de ensino. (Professor 5)

De acordo com Almeida e Pimenta (2014), os concursos públicos para a área da Didática e
nos cursos de graduação em Pedagogia e pós-graduação na área de educação e ensino, apresentam
candidatos e alunos que não possuem o mínimo de leitura sobre o tema e as produções do campo de
pesquisa. Inicialmente é preciso dizer que essa constatação não se aplica aos professores
entrevistados, visto que possuem domínio tanto do conceito como dos nomes dessa área de estudo.
Entretanto, consonâncias e dissonâncias entre os entrevistados e autores podem ser identificadas.
Inicialmente, o professor 1 afirma que a Didática estabelece diretrizes para os processos de
ensino e de aprendizagem. Esta definição encontra-se em consonância com Libâneo (2013), que
considera a tarefa dos estudos na área da Didática fundamentar o ensino. Ou seja, que é tarefa da
Didática também pensar os conteúdos a serem ministrados e as técnicas, pois, para além dos
problemas políticos, a escola deve buscar soluções para os seus problemas técnicos.
Em continuação, o professor 1 afirma que a Didática constitui os conjuntos de saberes da
prática docente. Mais uma afirmação em acordo com Libâneo (2011), pois a Didática deve ter como
objetos de pesquisa os elementos que envolvem o ensino, a saber: finalidades, princípios,
condições, organização objetivos, conteúdos, métodos, etc. Atualmente outros organismos
nacionais e internacionais estão retirando da Didática a responsabilidade pelas definições desses

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

3004

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

elementos, principalmente os conteúdos e métodos. É possível considerar isso como o principal
responsável pelo enfraquecimento desse campo de estudo.
A professora 2, em harmonia com Farias et. al (2014), define a Didática como uma área de
estudo da Pedagogia, visto que esta tem como objeto de estudo o fenômeno educativo e aquela o
ensino contextualizado. Ao apresentar os elementos de preocupação da Didática, a professora 2 não
citou a definição dos conteúdos a serem ensinados. Talvez por esquecimento ou receio de ser
interpretada como tecnicista, contudo, a organização didática, além do planejamento, ensino e
avaliação, envolve também a definição dos conteúdos.
A resposta do professor 3 relaciona a Didática como responsável por subsidiar o trabalho
docente de forma teórica e prática. Se a Didática tem como objeto de estudo o ensino e, por sua vez,
o ensino exige intencionalidade, significa que o trabalho docente precisa ser organizado de forma
intencional em busca para atender as expectativas das comunidades sociais específicas, o que
envolve um trabalho coletivo. Ou seja, a Didática, conforme o professor 3, deve contribuir para que
o trabalho do professor seja consciente.
O professor 4 fez uma distinção entre as concepções científica, disciplinar e prática da
Didática. De modo geral, o entrevistado apresenta uma visão que entende a Didática como área de
pesquisa onde se avalia técnicas e concepções existentes e novas. Por mais que ele insista que o
professor “tem” ou “deve ter” uma Didática, é preciso compreender que o professor 4 apenas se
utiliza de uma concepção presente no contexto escolar e universitário, significando que a Didática
envolve orientações práticas também. Conforme Pimenta (2015), a Didática, além de área de estudo
com objeto próprios, busca fundamentar os processos de ensino e de aprendizagem.
Por fim, o professor 5 entende que a Didática é uma área que estuda o ensino e, ao mesmo
tempo, propõe aprimoramento para o que ensino aconteça de modo satisfatório. E acrescenta que a
Didática deve, além disso, propor um tipo de educação e um tipo de sociedade através do ensino. A
concepção do professor 5 assemelha-se a ideia das suas dimensões da Didática, proposta por
Caldeira e Azzi (2013), que entende que a Didática possui a dimensão explicativa, que possibilita
entender o ensino como ele se apresenta, e a projetivo, que viabiliza formas de intervenções com o
objetivo de melhorá-lo.
Outra questão foi apresentada da seguinte forma: Você acha que existem tipos de Didática?
O professor 1 preferiu não respondeu à pergunta. Já o professor 2 afirma que, por ser variável, a
Didática possui tipos, como por exemplo: Didática Instrumental, a Anti-Didática, a Didática Crítica
e Didática Contextualizada. Por sua vez, o professor 3 entende que não existe tipos de Didática, mas
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sim, tendências pedagógicas. Ele sugere que as tendências pedagógicas, como seu projeto
específico de educação, influência o surgimento de concepções de Didática. O professor 4 afirma
que não existe tipos de Didática, o que existe são áreas de estudo. Nas palavras do professor, “a
Didática seria um gênero do qual se ramificam espécies” (Professor 4). Levando em consideração a
concepção de Didática do professor 4, é possível dizer que o mesmo compreende a Didática como
uma área que é composta pelas concepções científica, disciplinas e prática da Didática. Por último,
o professor 5 compreende que existem especificidades da Didática dependendo da área ou ciência,
mas que a essência da Didática é sua investigação sobre o processo de ensino.
No contexto desta pesquisa, foi possível identificar que os tipos de Didática especificado
pelo professor 2 estão em consonância com Farias et. al (2014). E, em contraposição aos
professores 3, 4 e 5, Alarcão (2011) apresenta que a Didática possui 3 tipos:
A fim de contribuir para clarificação deste campo, ainda pouco claro, parece-me
relevante distinguir, pois, entre a didáctica [sic] curricular, disciplina que se ensina no
espaço curricular dos programas de formação de professores, a investigação didáctica,
e a didáctica operativa ou a didáctica de acção [sic] profissional, referindo-se esta à
actuação [sic] dos professores no exercício da sua função didáctica. (ALARCÃO,
2011, p. 181)

Em dissonância com os sujeitos da pesquisa, Alarcão afirma a existência de tipos de
Didática, identificando a Didática como componente curricular, a Didática enquanto Ciência e a
Didática da ação profissional. Essa dissonância, exceto em relação ao professor 2, evidencia certo
desconhecimento sobre essa reflexão específica sobre a Didática ou a existência de autores que
fundamentam essas afirmações, mas que não foram citados na entrevista. Aqui é preciso lembrar
que foi questionado sobre os autores que fundamentam as reflexões individuais de cada
entrevistado.
Outra pergunta posta foi: Em sua opinião, a Didática é uma ciência com campo definido?
Novamente o professor 1 não quis apresentar resposta. Por sua vez, o professor 2 confirma que a
Didática possui campo definido, e acrescenta que “ela faz parte de uma ciência que estuda a
educação que é a Pedagogia. E o objeto de estudo da Didática é bastante preciso: o ensino
contextualizado” (Professor 2). O professor 3 afirma que a Didática possui “campo definido dentro
das ciências da educação. Um dos objetos de estudo da Pedagogia”. Já o professor 4 declara que
“embora tenhamos a sensação de que o campo está definido, há sempre boas surpresas que nos
mostram que esta premissa não é verdadeira”. Por fim, o professor 5 compreende que a Didática
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não é uma ciência, mas sim uma área de conhecimento que tem o ensino como objeto de
conhecimento.
Já na revisão de literatura foi possível perceber que Pimenta (2015) assegura que a Didática
é uma área epistemológica com estatuto científica e objeto de pesquisa próprio e assegurado. Em
outro momento a autora reafirma:
Compreendendo o ensino, objeto da didática, como fenômeno complexo, que se
realiza na práxis social entre os sujeitos – professores e alunos, mediados pelas
condições objetivas – situados em contextos (institucionais, culturais, espaciais,
temporais, sociais...) [...] Ao estudar o ensino como fenômeno complexo e prática
social, a didática busca compreender o ensino em situação, suas funções sociais, suas
implicações mais amplas (PIMENTA, 2015. p. 89).

É possível perceber que a autora compreende o ensino como objeto de estudo da Didática,
que por sua vez possui estatuto científico definido. Ou seja, enquanto a Pedagogia tem o fenômeno
educativo o seu objeto de estudo, a Didática tem o ensino como prática social entre sujeitos situados
em contextos. Esta definição encontra-se em consonância com o professor 2, que afirma que a
Didática faz parte da Ciência da Educação, Pedagogia, tendo como objeto de estudo o ensino
contextualizado. Entretanto, o professor 3 afirma que a Didática possui campo definido dentro das
ciências da educação. Esta forma plural caracteriza as diversas ciências, como política, economia,
sociologia, filosofia, psicologia, história, etc, que utilizam suas análises específicas para estudarem
o fenômeno educativo ou ensino. Logo, é preciso identificar que a Didática não faz parte desse
grupo.
O professor 4 afirma ser falsa a sensação de definição. Diante disso, é preciso compreender
que a ciência permanece em constante desenvolvimento, visto que os agentes/especialistas estão em
constante revisão das teorias e dos critérios epistemológicos. Mas isso não impede que uma ciência
possua estatuto científico e campo definidos.
Já o professor 5 entende que a Didática não é uma ciência, mas sim uma teoria do ensino.
Muitos autores entendem a Pedagogia como Ciência da Educação e a Didática como um pedaço que
compõe a Pedagogia, embora sem estatuto científico e no máximo como uma teoria. Desta forma,
em consonância com outros teóricos do campo, o professor 5 entende a Didática como teoria que
estuda o ensino em situações concretas e constitui diretriz para um ensino esclarecido.
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Logo, fundamentado na revisão de literatura, este trabalho identifica a Didática como a
ciência do ensino como prática social complexa, mas, para os professores entrevistados, a Didática
não é uma ciência.
Para concluir, foi analisado as respostas da pergunta a seguir: Na sua opinião, existe
diferença entre a Didática como ciência e Didática como componente curricular dos cursos de
formação de professores? O professor 1 faz a diferenciação especificando que a Didática “como
ciência está sempre em construção e atualização pela pesquisa. Como componente curricular
também pode estar nessa dinâmica [...], ou pode ser desenvolvida numa perspectiva instrucionista”.
A professora 2 afirma que não sabe a diferença. Já para o professor 3 explica que a Didática como
ciência deve “contribuir na formação do professor [...] por isso está presente na formação de
professores e apenas nos cursos de licenciatura”. O professor 4 expressa que a “Didática enquanto
ciência fornece subsídios para a Didática enquanto disciplina”. Por último, o professor 5 afirma que
“a lógica é a mesma atribuída às ciências que compõem o processo de ensino: os conhecimentos
didáticos precisam ser parte da formação de quem vai trabalhar com seu objeto de estudo, daí ela
ser um componente curricular”. Ao analisar as respostas, é possível considerá-las vagas e sem
muitos elementos para análise, ou seja, são respostas que respondem quase nada. Mesmo assim é
possível entender que os professores 3, 4 e 5 compreendem a Didática como uma área de constante
produção de conhecimentos relativos ao ensino e que esses conhecimentos chegam aos futuros
professores mediante o componente curricular.
Na revisão de literatura, fundamentado nos autores da área, foi possível definir a Didática
como uma subárea da Pedagogia, embora com estatuto científico e epistemológicos bem definidos e
próprios, que tem como objeto de estudo o ensino como prática social complexa, onde investiga os
fundamentos, modos e finalidades dos processos educativos visando a aprendizagem. Assim, além
de estudar os aspectos que envolvem o ensino, a saber: objetivo políticos e pedagógicos, currículos,
métodos, técnicas, recursos, avaliação, aluno, professor e o contexto, a Didática busca compreender
o funcionamento e função social do ensino.
Agora, o que dizer do componente curricular denominado Didática? De acordo com Farias
et. al (2014), a Didática foi instituída como disciplina dos cursos de formação de professor em
1946, na época prevalecendo o enfoque prescritivo, normativo e instrumental. De lá até os dias
atuais passou por muitas transformações, radicais até. Neste trabalho, interessa a situação e os
estudos atuais sobre essa disciplina. Por isso, levando em consideração tudo que foi dito sobre a
Didática até aqui, é possível compreender que no contexto do componente curricular, o aluno
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3008

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

entrará em contato com as reflexões científicas dos teóricos da área na busca por “criar respostas
novas assumindo ao mesmo tempo um caráter explicativa, compreensivo e projetivo, sobre a
natureza do ensino, seus problemas e suas causas, suas consequências, sus possibilidades e seus
limites na construção do humano” (PIMENTA, 2015, p. 89-90).
O que Pimenta (2015) explica é que no contexto do ensino nas licenciaturas, a Didática deve
compreender o ensino, explicar as análises e possibilitar ações que resultem na formação de sujeitos
– alunos – prontos para inserirem-se criticamente na sociedade, visando a denúncia da
desumanização e transformação social. As autoras Martins e Romanowski (2015, p. 148-149)
acrescentam:
A Didática enquanto campo disciplinar aparece com frequência relacionada à prática
docente desenvolvidas nas escolas num constante movimento de problematização e
análise crítica daquelas práticas. Nessa dinâmica, a realidade da escola de Educação
Básica se constitui campo de investigação, produção e sistematização de
conhecimentos para a formação inicial de professores.

Essa definição das autoras concorda com a definição de Lima (2011) que compreende como
parte integrante da Didática a reflexão a partir de uma observação da prática onde os resultados da
reflexão teórica possuem implicações também práticas. Dessa forma, a Didática passa a ser
reconhecida como campo de formação e investigação, significando que as reflexões não podem
priorizar discursões sociais e institucionais em detrimento da prática pedagógica no contexto da sala
de aula.
Considerações Finais
Pretendeu-se neste trabalho estudar a distinção entre a Didática como ciência e a Didática
como componente curricular, a partir das percepções de professores de Didática de um dos campi
da Universidade Estadual do Ceará (UECE), situando suas implicações para os processos de ensino
e de aprendizagem.
Os dados da investigação coletados junto aos documentos, professores e alunos,
evidenciaram aspectos importantes: a) os textos dos Programas da disciplina Didática Geral não
apresentam respostas claras e objetivas para a questão desta pesquisa; e b) Mesmo citando autores
da área da Didática e apresentando respostas consistentes para a maioria das perguntas, ao serem
indagados acerca da diferença entre a Didática como Ciência e Didática como componente
curricular, os sujeitos apresentaram respostas vagas, embora é possível entender que 3 sujeitos
compreendem a Didática como uma área de constante produção de conhecimentos relativos ao
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ensino e que esses conhecimentos chegam aos futuros professores mediante o componente
curricular.
Por isso, constatou-se que os cursos de formação de professores, não só do campus
estudado, precisam avançar na busca por discussões mais consistentes sobre a Didática, destacando
os tipos de Didática, seu estatuto científico e sua tarefa de refletir acerca do ensino como prática
social complexa e necessária para uma educação de qualidade. A Didática não pode ser silenciada,
dando lugar para que instituições educacionais neoliberais definam os rumos do ensino das escolas
do Brasil.
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Resumo
O estabelecimento de uma ciência é uma construção histórica, pois os critérios que avaliam sua validade
são distintos nas diferentes épocas e sociedades. Mesmo assim, pesquisadores positivistas procuram
acusar certas ciências sob a alegação de “falta” de rigor científico e metodológico, esquecendo que a
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Ciência Moderna não pode impor de forma ininterrupta um conhecimento cristalizado e universal.
Diante disso, o presente trabalho se propôs a estudar a distinção entre a Didática como ciência e a
Didática como componente curricular, a partir das percepções de professores de Didática, situando
suas implicações para os processos de ensino e de aprendizagem. Para atingir o objetivo proposto, a
metodologia de pesquisa foi fundamentada no método hermenêutico-dialético, com abordagem
qualitativa de natureza teórica e procedimento caracterizado como estudo de caso. O lócus da pesquisa
foi um dos campi da Universidade Estadual do Ceará (UECE), localizado no interior do Estado do
Ceará, tendo como sujeitos 5 professores, para os quais foram aplicados questionários. O quadro
teórico da pesquisa foi elaborado a partir de conceitos, concepções e ideias de autores que ajudam no
processo de compreensão da Didática. Dessa forma, é possível dizer que esta pesquisa teve como
fundamentação teórica principal os seguintes autores: Lima (2011) e Pimenta (2015). Os resultados
apontaram que os cursos de formação de professores do campus estudado dedicam pouco espaço para
discussões consistentes sobre a Didática, destacando os tipos de Didática, seu estatuto científico e sua
tarefa de refletir acerca do ensino como prática social complexa e necessária para uma educação de
qualidade.
Palavras-chave: Didática; Ciência; Componente curricular; Disciplina; Ensino.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: PERCEPÇÕES DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
Ivo Batista Conde – UAB/UECE
Kleyane Morais Veras – UECE
Thaís de Sousa Florêncio – UECE
Regina Célia Ribeiro Lotffi – SEDUC/CE

INTRODUÇÃO
As práticas do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, no curso de Licenciatura em
Computação “se revestem de grande importância, não só pelo momento de efetivação da integração
teoria-prática e do aprofundamento da relação ação-reflexão-ação” (PPC, 2011, p. 74), mas pela
vivência com a docência, favorecendo aproximação com um conjunto de conhecimentos científicos
e práticas docentes.
O Estágio Supervisionado se torna vivo no cotidiano da escola, local que se “abre espaço
para a realidade e para a vida e o trabalho do professor na sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2012, p.
68); é onde ocorrem os enfrentamentos diários do professor, possibilitando ao licenciando, a se
perceber como futuro docente. Para o estagiário da Licenciatura em Computação é o local onde ele
vincula os conhecimentos pedagógicos adquiridos nos semestres do curso, com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), buscando sua identidade como docente perante a escola e
sociedade.
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O curso de Licenciatura em Computação, da Universidade Aberta do Brasil, no Estado do
Ceará, surgiu em 2009. A sua matriz curricular, prevê 04 disciplinas de Estágio Supervisionado,
abrangendo desde o Ensino Fundamental I e II ao Ensino Médio. Seu acompanhamento é realizado
de forma similar as regras da modalidade de ensino presencial, sendo realizada pela plataforma
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning), que é um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), destinado a auxiliar a criação e o gerenciamento de cursos à distância.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da disciplina de Estágio Supervisionado I possui
ferramentas de interação síncrona (chat) e assíncronas (fóruns de interação e mediação, a WIKI,
Quizes). Esse ambiente tem como objetivo favorecer uma melhor comunicação entre alunos, tutores
e professor formador.
A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I contempla a investigação críticoreflexiva na escola campo de estágio, com vistas a estimular o senso investigativo dos estagiários
em relação ao espaço ideal para o reconhecimento do ambiente escolar como espaço de
investigação científica, a qual certamente é a base para a construção de uma prática pedagógica
ativa e apropriada a realidade da escola.
O Estágio Supervisionado I, por tratar-se do primeiro encontro dos discentes com a sala de
aula, desperta sentimentos de inquietação, questionamentos sobre a profissão, “o pânico, a
desorientação e a impotência com o convívio com o espaço escolar”, como asseveram Almeida e
Pimenta (2014, p. 35). É corriqueiro escutarmos os estagiários apresentarem esse relato logo no
primeiro semestre do estágio, contudo observa-se também relatarem sua identificação com a
docência.
Foi a partir dessa realidade relatada pelos discentes do Estágio Supervisionado I, na
Licenciatura em Computação, que percebemos a necessidade de investigarmos a temática, buscando
saber quais as percepções dos discentes quanto a vivência da prática docente no Estágio
Supervisionado I, da Licenciatura em Computação. Sendo assim, a presente investigação trata
especificamente de descrever as percepções dos licenciandos do Curso de Computação à Distância,
de uma universidade pública cearense, em relação ao exercício da docência, a partir da experiência
formativa vivenciada no Estágio Curricular.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Um dos espaços na formação acadêmica refere-se ao cumprimento da disciplina de Estágio
Supervisionado, sendo essa entendida como “a atividade em que os alunos deverão realizar durante
o seu curso de formação, junto ao campo futuro de trabalho (...). Por isso, costuma-se denominá-lo
a ‘parte mais prática’ do curso, em contraposição às demais disciplinas consideradas como a ‘parte
mais teórica’”. (PIMENTA, 2012, p. 27). É no Estágio Supervisionado que as práticas são
vivenciadas em sala de aula, que o licenciando construirá sua identidade profissional como docente.
Para tanto, a formação de professores para o magistério necessita de uma sólida formação
teórico-prática. Aonde, segundo Libâneo (1994, p. 28):
a teoria pedagógica orienta a ação educativa escolar mediante objetivos, conteúdos e
tarefas da formação cultural e científica, tendo em vista exigências sociais concretas;
por sua vez a ação educativa somente pode realizar-se pela atividade prática do
professor, de modo que as situações didáticas concretas requerem o 'como' da
intervenção pedagógica”.

Sendo assim, a profissão professor é a própria prática e acontece pela imitação, do “modo de
aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, ou seja, será a partir da observação,
imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes, na prática, consagrados
como bons” (LIBÂNEO, 1994, p. 35). É um aprendizado onde esse discente deve perceber que a
teoria e prática estão ligadas e que o desenvolvimento de sua prática acontece refletindo sobre e
com ambientes reais de escola e de sua profissão.
Ghedin et al (2008) asseveram que “é fundamental o aluno conseguir fazer a ponte ‟entre
teoria e prática, de modo a compreender que tanto a universidade quanto a escola devem estar
articulados para o desenvolvimento da sua formação profissional” (p.36), que o cotidiano da escola
assume um papel preponderante no processo de formação do estagiário.
Pimenta e Lima (2012) analisam o Estágio Curricular Obrigatório como
O sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como ser
professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino fundamental
e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre outras (p. 100).

A aproximação dos discentes com a realidade prática na sala de aula possibilita o aluno a
observar mais a finco a docência, percebendo que as disciplinas que tiveram durante o curso até
chegar o momento da prática e se tornar ação, com o estágio, terão um significado na formação. A
sala de aula é um dos lugares indispensáveis na formação do futuro profissional professor.
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É no cotidiano da sala de aula que os discentes desenvolverão suas práticas, e estas, estarão
em constante movimento de ação-reflexão-ação. Compreendemos que o estágio é o exercício da
profissão, que segundo Lima (2001, p. 20) está “dentro do movimento: ação, reflexão e ação
refletida é que a atividade docente é a práxis. Apenas na articulação entre a teoria e a prática
pedagógica é que isto acontece” que só acontece a articulação entre teórico-prática.
Ambas, teoria e prática são necessárias e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN nº 9394/96, art. 61, § único) corrobora sob esse aspecto, elucidando que:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. II – a associação
entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço
(BRASIL, 1996).

A conceituação do Estágio Supervisionado será abordada na terceira seção. Na quarta seção o artigo
apresenta a legislação vigente sobre o Estágio, Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, que revogou
a primeira Lei dos Estágios, nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977.
A Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio em seu artigo 1° como sendo o ato
educativo escolar supervisionado no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008).
O Estágio Supervisionado Obrigatório deve favorecer aos discentes a proporcionar a aplicação dos
conhecimentos acadêmicos adquiridos em seu processo de formação em situações de prática
docente, produzindo a possibilidade para o exercício de suas capacidades.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO À DISTÂNCIA
O Curso de Licenciatura em Computação, modalidade à Distância, tem uma carga horária de
3230 (três mil duzentos e trinta) horas, onde 408 horas são destinadas para o estágio curricular
supervisionado obrigatório, distribuído em 04 disciplinas de 102 horas cada, a se iniciar no 5º
período do curso, e sua realização dar-se-á em escolas de Educação Básica, tendo como prioridade
as escolas de ensino municipal (relativo à atuação nas séries finais do Ensino Fundamental) e
estadual (relativo à atuação no Ensino Médio) (PPC, 2012).
As regras para a efetivação do estágio na Licenciatura em Computação seguem de forma
similar as da modalidade de ensino presencial, determinadas na CNE/CP n° 28/2001 (PPC, 2012).
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As atividades desenvolvidas no curso se revestem de um grande significado, onde além da
integração teoria-prática e das vivências pertinentes dos estágios, deve propiciar ao estudante
momentos de pensar a prática em um movimento de ação-reflexão-ação e a presencialidade se
deposita como um aspecto principal.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) voltadas para a normatização dos cursos na
modalidade à distância, o estágio é citado no Art. 1º, § 1º do Decreto nº 5.622, de 2005. Nesse
documento afirma-se que os estágios “serão realizados na sede da instituição ou nos polos de EaD
credenciados, admitindo-se convênios para a realização dos estágios supervisionados, em
conformidade com a legislação vigente” (BRASIL, 2016).
Ainda segundo as DCN o Estágio Curricular Supervisionado de prática de ensino deve ser
compreendido como “o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência,
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder
exercer uma profissão ou ofício” (BRASIL, 2016).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atender à proposta de investigação no contexto do referido curso, optamos pela
abordagem qualitativa, tendo em vista que se caracteriza a mais adequada para o tipo de pesquisa
em questão. Esse tipo de pesquisa busca responder
[...] as questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível
de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ele trabalha com o
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pode pensar
sobre os que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e
partilhada com seus semelhante (MINAYO, 2015, p. 21).

Quanto à tipologia da pesquisa optamos pela pesquisa exploratória (CERVO; BERVIAN;
DA SILVA, 2007), na qual nos parece a mais adequada perante o objeto de estudo investigado.
Cervo, Bervian e Da Silva (2007) esclarecem que a pesquisa exploratória
Não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a
definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto de estudo. Tais
estudos têm por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova
percepção dele e descobrir novas ideias (p.63).
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A pesquisa exploratória possibilitou a flexibilidade na investigação levando a percebermos
melhor os diálogos coletados, fazendo que pudéssemos compreender as informações que estavam
sendo transmitidas e filtrar os dados mais relevantes.
O lócus da pesquisa foi um polo do Curso de Licenciatura em Computação a Distância, da
Universidade Aberta do Brasil, situado em um município do interior do Estado do Ceará, localizado
à 295,5 km de distância da capital.
Os sujeitos da investigação foram 14 discentes do 5º semestre, que cursaram a disciplina de
Estágio Supervisionado I, por ser caracterizado como a disciplina que possibilita o primeiro
encontro dos discentes com a sala de aula. Na presente pesquisa inibimos os nomes e atribuímos a
nomenclatura Estagiário (1-14), a fim de mantermos o sigilo, seguindo as exigências éticas e
científicas fundamentais, contidas na Resolução MS/CNS 466/2012 que regulamenta as pesquisas
envolvendo seres humanos.
Como instrumento de coleta de dados, utilizamos o questionário a fim de responder o
propósito desta pesquisa, que se refere a descrever as percepções dos licenciandos do Curso de
Computação à Distância, de uma universidade pública cearense, em relação ao exercício da
docência, a partir da experiência formativa vivenciada no Estágio Curricular. A estrutura do
questionário se fundamentou em Marconi e Lakatos (2009, p. 184) ao afirmar que o
Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador. Em geral, o entrevistador envia o questionário ao informante, pelo
correio ou por um portador.

O questionário utilizado solicitava informações aos estagiários como: gênero, idade,
formação acadêmica e semestre do curso. Em seguida, apresentou três questões, sendo uma de
resposta fechada e duas abertas.
Como técnica de análise dos dados, optamos pela análise de conteúdo (BARDIN, 2011) com
o uso de categorias para desvelarmos os dados. Para Bardin (2011) o uso da técnica possibilita o
investigador a
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2011, p. 48).
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Compreendemos que com o uso da técnica de análise de conteúdo o pesquisador terá um
conjunto de dados organizados, cujo objetivo transpor as percepções dos sujeitos investigados, a
fim de favorecer uma melhor interpretação dos dados coletados.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A primeira etapa do questionário teve por objetivo traçar o perfil dos sujeitos, onde
identificamos que, dos 14 sujeitos investigados, 12 eram do sexo masculino e 2 do sexo feminino.
Corroborando com os dados, Maia (2016) destaca que mesmo com o aumento do mercado para a
área de computação nessas últimas décadas, o campo ainda é dominado pelo sexo masculino, houve
um aumento, porém não tão significativo.
No tocante a faixa etária, identificamos que 4 sujeitos tinham entre 20-25 anos, 1(um)
sujeito entre 26-30 anos e 9 sujeitos estavam entre 31-35 anos. A presença maior foi a faixa etária
de 31-35 anos, sugerindo que possivelmente está realizando a primeira graduação após algum
período afastado da sala de aula.
Quanto à formação acadêmica identificamos que 13 sujeitos não tinham formação em nível
superior e somente 1 (um) possuía formação em nível superior em pedagogia. Os dados informaram
que a maioria dos acadêmicos está cursando a primeira graduação, corroborando as metas definidas
pelo PNE (PNE, 2014-2024) para o aumento na escolarização superior da população brasileira.
Após a identificação dos sujeitos iniciamos o processo de categorização dos dados nos com
entrando sobre os objetivos da pesquisa. Na categorização, nos concentramos no contexto,
destacando as diferenças e semelhanças entre os códigos e as categorias. Os agrupamentos nos
possibilitaram a chegar em quatro categorias de análise: 1- Dificuldades encontradas na vivência do
estágio; 2 - A prática como elemento preponderante na formação do professor; 3 – prática como
mera técnica e 4 - Encontro com a realidade da escola.
As respostas dos discentes foram analisadas seguindo a técnica de análise de conteúdo, envolvendo
a descrição e interpretação das respostas. Os dados tinham por desígnio de contemplar o objetivo da
pesquisa de nos permitiram a descrever as percepções dos licenciandos do Curso de Computação à
Distância, de uma universidade pública cearense, em relação ao exercício da docência, a partir da
experiência formativa vivenciada no Estágio Curricular.
Ao analisar as dificuldades encontradas na vivência pelos licenciandos do estágio, os relatos
nos revelaram:
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No meu ponto de vista, no início parece um pouco difícil, em termos de lhe dar com o
público, em saber como encarar uma sala de aula lotada de alunos, mais depois
acabamos descobrindo como é gratificante e o quanto você pode aprender mais ainda
na prática (Estagiário 2).
O Estágio Supervisionado I me ensinou que a Educação é velha e fechada para o
novo, educadores e escola do século XXI vivendo na década de 90 (Estagiário 8).

As dificuldades relatadas na narrativa do Estagiário 2 está relacionada ao contato com a sala
de aula, os medos, receios e angústias muito presente no primeiro contato com a sala de aula; ao
mesmo tempo percebemos na afirmativa o refletir a profissão do professor e quanto saber é
gratificante o quanto seu papel social. A fala do Estagiário 3 destaca dificuldades relacionadas ao
modelo tradicional de educação, onde assevera que nossa educação ainda está pautada em velhos
costumes, mesmo tendo passado os anos, o modelo atual é antiquado. Compreendemos que o
estágio é “um retrato vivo da prática docente” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 127) e, por interferência
dele, os licenciando vivenciam a realidade da educação atual, os enfrentamentos da sala de aula.
Atualmente práticas docentes arraigadas a uma educação tradicionalista repercutem negativamente
as demandas da atual educação tecnológica.
Ao analisarmos a prática como elemento importante na formação do professor, as respostas
nos proporcionaram relatos distintos apontando boas expectativas em seguir profissão como
docente, embora terem indicado suas percepções diante dos enfrentamentos diários da sala de aula.
Foi de grande valia para mim, porque pude ver na prática a realidade da docência pude
aprender muito. Proporcionou experiência suficiente para exercer a prática docente no
futuro (Estagiário 1).
Foi uma experiência magnífica na qual pude ter a oportunidade de ver e sentir como
funciona o meio acadêmico, ter o contato com professores, trocar ideias com eles e
poder sentir esse termômetro de como é estar a frente de uma turma de alunos
(Estagiário 3).
A vivência do primeiro estágio foi impactante; um choque das diversas realidades que
até então, de forma teórica, teria em funcionamento organizado (Estagiário 9).

Os relatos acima denotam que a experiência do estágio é fundamental no processo de
formação do licenciando, é o momento onde o aluno se depara com a transposição dos
conhecimentos teóricos para práticos, a teoria se torna prática, é o momento “sentir esse termômetro
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de como é estar a frente de uma turma de alunos” (Estagiário 3), remetendo a importância do
estágio na formação do aluno/futuro professor ao perceber as nuances da sala de aula.
Outro aspecto evidenciado nas respostas se relaciona ao cotidiano da sala de aula vivenciado
pelos estagiários e seus impactos na formação do professor.
O Estágio Supervisionado I foi uma experiência que nos trouxe um conhecimento
bastante valioso, que foi conhecer o dia-a-dia dos alunos, professores e gestores de
uma escola de ensino fundamental. Onde tínhamos a oportunidade de conhecer todo o
ambiente escolar, foi algo muito gratificante essa primeira experiência em sala
(Estagiário 5).
O Estágio Supervisionado I propiciou uma experiência muito legal de entrar em
contato com os alunos das aulas, viver a realidade da sala de aula do jeito real foi
muito rico para mim (Estagiário 11).

Para os Estagiários 5 e 11, o cotidiano escolar se tornou muito evidente no seu processo de
formação favorecendo o aprendizado para o exercício da docência, a prática desenvolvida favoreceu
vivenciarem a dinâmica da sala de aula.
Um dos relatos aproximou da categoria sobre prática como mera teoria. Observemos a
posteriori a afirmação.
Foi bom! Observei como funcionam os laboratórios de informática. Como os alunos
se comportaram, qual a estratégia usada pelo professor laboratório (Estagiário 4).

O relato do Estagiário 4 elucidou que o estágio estava limitado a utilização do laboratório,
considerando apenas a parte prática da formação, ou seja, o uso somente do laboratório como
estratégia de ensino, caracterizando o estágio somente como o uso de técnicas. Pimenta e Lima
(2012, p37) afirmam que a “prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão
podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da
prática”, não se caracteriza como prática docente.
No tocante ao encontro com a realidade da escola, seguem os relatos:
Foi muito proveitoso. Eu consegui aprender com o professor em sala de aula. A sala
de aula me propôs muita experiência (Estagiário 6).
Como uma forma de conhecer como funciona de verdade a educação do município.
Ela proporcionou uma aprendizagem muito boa para mim (Estagiário 7).
Um grande aprendizado. Aprendemos muito sobre a realidade de ensinar (Estagiário
10).
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3019

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Foi um momento de muito aprendizado e descobertas. Trouxe uma experiência para a
minha bagagem de conhecimento, além de proporcionar a interação com novas
pessoas (Estagiário 12).
Foi bom para quebrar os medos e ver a realidade de um ensino público (Estagiário
13).
A disciplina ajudou muito no sentido de sentirmos a realidade da sala de aula de nosso
município, e já imaginar as dificuldades da rede, e já começar a pensar em possíveis
soluções ou ações (Estagiário 14).

Os relatos dos Estagiários 6, 7, 10, 12 13 e 14 evidenciam que as vivências no estágio
assumem o papel de favorecer a aproximação direta com a escola possibilitando ao estagiário uma
percepção sobre o que é ser professor e qual o seu papel social na formação de crianças, jovens e
adultos. Corroboramos com Sacristán (1998, p. 101) esta forma de conduzir o estágio “transpõe um
vazio entre a teoria e a prática, [...] formando e transformando o conhecimento e a ação dos que
participam na relação educativa, experimentando ao mesmo tempo em que investigando ou
refletindo sobre a prática”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo objetivou descrever as percepções dos licenciandos do Curso de Computação à
Distância, de uma universidade pública cearense, em relação ao exercício da docência, a partir da
experiência formativa vivenciada no Estágio Curricular.
Sendo o Estágio Supervisionado I, o momento formativo, no qual nascem muitas dúvidas na
vida acadêmica dos licenciandos, visto que se trata do primeiro contato com a docência, e os
conhecimentos adquiridos no curso se tornarão ação, daí a identificação dos discentes com o
magistério, a investigação evidenciou que o estágio assume um papel preponderante para o
discente/futuro professor, onde o cotidiano da escola trará elementos para a produção de
conhecimentos elaborados, a partir da ação, reflexão e ação de suas atividades.
Pode-se inferir que mesmo que os estagiários se deparem com situações que não garantam
uma experiência positiva em sua formação como docente, entende-se que o ambiente da escola
favorece ao estagiário uma compreensão sobre o que é ser professor. Destacamos com isso, a
importância do estágio nos cursos de formação de professores haja vista que a literatura pertinente
ao tema destaca que um bom professor não se faz exclusivamente com teorias, mas com a
articulação com a prática.
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Ademais, importa ressaltar que o Estágio Supervisionado na vida acadêmica do licenciando
é uma temática que ainda não se esgotou em pesquisas, principalmente em relação à discussão
sobre o uso das tecnologias de aprendizagem em sala de aula.
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Resumo
O Estágio Supervisionado é caracterizado como um momento formativo de suma importância para o
aprendizado dos estudantes dos cursos de licenciatura, ao integrar, em sua organização curricular,
conhecimentos relacionados ao campo social, profissional, cultural e didático-pedagógico.
Considerando-se que para esses estudantes, o Estágio constitui o primeiro contato com seu campo de
atuação, o presente artigo objetivou descrever as percepções de licenciandos do Curso de Computação
à Distância em relação ao exercício da docência, a partir da experiência formativa vivenciada no Estágio
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Curricular. A presente investigação adquiriu um cunho qualitativo, e caracterizou-se como pesquisa
exploratória, tendo a intenção de desvelar as reflexões implícitas nas respostas dos sujeitos. Logo,
buscou-se apropriar-se de uma fundamentação teórica relevante à temática em questão, enriquecida
pela análise dos dados obtidos com a aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas
aos estudantes, do 5º semestre, do Curso de Licenciatura em Computação à Distância, de um polo da
Universidade Aberta do Brasil, localizado em um município do interior do Ceará. Como técnica de
análise dos dados, optamos pelo uso da técnica de análise de conteúdo. Os dados nos possibilitaram a
inferir que o Estágio Supervisionado assume um papel preponderante na formação inicial do futuro
profissional se caracterizando por um processo indispensável para o graduando dos cursos de
licenciaturas em computação, favorecendo vivências significativas em sua formação, aproximando a
realidade escolar, bem como em sua práxis profissional. Compreendemos que as experiências
adquiridas, pelos licenciandos no Estágio Supervisionado possibilitou estabelecer relações entre teorias
e práticas educacionais, aproximando-os do cotidiano escolar e favorecendo no processo de formação
do futuro professor.
Palavras-chave: Licenciatura em Computação; Estágio Supervisionado; Formação Inicial.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA
Maria Terla Silva Carneiro dos Santos – PPGE/UECE

INTRODUÇÃO
Os primeiros cursos de licenciatura no Brasil foram institucionalizados no decorrer da
década de 1930, especificamente com a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de
São Paulo, cujo modelo, foi criado com o intuito de enfrentar os desafios da ampliação dos sistemas
escolares, contribuindo para a formação de professores, especialistas e pesquisadores, assim como
para propagar a cultura geral. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011).
Nesta escrita, objetivamos desvelar as perspectivas e desafios da formação em Pedagogia, a
partir do estudo da proposta formativa prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de
Pedagogia, ofertado em um dos campi do IFCE.
Referente aos aspectos metodológicos, escolhemos a abordagem de pesquisa qualitativa,
pois entendemos como Bogdan e Biklen (1994) que na pesquisa qualitativa, “as questões a
investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis [...] privilegia [...] a
compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (p.16).
Dentre as abordagens qualitativas, recorremos à análise documental e bibliográfica, tipo de pesquisa
que toma por base materiais já existentes (GIL, 2002).
Sistematizamos a escrita em três partes: primeiramente nos reportamos às dimensões
históricas dos cursos de formação de professores no Brasil; em seguida, pautamos o contexto de
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criação dos cursos de licenciatura nos Institutos Federais; na sequência, desvelamos as perspectivas
e desafios da formação em Pedagogia, a partir da análise da proposta formativa prevista no PPC de
Pedagogia, ofertado em um dos campi do IFCE.
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFLEXÕES INICIAIS
Historicamente, as primeiras décadas do século XX, assinalam um novo modelo de
formação de professores que começa a ser constituído no Brasil, com a organização e implantação
dos cursos de Pedagogia e de licenciatura e consolidação do padrão das Escolas Normais. De
acordo com Saviani (2009), uma nova fase se abriu com o advento dos Institutos de Educação (as
duas principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal e o Instituto de
Educação de São Paulo), concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas
como objeto do ensino, mas também da pesquisa. O referido autor destaca ainda, que “os Institutos
de Educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar as exigências da Pedagogia,
que buscava se firmar como um conhecimento de caráter científico” (2009, p. 146).
Nesse contexto, como mostram Vicentini e Lugli (2009), organizaram-se os cursos de
formação de professores para as escolas secundárias, mediante o estabelecimento do “padrão
federal” em 1939, pelo governo autoritário do Estado Novo como forma de “disciplinar” a
formação de professores com a criação da Universidade do Brasil, que instituiu como nuclear a
Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, objetivando a formação de professores para os
cursos secundário e normal. Sendo esta instituição considerada referência para as demais escolas de
nível superior, o modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1” adotado na organização dos
cursos de licenciatura e de Pedagogia, se estendeu para todo o país. Sobre esse assunto, Saviani
(2009, p. 146) destaca:
Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que
compunham os currículos das escolas secundárias; os segundos formavam os
professores para exercer a docência nas Escolas Normais. Em ambos os casos
vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas específicas, vale
dizer, os conteúdos cognitivos ou “os cursos de matérias”, na expressão de Anísio
Teixeira, e um ano para a formação didática.

Esse modelo, pautado na formação com foco na área disciplinar específica, com um espaço
mínimo para a formação pedagógica passou a ser questionado, resultando em ajustes feitos aqui e
ali pela legislação, nos anos posteriores. (BORGES, 2013).
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Avançando no tempo encontramos indícios de que nos anos 1990, no âmbito das discussões
e debates sobre uma formação de novo tipo, que incorporasse dimensões políticas comprometidas
com a cidadania, surgem políticas neoliberais que se caracterizam pela diminuição do papel do
Estado e que acabam por trazer consequências para a atividade docente. (CIAVATTA; RAMOS,
2012). Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n. 9.394/96) é vista como a
lei que desencadeou uma série de mudanças nos processos de formação inicial de professores da
educação básica, especificamente, no que se refere aos níveis exigidos para a atuação docente. A lei
previa, em sua primeira versão, que os professores da educação básica deveriam ter a formação em
nível superior; embora, aceitasse a possibilidade de uma formação em nível médio, na modalidade
normal para aqueles que atuariam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
Em sua 13ª versão (BRASIL, 2016), o texto permanece quase igual, a julgar pela permanência da
modalidade normal como formação mínima ainda a ser aceita nas escolas de educação infantil.
Apesar de mantida a possibilidade da formação desses profissionais em nível médio, na maioria dos
estados do país ocorreu à extinção desses cursos e generalizou-se a formação em nível superior nos
cursos de Pedagogia (PIMENTA; FUSARI; PEDROSO; PINTO, 2017).
É válido ressaltar, também, que no início do século XXI, o Estado brasileiro formulou
documentos visando o direcionamento à formação docente no País, contudo, Gatti, Barreto e André
(2011), em publicação recente sobre as políticas docentes no Brasil, argumentam que, mesmo com
os ajustes parciais propostos nas diretrizes governamentais, verifica-se nas licenciaturas de
professores especialistas, a prevalência da histórica ideia de oferecimento da formação com foco na
área disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica, o que significa dizer,
que há, ainda, a predominância do modelo conhecido como 3+1, consagrado no início do século
XX.
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS INSTITUTOS FEDERAIS: UM BREVE
PANORAMA
Os Institutos Federais passaram a fazer parte da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica do Brasil a partir da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no qual foi
estabelecido que as respectivas instituições, além de ministrar educação profissional técnica de
nível médio, cursos de formação inicial e continuada, pesquisa e extensão, deveriam ministrar
cursos em nível superior, dentre os quais, cursos de licenciatura voltados para formação de
professores para a educação básica e profissional e cursos de pós-graduação. A lei também
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estabeleceu a oferta, por parte dos Institutos Federais, de um total mínimo de 20% das suas vagas
para a formação de professores (BRASIL, 2008).
Nesse contexto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica do Brasil, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET/CE) passou a
ser denominado de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE),
configurando-se como instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, desde
educação de jovens e adultos até doutorado.
Atualmente, o IFCE possui 32 campi, (conforme expresso em sua página eletrônica:
http://ifce.edu.br), sendo um na cidade de Fortaleza e os demais instalados em outras cidades
cearenses, ofertando, dentre outros, os cursos de licenciaturas em Artes Visuais, Ciências
Biológicas, Educação Física, Física, Letras, Letras/Português-Inglês, Matemática, Música, Química,
Teatro e Pedagogia.
Tendo em vista a importância de se investigar a expansão e as características das
licenciaturas nos Institutos Federais (haja vista a predominância, nessas instituições profissionais,
da oferta de cursos técnicos de nível médio) e, a considerar que os cursos de licenciatura
constituem-se em lócus privilegiado de formação inicial acadêmica para docência, julgamos
pertinente situar que o campus selecionado para esta investigação foi o primeiro da região Nordeste
a ofertar uma licenciatura em Pedagogia, o que significa ressaltar, também, a sua importância para o
desenvolvimento do trabalho docente na região onde está situado, uma vez que, não havia oferta
pública e gratuita de Licenciatura em Pedagogia.
DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA: DESVELANDO OS
ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO
No âmbito da atual sociedade brasileira, novas exigências são acrescentadas ao trabalho dos
professores, o que implica pensar, que para formar os futuros professores que irão atuar na
educação básica, é preciso outro perfil de docente, ou seja, “[...] um profissional preparado
científica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. Um profissional que reflete
sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos nos quais ocorre”. (PIMENTA, 2002, p. 39).
Cientes desses aspectos, consideramos importante conhecer o processo constitutivo das
propostas formativas dos cursos de licenciaturas, especificamente, do curso de Licenciatura em
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Pedagogia do IFCE, para se compreender as dinâmicas constituídas nesses espaços de trabalho por
sujeitos que integram e interagem ao mesmo tempo entre si e com a documentação supracitada em
suas práticas docentes cotidianas.
A partir de uma primeira leitura no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) encontramos pistas
de que a criação do curso de Licenciatura em Pedagogia se deu mediante aprovação do Conselho
Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, por meio da Resolução
n. 44, de 28 de maio de 2018, que estabeleceu, em seu Art. 1º, a autorização para a oferta de 70
vagas anuais, na modalidade presencial, nos turnos diurno/noturno. O Projeto Pedagógico do Curso
(PPC 2018) segue em conformidade com as orientações da Resolução do CNE/CP n. 02, de julho
de 20015 ao prevê o cumprimento de 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho
acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 08 (oito) semestres ou 04 (quatro) anos; 400 h/a
de Estágio Curricular Supervisionado; 433 h/a de Prática como Componente Curricular; 200 h/a
relativas às Atividades Complementares; 80 h/a destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso,
totalizando uma carga horária total de 3346 horas. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2018).
Prosseguindo a análise documental, tomamos conhecimento de que o IFCE procurou atender
aos requisitos fundamentais, previstos em lei, para concretizar a formação do professor para a
educação básica, profissional, científica e tecnológica. Nesse sentido, segue as orientações previstas
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96); Diretrizes Curriculares
Nacionais de Licenciatura em Pedagogia, Parecer n. 01, do Conselho Nacional de Educação (CNE,
de 15 de maio de 2006); Resolução CNE/CP n. 02/2015, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura), e para a formação continuada,
especificamente na formação avaliativa para o magistério, dentre outras 1. (PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO, 2018).
Em relação aos objetivos do curso de Pedagogia, o texto expresso no PPC (2018) destaca:

Resolução n. 01, de 17 de junho de 2004 para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana; Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Resolução n. 01,
de 30 de maio de 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Resolução n. 02,
de 15 de Junho de 2012 com as orientações sobre a Educação Ambiental; Decreto n. 5.626, de 22/12/2005, que
regulamenta a Lei n. 10.436, de 24/04/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Resolução n.
035, de 22 de junho de 2015, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará que aprova o
Regulamento da Organização Didática (ROD). Conf. expresso no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do
IFCE/Canindé.
1
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Formar o profissional da educação para atuar na docência da educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental, bem como na organização e gestão de sistemas,
unidades, projetos e experiências educativas e na produção e difusão do conhecimento
científico e tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não-escolares.
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2018, p. 24).

A leitura mais atenta no PPC do curso nos levou aos aspectos relativos ao perfil profissional,
ao que apreciamos os seguintes princípios norteadores: uma formação baseada nos conhecimentos
teórico/práticos; na investigação e reflexão crítica; nos valores éticos e humanísticos e, no rigor
científico, como meio de proporcionar a leitura e transformação da realidade local. Dentro desse
contexto, os licenciados em Pedagogia deverão:
Ser detentores de uma ampla e sólida formação básica com adequada fundamentação
técnico-científica que propicie o entendimento do processo histórico de construção do
conhecimento no tocante a princípios, conceitos e teorias, de natureza específica e
pedagógica, pautados nos avanços científicos e tecnológicos e nas necessidades
sociais, bem como se responsabilizar como educadores, nos vários contextos da sua
atuação profissional, tendo em vista a formação de cidadãos. (PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO, 2018, p.27).

Face ao exposto, entendemos que a proposta formativa do curso de Pedagogia do IFCE, ao
dialogar com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia (Resolução CNE/CP
n.1, de 15 de maio de 2006), prevê aos egressos do curso a condição para o exercício da docência;
assim como, a gestão dos processos educativos em ambientes escolares e não-escolares, e ainda a
produção e disseminação de conhecimentos da área da educação.
O curso também se propõe a articular o Ensino, Pesquisa e Extensão – por entender que essa
articulação favorece a formação profissional nas dimensões técnica, cultural, epistemológica e
humana; se propõe também a promover ações para que haja efetiva inclusão social, tão necessária à
primazia do respeito à diversidade cultural, pois em meio ao processo de globalização, faz-se
imprescindível o discernimento e respeito do educador à cultura de seus alunos; se propõe a estar
atento ao ambiente circundante, propondo problematizações e estimulando os alunos à investigação,
à curiosidade responsável, oportunizando crescimento e transformação. A teoria e a prática serão
trabalhadas de forma indissociável e complementar, pois toda ação solicita reflexão e a reflexão
deve gerar ação. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2018, p. 31).
A constituição da matriz curricular (com base no Art. 6º da Resolução CNE/CP n. 01, de 15
de maio de 2006), procurou contemplar os Núcleos de Estudo Básico, Núcleo de Aprofundamento e
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Diversificação de Estudos e o Núcleo de Estudos Integradores, os quais na composição dos eixos e
componentes curriculares respeitam a diversidade nacional e atentam para as especificidades do
curso de Pedagogia na região em que ele se desenvolve.
Com base nessas características, a proposta formativa do curso de Pedagogia do IFCE,
projeta, especificamente, ao futuro profissional da educação básica, o estudo e a realização das
diferentes formas e modalidades do exercício da docência, da gestão de empreendimentos
educacionais, nas perspectivas da promoção, proteção e desenvolvimento, da formação cultural, da
educação humana, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades educacionais, além de
outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades docentes e
educacionais.
Contudo, é importante lembrar que, na prática, o trabalho docente do licenciado em
Pedagogia, especificamente voltado à educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, de
acordo com as exigências legais2, requer especificidades, conforme apontado por Bujes (2001). Em
suas palavras:
[...] a educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos
complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária, como
sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas
dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam
contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas com as pessoas e
as coisas deste mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem. Esta inserção
das crianças no mundo não seria possível sem que atividades voltadas
simultaneamente para cuidar e educar estivessem presentes. O que se tem verificado,
na prática, é que tanto os cuidados como a educação têm sido entendidos de forma
muito estreita. (BUJES, 2001, p. 16).

Desse modo, compreendemos que a docência, ao requerer formação profissional para seu
exercício, pressupõe a obtenção de conhecimentos específicos para exercê-la adequadamente. Por
esse motivo, torna-se fundamental uma formação que “desenvolva conhecimentos e habilidades,
atitudes e valores que possibilitem aos estudantes irem construindo seus saberes-fazeres docentes a
partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano”.
O Art. 2º da Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definem que a respectiva formação inicial se dá para o exercício da
docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais
sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
2
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(PIMENTA, 2009, p. 18). Pensando nesses aspectos, concordamos com Gatti (2010), que a
melhoria da qualidade da formação inicial dos professores, envolve diretamente as instituições de
ensino superior, o que inclui os Institutos Federais.
Nesse sentido, entendemos que o licenciado em Pedagogia, que atua especificamente na
educação infantil, deve ter uma formação inicial que contemple aspectos referentes às crianças bem
pequenas, com disciplinas que tratam de questões relativas ao trabalho educativo em creches e préescolas; à educação infantil como uma área específica do conhecimento, e que englobam um
conjunto de teorias a respeito da educação das crianças de zero a cinco anos de idade (principais
pensadores, histórico, fundamentos, concepções de criança e, de infância), conforme salientado por
Silva (2005).
Desta feita, julgamos pertinente ressaltar que o PPC de Pedagogia do IFCE ao organizar a
matriz curricular em Núcleo de Estudos Integradores na interseção das atividades desenvolvidas nos
Núcleos de Estudos Básicos e de Aprofundamento, busca ofertar disciplinas que contemplem
aspectos formativos referentes à atuação do futuro professor da Educação Infantil, quais sejam:
Fundamentos da Pedagogia; Fundamentos Sócio/filosóficos da Educação; Fundamentos
Psicológicos da Educação; História da Educação; História da Educação no Brasil; Educação
Infantil, Escola e Sociedade; Psicologia da Aprendizagem; Corporeidade e Psicomotricidade;
Estágio Supervisionado na Educação Infantil; Literatura Infantil.
Assim, ao considerarmos o licenciado em Pedagogia como o profissional responsável pela
educação e o cuidado da criança pequena no âmbito da educação infantil, acreditamos que há,
ainda, um desafio na qualificação desse profissional. Dada à complexidade dessa função,
entendemos ser imprescindível que o profissional que atua nas escolas infantis deve ter um preparo
que possibilite ter um domínio dos conhecimentos científicos básicos, tanto quanto conhecimentos
necessários para o trabalho com criança pequena, como conhecimentos de saúde, higiene,
psicologia, linguagem, dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise bibliográfica e documental nos permitiu constatar, que o curso de Pedagogia,
ofertado no IFCE, aproxima-se das diretrizes para a formação de professores para a educação básica
em relação à duração e carga horária dos cursos; habilidades e competências exigidas; articulação
entre teoria e prática e o estágio curricular supervisionado; e, a organização da estrutura curricular

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

3029

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

aproxima-se das orientações previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Licenciatura em Pedagogia.
Constatamos, também, que apesar dessas aproximações entre o previsto nos aspectos legais
e o descrito na proposta formativa do curso de Pedagogia investigado, acreditamos que há, ainda,
um desafio na qualificação desse profissional, haja vista, à complexidade dessa formação, voltada
ao exercício da docência, a gestão dos processos educativos em ambientes escolares e nãoescolares, e ainda a produção e disseminação de conhecimentos da área da educação.
As reflexões aqui apresentadas são perspectivas provisórias, haja vista às mudanças
previstas no âmbito da Política Nacional de Formação de Professores, a partir da implantação da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja ideia de uma “base nacional de formação docente”
apresentada pelo Ministério da Educação pretende revisar as diretrizes dos cursos de pedagogia e
das licenciaturas para colocar foco na prática da sala de aula, no conhecimento pedagógico do
conteúdo e nas competências previstas na BNCC da Educação Básica.
Ademais, importa mencionar que ao realizarmos as leituras acerca das concepções teóricas
concernentes à formação docente, encontramos indícios de que esta não começa na graduação e
nem se fecha quando do seu término; a formação de professores é realizada ao longo de uma
trajetória, que é pessoal, mas igualmente coletiva, na perspectiva em que se articula aos espaços de
trabalho destes profissionais.
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Resumo
No bojo das discussões acerca da importância da formação do professor, objetivamos nesta escrita,
desvelar as perspectivas e desafios da formação em Pedagogia, a partir da análise da proposta formativa
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia, ofertado em um dos campi do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Considerando-se que os cursos de licenciatura
constituem-se em lócus privilegiado de formação inicial acadêmica para docência, as pesquisas sobre as
características das licenciaturas nos Institutos Federais ganham relevância. O estudo foi realizado de
acordo com os pressupostos teórico-metodológicos da abordagem qualitativa, recorrendo às técnicas
de coleta de dados bibliográficos e documentais e ancorado nos escritos de Saviani (2009); Pimenta
(2002); Gatti, Barreto e André (2011), dentre outros. Os aspectos referentes à proposta formativa do
curso supracitado tais como: os objetivos, perfil profissiográfico e, principalmente, a organização
curricular, permitiu o entendimento de que tal proposta pretende propiciar ao licenciado em Pedagogia,
conhecimentos teórico-práticos que embasem o fazer docente, privilegiando a pesquisa como eixo
central e multidisciplinar para a formação do professor. Contudo, fundamentados na concepção de
formação de professores como sendo realizada ao longo de uma trajetória, que é pessoal, mas
igualmente coletiva, numa perspectiva em que se articula aos espaços de trabalho destes profissionais,
acreditamos que há, ainda, um desafio na qualificação desse profissional, haja vista, à complexidade
dessa formação, ao envolver a docência, a gestão dos processos educativos em ambientes escolares e
não-escolares e, ainda, a produção e disseminação de conhecimentos da área da educação.
Palavras-chave: Formação de Professores; Proposta Formativa; Pedagogia; Instituto Federal.
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Resumo
Este painel tem como objetivo refletir sobre o papel da Formação Docente e sua contribuição na
constituição de saberes acerca do percurso histórico, social e político de formação para o exercício
docente nos cursos técnicos de nível médio, a formação inicial para o curso de Matemática e ainda o
estágio supervisionado alinhado ao curso de pedagogia articulando-se ao eixo “Didática (s) entre
diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação Formação Docente”. O primeiro
artigo tem como título Política de formação docente para o ensino técnico e profissional no
Nordeste: aproximações históricas, apresenta uma breve reflexão do momento histórico-político
voltado para a Formação Docente do Ensino Técnico que ocorreu no Brasil no final da década de 1960
até o ano de 1986 do século XX, tratando das iniciativas formativas ocorridas no Nordeste brasileiro
através do Centro Tecnológico do Nordeste-CETENE. O segundo intitula-se, A teoria da atividade
na formação inicial de professores de matemática, tem como objetivo refletir sobre teoricamente
sobre a formação inicial de professor de Matemática e a mediação do ensino de Matemática como
elemento norteador da ação docente. O terceiro artigo tem como tema O desenvolvimento do
estágio supervisionado: possibilidades e perspectivas apontadas por professores formadores,
busca compreender as concepções de estágio dos professores regentes das escolas de ensino
fundamental e discutir sobre o desenvolvimento da postura investigativa tendo, como instrumento de
práxis. De acordo com os três artigos, é possível concluirmos que independente dos componentes
curriculares ou modalidades de ensino que se considere, as ações do estado, as reverberações na
formação inicial de professores e a reflexão sobre a prática docente são fatores significativos para uma
melhor qualificação profissional do professor.
Palavras-chave: Formação Docente; Política; Formação Inicial; Matemática; Estágio Supervisionado.
POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL NO
NORDESTE: APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS
Joilson Silva de Sousa – IFRN
Afrânio Vieira Ferreira – IFCE

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem crescido a produção científica na área de educação profissional. O
Grupo de Trabalho – 09 “Trabalho e Educação” da Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Educação – ANPED, tem desenvolvido a compreensão do trabalho como princípio
educativo, e é possível encontrar espaço em publicações, principalmente no que diz respeito a
Educação Profissional desenvolvida pelos Institutos Federais em todo o Brasil. Entretanto, podemos
vislumbrar o mundo do trabalho em diversas perspectivas historicamente situadas.
No que concerne a História da Profissão Docente no Brasil, leituras específicas alinhadas à
Educação Profissional têm tomado forma após anos de um certo “silenciamento”. Desse modo, foi
possível apontar pelo menos três divergências que se “arrastam” há pelo menos vinte anos no
Brasil, a saber: “a escassez de professores, notadamente em algumas áreas e regiões; a
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insuficiência e a inadequação das políticas e das propostas para esta formação e seus diversos
impactos sobre a qualidade do ensino” (KUENZER, 2013, p. 81, grifos nossos).
Corroboramos com Kuenzer (2008, p. 20), quando afirma que: “mudanças que ocorreram no
mundo do trabalho nos últimos vinte anos configuraram um lugar especial para a educação
profissional”. Fazer um resgate da história da formação dos professores para a educação
profissional é fundamental, pois como coloca a autora supra, passamos assim, a conhecer onde
estão seus problemas (KUENZER, 2008). Destarte, a formação de professores do chamado ensino
técnico de áreas denominadas “especiais”, como: Agrícola, Industrial e Comercial promovidas na
segunda metade do século XX, passaram a ser nosso objeto.
Finalizada a primeira etapa da pesquisa intitulada “História e Memória da Formação Técnica
e Profissional Docente no Centro de Educação Técnica do Nordeste (1969 – 1986)”, investigamos a
existência de um organismo, criado na segunda metade da década de 1960 denominado Centro
Tecnológico do Nordeste – CETENE, ligado a Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal para Formação Profissional – CENAFOR, criado via Decreto n. 616/1969, que fazia parte
do Ministério da Educação e Cultura – MEC, que tinha como um de seus objetivos a formação de
professores para o ensino técnico.
Neste escrito, objetivamos refletir historicamente acerca das ações políticas educacionais
para a promoção da “Formação Técnica e Profissional Docente” (assim denominada) voltada para o
Ensino Técnico que ocorreu no Brasil no após as mudanças legislativas durante o período da
Ditadura Militar.
Corroboramos com Barros (2015), ao apontar para a importância das questões relativas à
escolha do tema, afirmando que: “um tema é considerado socialmente relevante a partir dos olhares
ancorados em um lugar e em uma época (BARROS, 2015, p. 68).
Desse modo, definimos o universo espacial da pesquisa o Rio Grande do Norte como estado
da Região Nordeste sede do CETENE. Ressaltamos, porém, que sua abrangência compreendia
ainda os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí. Nossa análise temporal, traz a
importância dos estudos históricos acerca da Formação de professores para a educação profissional
no Brasil no final dos anos 60 à primeira metade dos anos 80 do século XX.
Segundo Cordão e Moraes (2017) a Formação de Professores para a Educação Profissional é
uma situação mal resolvida que:
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[...] nunca mereceu muito destaque na educação brasileira, porque essa educação
profissional não tinha equivalência com o ensino formal destinado às chamadas ‘elites
condutoras do país’. O que se exigia dos professores desse ensino profissional era
simplesmente, alguma formação em ‘cursos apropriados’, ou então em ‘cursos
especiais’ ou ‘cursos emergenciais’. O nome mais comum para designar esses
docentes era o de ‘instrutores’. Sua formação consistia principalmente em orientar
aprendizes em cursos e treinamentos que pudessem dar conta do atendimento às
necessidades específicas do mundo do trabalho (p. 157).

Neste sentido, a pesquisa sobre a Formação Técnica e Profissional Docente, nos faz ressaltar
sua relevância social e científica, tanto por tratar de um grupo socialmente vivo, os professores,
como as atuais mudanças legislativas de dimensão ideológica, como o programa Novos Caminhos
com em seu anúncio de olhar para as demandas do mercado e nas profissões do futuro que perpassa
a formação de professores. E ainda, a atual reforma do ensino médio, que atribui ao ensino
profissionalizante a permissão de contratação de “professores” com notório saber.
Percebemos assim, que constituir o percurso histórico social de ações já experienciadas nos
faz perceber que o docente enquanto agente social, precisa compreender o percurso de sua própria
área de atuação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Poucos são os trabalhos que tratam do CETENE como instituição promotora da formação de
professores para o ensino técnico, o que nos levou a realizar aproximações entre algumas obras para
compreensão do assunto. Pesquisadores como Luiz Cunha (2005), no sentido da localização, ano
de funcionamento, interesses de formação e Lucília Machado (2013), no trato da dimensão política,
suas reverberações, mudanças legislativas, representam a dimensão histórica do CETENE ao passo
que definimos por categoria a “Formação Técnica e Profissional Docente”.
Durante o período de 1969-1986, o CETENE buscou promover formações tanto para
cumprimento da legislação educacional vigente a saber: a reforma universitária lei n. 5.540/1968, a
Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, Lei n. 5.692/1971 e em vários momentos mudanças legislativas
que propuseram ações na área de Formação de Professores através de decretos de lei.
Destacamos a História como categoria geral da pesquisa social conforme aponta
(CIAVATTA, et al. 2019. p. 55-56), pois acreditamos ser essencial para o desenvolvimento deste
trabalho. Destacamos, o diálogo com categorias específicas do campo Trabalho-Educação, como:
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Ensino técnico e Formação Técnica e Profissional Docente, que nos remete a Formação Docente na
especificidade de entender a docência numa perspectiva sócio histórica compreendendo o processo
mediante o qual à docência no ensino técnico se torna uma profissão (VICENTINI e LUGLI, 2009,
p. 11).
Nas palavras de Carlos Marcelo Garcia (2011, p.19) a formação pode ser entendida:
[...] como uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser
que se exerce em benefício do sistema socioeconômico, ou da cultura dominante. A
formação pode também ser entendida como um processo de desenvolvimento e de
estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e
de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos. Por último, é
possível falar-se da formação como instituição, quando nos referimos à estrutura
organizacional que planifica e desenvolve as atividades de formação (Grifos
nossos).

A colocação em destaque nos remete ao nosso objeto investigativo, pois são as ações
desenvolvidas pelo CETENE em seus planos para a formação docente do ensino técnico que nos
interessa.
Uma revisão de literatura dos escritos de Vicentini e Lugli sobre a “História da profissão
docente no Brasil: representações em disputa”, percebemos que o conceito de profissionalização
desenvolvido por Antônio Nóvoa (1995), apresentado na obra “Profissão Professor”, foi bem
desenvolvida. Embora o foco tenha sido os professores do primário e secundário, as formações para
o magistério e tendo como eixo de trabalho a região sudeste elegemos o conceito de
Profissionalização, como eixo estruturante deste trabalho pois acreditamos que o trato aos
professores e seu processo de formação técnica e profissional (conforme apontam os primeiros
indícios documentais observados em pesquisa exploratória), se constituem em questões
historicamente situadas.
Segundo o dicionário, “Trabalho, profissão e condição docente” da Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG, Faculdade de Educação – FAE (2010), a Profissionalização Docente
abrange duas vertentes de estudos: “uma aborda a profissionalização como processo de formação
profissional do professor; a segunda, o processo histórico de construção da docência e identifica as
transformações sofridas pelos docentes” (SHIROMA, e EVANGELISTA, 2010).
Segundo Nóvoa (1991) no texto acerca do processo histórico de profissionalização do
professorado é possível destacar um modelo de análise que corrobora com a compreensão
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epistemológica do Professor enquanto agente histórico e social, e que o conceito de
Profissionalização Docente:
[...] identifica quatro etapas nesse processo: inicialmente, o magistério tornou-se a
principal ocupação daqueles que o exerciam; num segundo momento, a ‘licença para
ensinar’ instituiu um suporte legal para a realização dessa atividade; em seguida,
foram criadas instituições destinadas à formação dos futuros professores
mediante a transmissão de conhecimentos, técnicas, princípios e normas
específicos; e, por fim foram criadas as associações profissionais [...] (VICENTINI e
LUGLI, 2013, p. 14 apud NÓVOA, 1998, p. 153, Grifos Nosso).

Apesar de pensadas como referenciais para os professores de Portugal, as etapas apontadas
por Antônio Nóvoa, apresentam-se como potencial campo de pesquisa em gestação para
desenvolver nossa pesquisa no que concerne a história da formação técnica e profissional docente,
dos professores do ensino técnico, formados pelo CETENE.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao pensarmos a Metodologia da Pesquisa como um caminho a seguir, refletimos acerca da
seguinte fala:
Se qualquer viagem traz consigo uma sensação de novidade e de confronto com o
desconhecido, a viagem do conhecimento depara-se adicionalmente com a inédita
realidade de que o caminho da Pesquisa deve ser construído a cada momento pelo
próprio pesquisador. Até mesmo a escolha do lugar a ser alcançado ou visitado não é
mera questão de apontar o dedo para um ponto do mapa, pois este lugar deve ser
também ele construído a partir da imaginação e da criatividade do investigador
(BARROS, 2015, p. 9).

Acreditamos que o trabalho que temos feito reflete que é necessário definir cada momento
de nossa viajem investigativa, recolhendo os indícios e juntando os recortes das fontes interpretadas
de modo exaustivo, para construção de uma narrativa histórica da Formação Técnica e Profissional
Docente para o Ensino Técnico.
Elegemos como questionamento central deste estudo: quais as primeiras iniciativas o
Ministério da Educação e Cultura desenvolveu para formar professores para atuarem na Educação
Técnica e Profissional após as reformas do ensino universitário e de 1 e 2 graus?
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Procuramos alcançar os objetivos desta pesquisa utilizando métodos diversificados na
recolha de dados, primeiramente com uma revisão de literatura consistente, alinhando categorias
importantes juntamente com a compreensão conjuntural em que se situa o CETENE e através de
fontes documentais da Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
As fontes documentais, apresentam-se como elementos importantes nesta pesquisa, pois sua
análise microscópica busca a verificação de elementos ainda não explorados. O historiador José
D’Assunção Barros (2019), nos diz que é fator a ser considerado o uso dos jornais como fontes
históricas e que estes são presentes na vida moderna. Os jornais são meio de comunicação que
tratam de uma informação transmitida “que mescla-se com a elaboração de um discurso, com a
comunicação de valores, ideias, com os projetos de agir sobre a sociedade, com a necessidade de
interagir com fatores políticos e econômicos” (BARROS, 2019, p. 183). Desse modo, a Hemeroteca
da Biblioteca Nacional, se apresenta como fonte de pesquisa importante, sobretudo, as publicações
do jornal O Diário de Natal.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A necessidade de resgate histórico dos indícios deixados no caminho da profissão docente
do ensino técnico, nos leva aos escritos de Machado (2013), que diz ser importante considerar o
ponto de partida. Logo, nos remetemos para o ano de 1968, que através da Lei n. 5.540/1968, as
exigências de formação marcam a chamada “Reforma Universitária” que em seu artigo 30 definiu
“[...] que a formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas
teria que se dar somente em cursos de nível superior” (MACHADO, 2008, p. 352).
Mediante a falta de professores formados em nível superior, foi criado o Decreto n.
464/1969, que em seu artigo 16, diz que a habilitação para a função docente deveria ser feita “[...]
exame de suficiência realizado em instituições oficiais de ensino superior indicadas pelo Conselho
Federal de Educação” (BRASIL, 1969).
Em seguida, após a criação do CENAFOR, veio o Decreto n. 655/1969 que passou a
autorizar ao MEC, “[...] encarregados da administração e coordenação do ensino técnico agrícola,
comercial e industrial, a organizar, em nível superior e para as respectivas áreas, os cursos de que
trata o artigo 30 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 [...] (BRASIL, 1969).
Segundo Diário de Natal, pesquisado na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, o ano de 1971
marcou o processo de implantação do CETENE em Natal-RN:
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Com o título da manchete: ‘Enviado do MEC veio apressar instalação do CETENE no
RGN’ diz que as instalações se dariam no terreno situado na avenida Alexandre de
Alencar, próximo ao Hospital Colônia.
Segundo a fala do diretor na época, Waldson Pinheiro, os cursos seriam na área de
Artes Práticas: artes industriais, técnicas agrícolas, técnicos comerciais e educação
para o lar.
Em Natal, inicialmente iniciou os funcionamentos nas dependências da Escola
Técnica Federal e posteriormente transferiu-se para o endereço na rua Manoel Dantas,
23, próximo a Maternidade Januário Cicco (Diário de Natal, ano 1971, ed. 09249(1),
p.7).

Um marco para o período onde podemos destacar os cursos “práticos” voltados sobretudo
para a indústria, agricultura o comércio. No que concerne à sua instalação, três foram os espaços no
estado supracitado tendo a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte seu primeiro local de
funcionamento.
O Diário de Natal (RN) ano 1972\Edição 09464(1) p. 8, que tinha por título: “Formação de
professor é uma meta do CETENE” temos os seguintes registros:
O professor João Wilson Mendes Melo, diretor do CETENE - Centro de Educação
Técnica do Nordeste - afirmou que aquele órgão espera construir, ainda este ano, seu
centro de formação de professores. Enquanto isso, está firmado convênios com
Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Técnicas de vários Estados, com
vistas à instalação de diversos cursos.
Em convênio com a Universidade Federal da Bahia realizará nos próximos dias, em
Salvador, um curso para a formação de 80 professores das chamadas ‘Artes
Práticas’ (artes industriais, técnicas comerciais, agrícolas e economia doméstica),
para o ensino fundamental dos seis Estados que compõem o CETENE - Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande Norte (sede), Ceará e Piauí [...] (Grifos Nossos).

Como ação estratégica para a Formação Docente, os cursos ofertados pelo CETENE passam
a se relacionar a mudança da legislação para atuarem nos cursos do primeiro, segundo e terceiro
setor. Outro fator que merece atenção, são os convênios firmados com várias universidades,
secretarias de educação e as escolas técnicas para uma formação de professores em todo o nordeste
brasileiro.
A matéria do jornal em análise, prossegue afirmando que “O CETENE está realizando
atualmente, em Recife, dois cursos para instrutores de ensino industrial e um de aperfeiçoamento
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para professores de disciplinas técnicas do segundo grau” (O Diário de Natal, 1972, ed. 09464(1) p.
8).
Considerando o contexto da lei n. 5.692/1971 Cordão e Moraes (2017), sinalizam que a
referida legislação tornou obrigatória a profissionalização no ensino de segundo grau em três
aspectos,
Em face da reforma do ensino, seus objetivos mais imediatos são:
1) formação pedagógica de professores de disciplinas técnicas, que têm diploma de
curso superior
2) formação pedagógica e de conteúdo em nível superior dos portadores de diploma de
curso técnico de nível médio
3) formação de diretores e secretários para os ensinos fundamental e médio (O Diário
de Natal, 1972, ed. 09464(1) p. 8).

Desse modo, reverberações ocorreram na definição de critérios para registros dos
professores do ensino técnico e profissional no MEC, como por exemplo, carga horária mínima
para esses programas especiais destinados à formação de professores.
CONCLUSÕES
O principal objetivo deste estudo foi refletir historicamente acerca da proposta desenvolvida
pelo MEC para a “Formação Técnica e Profissional Docente” voltada para o Ensino Técnico no
Brasil após mudanças legislativas, em especial a reforma universitária, lei n. 5.540/1968 e a reforma
do ensino de 1º e 2 graus lei n. 5.692/1971.
Podemos constatar que a partir dos anos de 1969 o MEC dá início em escala nacional a
institucionalização da Fundação CENAFOR que se ramificou em vários Centros Técnicos de
Formação no país. Para a Região Nordeste, coube ao estado do Rio Grande do Norte ser sede do
CETENE, com abrangência em mais cinco estados nordestinos.
Os recortes de jornais investigados, apontam que o MEC preocupado com a recém aprovada
reforma universitária ocorrida em 1968 e demais normas complementares e transitórias para o seu
estabelecimento, bem como a reforma do ensino de 1º e 2º graus, que trouxe a oferta do ensino
profissional técnico de nível médio obrigatório, passou a considerar a Formação Docente de
portadores de curso técnico de nível médio, e também de diplomados em curso superior sem
formação pedagógica.
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Entendemos que a criação dos Centros Especializados para a Formação Técnica e
Profissional Docente, não só esteve condicionada aos elementos constitutivos das políticas
educacionais da época, como foram frutos de iniciativas de urgência, frente ao processo de nação
em busca de desenvolvimento, característico da Ditadura Militar alinhado as novas demandas do
mundo do trabalho.
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Resumo
O presente texto traz breves reflexões históricas acerca de políticas voltadas para a Formação Docente
voltada para o Ensino Técnico e Profissional que ocorreu no Brasil no final da década de 1960 do
século XX e percorreu todo o período da Ditadura Militar até o seu término no ano de 1986. Desse
modo, tratamos de duas propostas institucionais formativas a saber o Centro Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoas para Formação Profissional-CENAFOR em âmbito nacional e seu
desdobramento no Nordeste brasileiro, o Centro Tecnológico do Nordeste-CETENE. Desse modo,
buscamos responder neste texto a seguinte indagação: Quais iniciativas o Ministério da Educação e
Cultura desenvolveu para formar professores para a Educação Técnica e Profissional após a reforma do
ensino promulgada pela lei 5.692/1971? Metodologicamente, esta pesquisa de abordagem qualitativa
(MINAYO, 2015), busca apoio nas leis e decretos do final da década de 1960 e nos arquivos da
Hemeroteca da Biblioteca Nacional, onde visitamos o jornal O Diário de Natal afim de compreender as
primeiras ações das políticas educacionais voltadas para a região Nordeste. Autores como Ciavatta
(2019), Cunha (2005), Kuenzer (2013), Machado (2008; 2013) e Manfredi (2002), contribuem para a
compreensão da categoria Formação Técnica e Profissional Docente, voltada para professores que
lecionariam no Ensino Técnico. Como resultado, podemos concluir que as políticas educacionais como
a Reforma Universitária Lei. 5.540/1968, o Decreto n. 464/1969, que trata dos exames de suficiência
para o trabalho docente, o Decreto n. 616/1969, que criou o CENAFOR e o Decreto n. 655/1969, que
autorizou os cursos de Formação de Professores, formaram conjunto de experiências legais
característicos da educação nacional do período, com reverberações específicas na Formação Docente
para o Ensino Técnico.
Palavras-chave: Formação Docente; Ensino Técnico; Educação Profissional; CETENE; Política
Educacional.
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A TEORIA DA ATIVIDADE NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA
Verônica Maria Lavor S ilva de Melo – PMF / UERN
Bergson Rodrigo Siqueira de Melo – UECE

INTRODUÇÃO
Naturalmente é compreendido que o processo de ensinar e de aprender requer o apoio de
teóricos que venha a subsidiar as reflexões que possam servir de apoio para o trabalho do professor
no seu ofício da docência. O presente texto tem como objetivo situar historicamente a Teoria da
Atividade e trazer os principais fundamentos para que possamos abrir um debate sobre as propostas
norteadoras, na compreensão e aplicabilidade da mesma.
Na busca de consecução do objetivo citado foi realizada uma pesquisa bibliográfica,
entendendo-a de acordo com Minayo (2016) faz parte da fase exploratória da investigação
estabelecendo um diálogo com os autores que fundamentam o estudo. A relevância desse trabalho é
trazer para o debate a necessidade do referencial teórico que está na base das análises das nossas
pesquisas.
Dessa forma, a Teoria da Atividade que deriva diretamente da Teoria histórico-cultural
defende a necessidade do homem em se apropriar do arcabouço da riqueza cultural que foi
produzida historicamente pela humanidade voltado para o processo de desenvolvimento dos seres
humanos. De fato, para esta teoria que tem um viés científico e dialético, o resultado da atividade
social dos sujeitos, ou seja, o conjunto das objetivações genéricas construídas pela humanidade por
meio da prática social, por assim dizer, o patrimônio cultural humano, deve ser internalizado por
cada indivíduo que é a condição imprescindível para o desenvolvimento deles, e também
modificarem o meio em que vivem. Nesse sentido, de acordo com Duarte e Martins, falam que:
Por decorrência desse condicionamento histórico-social, a formação de cada indivíduo
reflete a apropriação do acervo cultural que lhe foi disponibilizado, de sorte que o
máximo desenvolvimento individual tem como condição imprescindível o acesso às
conquistas culturais mais ricas e decisivas para a formação de capacidades
efetivamente representativas do máximo desenvolvimento do gênero humano. (Duarte
e Martins, 2013, p. 71).

Nesse sentido que a Teoria histórico-social, em sintonia com o acervo cultural produzido
pelos homens e os fundamentos da formação humana, defende a importância da educação
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desenvolvida na escola e da transmissão de conhecimento no trabalho educativo, possibilitando que
os alunos se apropriem do conhecimento científico que já foi produzido e disponibilizado e
sistematizado, sobretudo através das relações e interações sociais estabelecidas.
A TEORIA DA ATIVIDADE
A Teoria da Atividade, tem origem na Teoria Histórico-Cultural desenvolvida na década de
30 do século XX, na antiga União Soviética que atualmente é a Rússia pelo psicólogo e pesquisador
Lev Semenovich Vygotsky, a mesma representa um importante referencial teórico que ajuda na
compreensão de forma geral dos fenômenos educacionais contemporâneos, no que se refere a
formação e desenvolvimento do homem dentro do contexto histórico, cultural e social.
Vygotsky (1994), percebe o homem como um ser cognoscente que tem em suas mãos o
poder de traçar seu destino, mesmo frente às adversidades que possa encontrar em seu percurso,
tendo a capacidade de superá-las e assim podendo promover a sua emancipação. Entendemos que a
superação é uma capacidade que os professores apresentam em seu cotidiano escolar diante das
adversidades que surgem frente as necessidades metodológicas que se apresentam, é justamente
nesse cenário que a Teoria da Atividade pode atuar e contribuir para que essa realidade possa ser
transformada.
Percebemos que a abordagem vygotskyana consiste em uma Teoria do homem, pois dentro
dessa visão compreende que o mesmo está em constante mudança, evoluindo ao longo da história
indo além dos seus limites sejam físicos ou intelectuais. Dessa forma, a humanização e
desenvolvimento cultural é possibilitado através do trabalho. Segundo Moura et al (2016):
Várias são as explicações para o processo de humanização e as ciências que discutem:
a filosofia, a antropologia, a sociologia, a história, a biologia, a psicologia, entre
outras. O ponto de partida que assumimos, para explicar o processo de humanização, é
a teoria histórico-cultural, cuja origem epistemológica está no materialismo históricodialético, a partir das obras de Marx (MOURA et al, 2016, p.17-18).

Dessa forma concordamos com o autor quando nos mostra que existem várias outras vias de
perceber e conhecer o processo de humanização, porém ele parte do referencial teórico que é
proposto pela Teoria Histórico-Cultural. Assim, percebemos que as contribuições do estudo de Lev
Semenovich Vygotsky, Alexander Romanovich Luria e Alexis Nikolaievich Leontiev, foram muito
importantes para fundamentação da referida Teoria. Esse grupo de estudiosos ficou conhecido na
Rússia como Troika.
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Depois da morte prematura de Vygotsky, Luria e Leontiev deram continuidades as pesquisas
de forma independente, cada um tomou rumo diferente. Entretanto, os estudos iniciados por
Vygotsky determinaram as bases de fundamentação da Teoria da Atividade, que foi aperfeiçoada e
desenvolvida posteriormente por Leontiev, a partir do entendimento de ação mediada e atividade
interpsicológica, servindo assim, como suporte para a construção de uma teoria inovadora que
busca os elos entre o desenvolvimento da mente e o desenvolvimento da atividade humana. De
acordo com Moura et al (2016):
Para que uma atividade se configure como humana, é essencial, então, que seja
movida por uma intencionalidade, sendo esta, por sua vez, uma resposta à satisfação
das necessidades que se impõem ao homem em sua relação com o meio em que vive,
natural ou culturalizado (MOURA et al, 2016, p.19-20).

Dessa forma a atividade permite que o sujeito possa se relacionar com o mundo exterior, de
forma intencional, então compreendemos que para ser uma atividade da maneira que é postulada
por Leontiev, necessita de ser realizada com uma resposta às necessidades em relação ao contexto
em que está inserido.
Leontiev (2016), afirma que os homens direcionam suas atividades de maneira intencional
através de ações planejadas. A atividade é uma maneira complexa que os seres humanos têm para se
familiarizarem com o mundo, ou seja, de acordo com a relação do sujeito com o mundo em que está
inserido, ele vai se apropriando dos conhecimentos socioculturais através da sua percepção e
interação com o meio. Portanto, entende-se que as diversas atividades realizadas pelo homem se
diferem umas das outras de acordo com os seus motivos. Leontiev (2016), salienta que:
Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo designamos apenas
aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem
uma necessidade especial correspondente a ele. Nós chamamos de atividade um
processo como, por exemplo, a recordação, por que ela, em si mesma, não realiza, via
de regra, nenhuma relação independente com o mundo e não satisfaz qualquer
necessidade especial (LEONTIEV, 2016, p.68).

Nesse sentido, entendemos que o processo de atividade se constitui na movimentação
dialética dos seguintes elementos: necessidade (motivo), ação (objetivo), operação (condições).
Daí a importância de se gerar uma necessidade no indivíduo acompanhada de um motivo pessoal,
portanto a ação é considerada como o componente basilar da atividade.
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METODOLOGIA
Para o desenvolvimento e elaboração do presente artigo utilizamos como metodologia a
pesquisa qualitativa através de um estudo bibliográfico, leituras de artigos, dissertações, teses e
livros. A coleta de dados foi realizada através de reflexões e conclusões dos pontos de vista dos
escritos dos autores estudados. Compreendemos que a pesquisa qualitativa demanda uma postura
mais humanista dos pesquisadores, que procuram compreender os sujeitos dentro do seu próprio
contexto ou visão de mundo. Nesse caso, é pertinente quando tratamos da afetividade ação docente
no chão de sala de aula, a pesquisa qualitativa permitiu pensar de forma mais livre e abrangente,
com o suporte de estudiosos e suas opiniões, que se preocupam com dados quantificáveis em
relação a formação de professores.
Analisamos a potencialidade da Teoria da Atividade para a formação inicial de professores
de Matemática, através dos estudos da literatura dos principais especialistas que postulam sobre a
referida teoria em âmbito internacional e nacional.
DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES
Trazendo o conceito de atividade para o ensino de Matemática, o professor sente a
necessidade de ministrar aulas que possam atingir os alunos, dessa forma vai realizar ações, que
sejam possíveis para chegar ao seu objetivo que é a aprendizagem dos alunos, com isso buscará
desenvolver operações, que possibilite ter êxito ou satisfazer sua necessidade inicial, esses
conceitos se processam de forma dialética.
Para facilitar esse processo de ensino Moura (1996, 2001, 2016,2017), desenvolveu a
Atividade Orientadora de Ensino (AOE), que tem seus pressupostos pautados na a Teoria da
Atividade (TA), dessa forma o professor organizará suas ações de ensino que podem ser através de
situações-problemas, jogos, histórias virtuais, que estejam melhor apropriadas para despertar a
aprendizagem dos alunos em sala de aula, pois esse pesquisador considera a sala de aula como o
local por excelência propício para o desenvolvimento de conceitos científicos. Moura (2016), fala
que:
Na AOE, ambos, professor e estudante, são sujeitos em atividade e como sujeitos se
constituem indivíduos portadores de conhecimentos, valores e afetividade, que estarão
presentes no modo como realizarão as ações que têm por objetivo um conhecimento
de qualidade nova. Tomar consciência de que sujeitos em atividade são indivíduos é

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

3046

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

primordial para considerar a AOE como um processo de aproximação constante do
objeto: o conhecimento de qualidade nova (p.111).

Compreendemos que a AOE tem o propósito de responder à necessidade do professor em
organizar o ensino de Matemática de forma que esse possa favorecer a aprendizagem de forma
significativa do aluno por meio de situações-problema dentro de um plano de ação planejado pelo
previamente pelo docente.
Para que a AOE atinja o resultado esperado, é necessário levar em consideração os seus
pressupostos que são: necessidades, motivos, objetivos, ações e operações. Esse movimento é
dinâmico e dialético, pois, de acordo com a realidade vivenciada trabalhando com os alunos, podese alterar a forma de realizar essas atividades, para se conseguir atingir a aprendizagem.
Entendemos ainda que não se consegue realizar o processo de ensino e aprendizagem quando o
aluno não está aberto para aprender, e para que ele sinta a necessidade de aprender, deve-se levar
em consideração os conteúdos vistos anteriormente, a realidade social em que vive, assim como sua
visão de mundo, pois estes fatores poderá facilitar o entendimento da nova realidade que se
apresenta.
Compreendemos que a Teoria da Atividade pode possibilitar meios teóricos e
metodológicos que possam colaborar com a prática do professor de Matemática em sala de aula.
Segundo a referida Teoria, a aprendizagem é uma atividade especificamente humana, assim como a
atividade do professor é o ensino e a do aluno é a aprendizagem, nesse sentido a AOE é uma
consequência da referida teoria.
Para o ensino da Matemática, essa concepção do processo de ensinar e aprender é essencial
para a organização do ensino em todos os níveis de educação, tendo em vista que, muitas vezes o
ensino é tratado apenas de forma empírica, impossibilitando que os estudantes se apropriem do
pensamento teórico matemático. A AOE possibilita que o estudante aprenda a parte teórica e a
prática de forma dialética, compreendo que a dialética é: “criar e aperfeiçoar um aparelho para o
pensamento teórico-científico que leva à verdade objetiva (CEDRO, 2008, p 93)”. Diante do
percurso teórico aqui apresentado, consideramos importante compreender a função, o espaço e os
encaminhamentos metodológicos para o ensino de Matemática na perspectiva histórico-cultural,
levando em consideração a Teoria da Atividade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No percurso da pesquisa comprovamos que as reflexões pedagógicas sobre a Teoria da
Atividade têm um significativo bastante relevante para a formação inicial e continuada de
professores. A presente pesquisa procurou analisar o processo de inserção da Teoria da Atividade
para a formação especifica de Matemática como uma oportunidade de utilizar uma maneira
inovadora e dinâmica em práticas pedagógicas.
Interagir com os estudiosos que estão na base de fundamentação da Teoria da Atividade nos
levou a reconhecer a importância dos mesmos, assim como na formalização do ensino de
Matemática. Desse percurso, temos os seguintes achados da pesquisa:
1) o aporte teórico da Teoria Histórico-cultural, continua vivo entre as teorias que
subsidiam o ensino de forma geral;
2) a Teoria da Atividade é uma teoria que dar suporte ao ensino da Matemática;
3) a Teoria da Atividade resignificar o ensino da Matemática, enfatizando que a Matemática
é uma criação humana;
4) A Atividade Orientadora de Ensino (AOE) é possível ser utilizada por professores
voltada para o ensino principalmente para que aconteça uma maior aprendizagem, por parte dos
alunos, e uma melhor organização do ensino por parte do professor.
A reflexão que fazemos é que o ensino da Matemática deve lançar mão de todos os
mecanismos teóricos e práticos que possam contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática
enquanto disciplina, nesse sentido os alunos devem ter contato na sua formação inicial de um maior
número possível de teorias que possa colaborar com sua formação, pois vai poder decidir e adequar
melhor as abordagens que vai poder se dedicar quando estiver no chão de sala de aula.
Contudo é importante ressaltar que para os novos desafios na formação de professores de
Matemática, com o desejo de superar barreiras na formação inicial ou continuada reforçamos que é
muito importante a utilização teorias e de metodologias que fundamentem a ação docente, visando
sempre a aprendizagem dos estudantes.
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Resumo
No presente artigo fazemos uma reflexão teórica sobre os parâmetros da formação inicial de professor de
Matemática e a mediação do ensino de Matemática como elemento norteador da ação docente no chão da
sala de aula, nessa visão de perspectiva nos orientamos com os pressupostos teóricos da Teoria da
Atividade, cuja reflexão e desdobramento dessa teoria implica na Atividade Orientadora de Ensino (AOE).
Como consequência das inúmeras pesquisas sobre educação e mais especificamente os estudos na área da
Educação Matemática é percebido que na atualidade as tendências em Educação Matemática procuram
identificar, refletir e mostrar as mais viáveis práticas pedagógicas que possam facilitar e contribuir de forma
significativa para viabilizar a ação docente e em contrapartida contribuir com o ensino e aprendizagem da
referida ciência, nesse sentido tendo em vista que as teorias educacionais que possam dar suporte teórico
para essa área do conhecimento têm como motivação principal e objetivo proporcionar uma melhor
aprendizagem para os alunos e nesse mesmo sentido que os professores possam melhorar as suas
abordagens no ensino proporcionando a formalização de conceitos, e saberes matemáticos por parte do
estudante. Nesse panorama e perspectiva teórica realizamos um estudo com características qualitativas e
bibliográfica, a partir dessa abordagem fazemos algumas reflexões sobre o ensino de Matemática apoiado na
Teoria da Atividade. Como resultado da discussão compreendemos e refletimos que a Teoria da Atividade
pode contribuir para o ensino e a aprendizagem da Matemática, pois percebemos que essa é a finalidade
maior de todas as Teorias que estão inseridas no cenário da Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino de Matemática; Teoria da Atividade, AOE; Formação de
Professores.
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O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: POSSIBILIDADES E
PERSPECTIVAS APONTADAS POR PROFESSORES FORMADORES
André Leandro dos Santos Pereira – PPGE-UECE
Michelline da Silva Nogueira – PPGE-UECE

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado é compreendido como um período fundamental na formação
inicial dos professores, bem como um tempo esperado pelos estudantes dos cursos de licenciatura
com muita expectativa, pois para alguns estudantes, o singular contato que tiveram até então com a
sala de aula foi na condição de alunos da educação básica. Entretanto, agora há uma inversão dos
papéis, tendo que assumir o lugar de professor, ocasionando um alto grau de ansiedade diante dessa
novidade que é ser professor.
Por outro lado, há a presença dos docentes regentes das escolas-campo, que embora já
tenham passado por esse processo formativo, também apresentam suas expectativas quanto a esse
período do estágio. Nessa perspectiva, procuramos resgatar essas memórias entorpecidas pelo
tempo de sua formação, mas que agora são revigoradas no momento em que tais professores
recebem os estagiários na condição de formadores.
Dessa forma, demarcamos como objetivo desse estudo, compreender as concepções de
estágio dos professores regentes das escolas de Ensino Fundamental e discutir sobre o
desenvolvimento da postura investigativa tendo, como instrumento de práxis. Desse modo, a
investigação tem como eixo as seguintes indagações: Como os professores formadores
compreendem o que é estágio supervisionado? A pesquisa no estágio supervisionado é
instrumentalizadora da práxis? Podemos favorecer o desenvolvimento da reflexão crítica na
experiência de estágio?
O percurso metodológico desta pesquisa apresenta a abordagem qualitativa e se ampara na
pesquisa de campo exploratória que têm como objetivo o aprofundar o conhecimento do
pesquisador sobre o assunto estudado. Como coleta de dados optamos pela aplicação de uma
entrevista a seis (6) professores regentes das escolas pública de uma cidade do interior do Estado do
Ceará. Esses professores recebem estagiários em suas salas de aula, e portanto, são seus
formadores. Quanto a análise de dados, esses serão organizados em categorias temáticas
apresentadas nos achados da pesquisa.
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Nesse sentido, vale ressaltar a encargo que consiste em dar clarividência a problemática
investigada, e que o tratamento dado aos fatos coletados é interpretativo, portanto, a experiência
subjetiva terá primazia como fonte de conhecimento. Com esses elementos investigativos,
compreendemos a empreitada que é desenvolver uma pesquisa dessa relevância, uma vez que parte
da vivencia dos momentos significativos na formação docente e que devem ser analisado, e depois
pelo fato de que a partir dessa realidade, significar a possibilidade do estágio supervisionado ser
constituído de espaços e tempos importantes para a formação docente.
ESTÁGIO COMO CAMPO DE APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO: RELAÇÕES COM A
PRÁXIS
Em busca de entendemos o que é estágio realizamos uma busca da origem da palavra, e
constatamos que a sua origem vem do latim medieval, stagium, que significa fase, período
preparatório. Com isso, entendemos o que Pimenta (2010) nos apresenta ao dizer que pode ser
entendido como um tempo dedicado aos estudos práticos, em que se dispõe o sujeito para uma
próxima etapa. O estágio, aqui discutido, diz respeito ao período que a universidade apresenta para
que o futuro profissional contraia competências teórico-práticas para o aprendizado de sua
habilitação.
O parecer CNE/CP 28/2001 que dá origem à resolução 2/2002, aprecia o estágio como
“tempo de aprendizagem” e um “momento de preparação” para o exercício do futuro trabalho.
Partindo dessa ideia e em conformidade com Pimenta e Lima (2012), adota-se na presente pesquisa
a concepção de estágio como um campo de conhecimento e aprendizagem. Esse espectro se difere
do estágio prático, pois neste o estagiário aplica o que já aprendeu anteriormente nas disciplinas,
ditas teóricas.
Na concepção de estágio como espaço de conhecimento e aprendizagem, o aluno traz uma
constante discussão entre os saberes práticos e teóricos, específicos e pedagógicos, tornando-se
portanto, um espaço de conflitos, como um processo de construção sobre o ser docente. O estágio
torna-se então o campo ideal para conciliar teoria e prática que por muitos foram vistas como
dicotômicos. Todavia, o estágio docente é um componente curricular de todos os cursos de
licenciatura, sendo obrigatório o seu desenvolvimento, assim como o de outras disciplinas.
Na concepção de Pimenta e Lima (2012), compreendem que o Estágio Supervisionado
possibilita a superação da visão de uma atividade prática instrumental, elaborando assim, um
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estatuto epistemológico, que enquanto campo, o estágio dialoga também com o campo social, que é
o cenário em que acontece a prática educativa.
Essas autoras estão em consenso quando se referem ao estágio como uma articulação entre
teoria e prática. Essa questão também é abordada na LDB/96 quando se exige que os professores
tenham formação capaz de articular a teoria e a prática, como o trecho a seguir:
Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre teorias e
práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço (BRASIL, 1996).

Para Pimenta (2010), o estágio é um ponto de partida para a profissionalização docente, em
que o aluno necessita conhecer a realidade escolar. Não se conforma de fato com a prática, antes é
uma justaposição à prática. Para a autora, os estagiários não conseguem contrair a prática necessária
para o desenvolvimento de sua profissão, ele permite algum entendimento dessa prática.
Os cursos de formação não acodem teoricamente a prática do futuro profissional, também
não proporcionam a teoria a partir da prática de professores da educação básica. As autoras
sinalizam:
Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado de
disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade
que lhes deu origem. Assim, nem sequer se pode denomina-las teorias pois são apenas
saberes disciplinares em cursos de formação, que em geral estão completamente
desvinculados do campo de atuação profissional dos futuros formandos (PIMENTA;
LIMA, p. 33, 2012).

A partir disso, percebemos uma lacuna na formação de professores no que reporta-se à teoria
e à prática. Surge então, a necessidade de repensar os currículos para os cursos de formação de
professores, interligando as disciplinas com o intuito de voltar à formação docente de fato.
Entretanto, os professores necessitam de uma formação capaz de responder as exigências atuais, por
isso a necessidade de formar cidadãos crítico-reflexivos, não acomodados com a realidade.
Nóvoa (1992) aponta que a formação dos professores precisa de mais criticidade e reflexão.
Para ele a formação docente carece apresentar uma perspectiva crítico-reflexiva ao licenciando, o
que fornece elementos para a construção de um pensamento autônomo. O autor sinaliza que estar
em formação incide em investimento pessoal e na construção de uma identidade que seja
perpassada também pela identificação profissional.
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Nesse sentido, a formação de professores desponta com urgência de uma mudança de
perspectiva. Embora a importância que deve ser dado ao ensino tradicional, por ser o formador de
profissionais até o momento, seja no âmbito universitário seja na educação básica, devemos elencar
a existência de vários aspectos carentes de mudanças, pois não estão sendo suficientes para suprir as
lacunas atuais.
Nóvoa (1992) afirma que a formação docente tem desconsiderado o desenvolvimento
pessoal. Assim, compreende-se que a formação de professores encontra-se para além do sistema
disciplinar, ou seja, alude para um desenvolvimento pessoal que supere a formação por acumulação
e se constitua a formação crítica e a (re)construção da identidade pessoal. Diante disso, percebemos
porque autores como Pimenta (2010), entre outros, defendem o estágio como um cenário ideal para
a interrelação entre a teoria e a prática. Assim, a práxis está associada a questão do propósito do
sujeito no desenvolvimento de suas ações, superando a sua ingenuidade tendo clarividência de sua
realidade.
CONCEPÇÕES DE ESTÁGIO: REGISTROS DOS ACHADOS
Nessa parte do texto apresentamos os descritos pelos professores sobre o Estágio nas
escolas. Verificamos nas respostas deles que há uma variedade de aspectos que devem ser
considerados em nossa análise, que a nosso ver, define uma postura de professores que estão
presentes nas escolas, porém, apresenta-se uma ausência de intervenções diante da realidade das
comunidades que estão inseridos.
Os professores apresentaram em suas falas aspectos que eles presenciavam nos estagiários.
Destacaram: o compromisso com a escola, a competência para a realização do estágio e a postura e
disposição dos estagiários para o trabalho. Isso é, ao nosso olhar investigativo, uma representação
de que a instituição formadora desses alunos está, em parte, exercendo seu papel em proporcionar
ao aluno o desenvolvimento de sua competência.
Nessa perspectiva, os estagiários demonstraram compromisso, competência, postura e
disposição para o trabalho, percebidos no desenvolvimento das atividades, no nível pessoal,
cognitivo e institucional, são alegados pelos docentes nas falas abaixo,
Os estagiários apresentaram objetividade nos conteúdos, nas metodologias
selecionadas por eles previamente. Também foram organizados nas tarefas extras e
mostraram domínio nos aspectos referentes à comunicação e um bom relacionamento
para com as crianças (P3).
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Compromisso em desenvolver com igualdade o seu trabalho. Atitude em proporcionar
os seus objetivos para cada aula que ministrou. Modo seguro em comunicar-se com os
alunos e professores os seus trabalhos. Também a humildade, em algumas dúvidas, de
consultar conosco [os professores regentes] sobre o tema da aula (P4).

Esses pensamentos dos docentes investigados são coerentes com as orientações contidas na
Resolução CNE/CP nº 1/2002, que antecipa os princípios que norteiam a formação de novos
professores, apresentando tais como: a competência, a concepção central do curso e a coerência
entre a formação esperada do futuro professor. Em relação às atributos apresentadas pelos
professores entrevistados quanto aos estagiários, tais como: competência, criatividade,
compromisso, responsabilidade, dentre outras, podemos ver que são compreendidas como
fundamentais para o professor, no entanto, não podem ser vistas isoladamente.
Quanto à disposição para o desenvolvimento do trabalho, significa que há o esforço pessoal
por parte de cada estagiário, os quais demonstraram boa vontade, pois desenvolveram o estágio com
abertura para o diálogo e troca de experiências. É conveniente ressaltar que tal disposição não
ocorre por acaso, pois há todo um processo de preparação docente que ocorre na universidade
durante a formação inicial, cujo entorno é carregado de sentidos e significados.
Nesse sentido, em que falamos da espacialidade e da temporalidade, adentramos no segundo
achado, à docência durante o estágio é um espaço de tomada de consciência sobre a escola-campo.
Seguramente, o estágio não é o único espaço de tomada de consciência e decisão sobre a entrada na
profissão magistério, todavia, ele colabora para que os estagiários tenham o ensejo de aprender os
elementos da profissão ao lado dos profissionais que se apresentam mais experientes no âmbito
institucional de trabalho.
Em conformidade com esse pressuposto, o Parecer CNE/ CP nº 21/2001, o defini como “[...]
momento de formação profissional do formando, seja pelo exercício direto in loco, seja pela
presença participativa em ambientes próprios de atividades daquela área profissional, sob a
responsabilidade de um profissional já habilitado” (p. 11). Consequentemente, ao se inserem na
realidade escolar, os estagiários podem proporcionar novos conhecimentos aos professores
formadores.
Alguns relatos ajudam a entender essas assertiva:
Os estagiários utilizaram inovações quanto as metodologias, fazendo perceber que
ajudam a melhorar a minha prática pedagógica. Outro aspectos foram os minicursos
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oferecidos por eles [os estagiários] que nos permitiram refletir o nosso desempenho
pedagógico no cotidiano escolar. (P1).
Ocasionaram uma nova perspectiva para a escola, ajudaram com o trabalho em sala,
partilhando suas experiências de vida. (P2).

O pensamento desses professores confirma a abertura para o diálogo entre a cultura
acadêmica e a cultura escolar. Durante o tempo que os estagiários estavam presentes nas escolas, foi
possível perceber o sentido e a identificação do exercício da profissão magistério, bem como as
aprendizagens dela decorrentes. Nesse sentido, quando bem conduzido, o estágio harmoniza uma
interação proveitosa entre universidade e escola, por meio da qual todos os sujeitos envolvidos
saem enriquecidos em relação à aprendizagem do processo educativo.
Entendemos que a formação acadêmica necessita subsidiar o estagiário, tanto na teoria
quanto na prática, dentro do contexto profissional atual, dando-lhe a oportunidade de enfrentar a
realidade escolar na perspectiva de apresentar possíveis mudanças que venham a ocorrer
continuamente no contexto do mundo globalizado do trabalho. Nessa visão, a universidade tem a
possibilidade de dilatar as fronteiras do convencional, e assim, perceber que a formação é
estabelecida quando o estagiário entende que, para obter conhecimento, é preciso inovar e refletir
sobre a realidade profissional.
Ao assumir essa atitude reflexiva, o estagiário passa a ter domínio sobre seu próprio
trabalho. De tal modo, entendemos que ao se debruçar a respeito da criatividade o sujeito precisa ter
um pensamento integralizado, por conseguinte, mobilizar o que está dentro e fora da esfera escolar.
Assim, se faz necessário formar profissionais com senso crítico que acreditam na possibilidade de
mudança no contexto escolar.
Os professores pesquisados percebem o estágio como o momento importante de troca de
experiência e diálogo entre docentes e estagiários, bem como da interação entre universidade e
escola. Esse pensamento expressa a necessidade de compreensão da interdisciplinaridade no
trabalho docente, uma vez que a maioria das atividades escolares é desenvolvida de maneira
fragmentada.
Felizmente, os docentes que participaram da pesquisa percebem a necessidade e a
importância da integração de conhecimentos por meio do diálogo entre os sujeitos envolvidos,
tendo em vista que a ressignificação das ações no trabalho pedagógico vem sendo desenvolvido nas
escolas.
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Nessa visão, afirmam que:
Os pontos que destaco nesse momento foram: o trabalho de forma interdisciplinar, a
experiência adquirida no período de estágio, a oportunidade de ter uma relação de
proximidade entre os alunos e o cotidiano escolar, a participação e a inserção concreta
dos problemas presentes na educação escolar. (P6).
Todo mundo gosta de inovação, então: euforia das crianças pelos novos professores,
os estagiários buscaram com o professor regente sugestões de conteúdo. (P5).

É importante considerar que se apresenta um novo elemento constituinte do estágio, a
interdisciplinaridade. Podemos entender a interdisciplinaridade como um proposito adotado à
filosofia do sujeito, por meio da qual, compreende que há a necessidade de abertura pessoal de cada
professor para a troca de experiência. Esse pensamento dos professores é coerente com os
pressupostos contidos no Parecer CNE/CP 9/2001, o qual orienta que a matriz curricular: [...] deve
permitir o exercício permanente de aprofundar conhecimentos disciplinares e ao mesmo tempo
indagar a esses conhecimentos sua relevância e pertinência para compreender, planejar, executar,
avaliar situações de ensino e aprendizagem (p. 54).
Quando a escola está aberta para a parceria, há integração dos estagiários nas suas
atividades. Essa arguição vai de encontro com a assertiva do Parecer CNE/CP nº 21/2001, ao
afirmar que as escolas devem acolher os estagiários, já que o estágio não é uma atividade facultativa
e nem avulsa, pois “ele é necessário como momento de preparação próxima em uma unidade de
ensino” (p. 11).
Em contraposição a esses achados, percebemos na fala dos professores investigados que
diante da abertura da escola em acolher os estagiários existem lacunas no que diz respeito ao
envolvimento dos estagiários nas atividades. Esse dado nos revela um fator preocupante, na qual
devemos compreender quais são as condições em que os alunos das licenciaturas realizam sua
formação.
Nesse sentido, Arroyo (2000, p. 130) nos esclarece que:
[...] a maioria dos aprendizes de magistério, de licenciatura e de pedagogia trabalha e
estuda, tem pouco domínio de seu tempo de estudo, passa o mínimo de tempo nos
centros. O que reduz o tempo e o peso desses tempos socializadores e de convívio
social e cultural. Os alunos são frequentadores de disciplina, em tempos espremidos,
corridos, e os professores quase convivem com os futuros mestres apenas nos tempos
formais de aula. O que formaliza o convívio, a socialização e o aprendizado. O que
enfraquece esses tempos e suas possibilidades formadoras.
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A partir disso se faz necessário refletir sobre a abertura da escola para a efetivação do
estágio. Não podemos resumir o nosso pensamento que o necessário para o desenvolvimento do
estágio seja apenas dos espaços para o estagiário, é necessário que o professor regente queira
assumir o seu papel enquanto formador dos futuros docentes. Sobre essa questão, o Parecer
CNE/CP nº 9/2001 orienta as unidades escolares de formação no sentido de propiciarem ao
licenciando o aprender a ser professor numa situação real de trabalho, no qual a presença do
professor regente é indispensável para uma formação de qualidade ao futuro docente.
Por isso, é preciso retomar o quesito da interação entre universidade e escola. Esse ponto
deve ser visto como um elemento importante e presente no estágio como um todo, de modo
particular, a realização da prática pedagógica dos estagiários. Ao assinalarmos essa questão vemos
o quanto é importante uma vez que teve baixa incidência na fala dos professores regentes. Isso se
dar pelo fato do distanciamento existente entre essas duas instituições, relacionando-se mais por
ocasião das atividades de estágio.
Vale lembrar que a interação escola e universidade deve ser um processo contínuo,
conforme o depoimento de alguns docentes, sendo a escola é o grande laboratório de pesquisa e de
ensino para os estagiários, por meio da qual os futuros professores dialogam com os diversos
conhecimentos produzidos na academia e erigem novos saberes.
Quanto à escola como lócus de pesquisa e ensino, alguns docentes confirmaram que alguns
estagiários conseguiram utilizar esse espaço como investigação. Esse aspecto está em conformidade
com Pimenta e Lima (2004), que apresentam a pesquisa no estágio como contribuição para a
ampliação e a análise dos contextos onde os estágios se realizam; e também como possibilidade de
desenvolvimento da postura e habilidades de pesquisadores a partir das situações encontradas no
âmbito escolar.
O estágio é o momento oportuno de conhecimento da realidade escolar, de acordo com tais
docentes, esse é o momento mais significativo de se conhecer a realidade escolar para aprender a
profissão na prática. Entendemos que o estágio é um período relativamente curto para a
aprendizagem da profissão, pois ela se dará de maneira processual, no âmbito de uma carreira,
conforme nos afirma Tardif (2000).
Não podemos também negar que esse é um período importante para se vivenciar os saberes
práticos da profissão, mas essa vivência na formação inicial ainda é considerada insuficiente e não
isenta de elementos teóricos. A nosso ver, o estágio, visto apenas a partir dessa perspectiva prática,
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faz referência à imitação de modelos ou instrumentalização técnica, conforme nos afirmam Pimenta
e Lima (2004).
Por último, entendemos o estágio como importante e que, se bem realizado e compreendido,
produz marcas significativas para o ingresso na profissão. Essa afirmação se justifica pela sua
natureza constitutiva e por estar mais centrado na escola, espaço de atuação profissional e de
relações humanas, em que as pessoas tanto ensinam umas às outras como aprendem, ou seja, se
transformam ao ajudarem a transformar a realidade escolar. E com isso, é preciso nos atentar para o
fato de que muitos professores da rede pública vivem hoje num ambiente de muita precariedade de
seu trabalho desconhecendo o seu papel de formadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio supervisionado como podemos constatar por meio deste trabalho, é uma etapa
importante da formação inicial dos futuros professores. De acordo como ele é realizado nas
instituições de ensino e diante do grau de envolvimento das pessoas presentes nesses locais. Com
isso, percebemos que ele tanto pode ser um espaço de construção de novos saberes para a atividade
profissional docente quanto corre o risco de reprodução de modelos preestabelecidos, sem ser
realizado a reflexão de sua atuação.
Por isso, devemos enfatizar o desejo que temos de que ocorra uma melhor qualificação na
formação dos novos docentes transformando o estágio em um momento de reflexão, de observar-se
enquanto professor e por esse momento ser oportuno repensar as práticas. Esse é o desafio como
docente, observar cada aula como uma nova oportunidade de absorver elementos, conhecimentos e
experiências, as quais nos tornarão melhores. Pois devemos se conscientes do nosso inacabamento,
e o conhecimento da ação docente é formado por saberes, sejam eles produzidos pelos próprios
professores no exercício da docência ou que lhes são externos, produzidos por outrem.
Assim, consideramos que os futuros professores, tem com o estágio supervisionado a
possibilidade de atuar articulando teoria e prática, construindo os caminhos para a problematização
de suas práticas docentes, e diante disso ressignificações do exercício, como podemos constatar, por
meio das análises feitas neste trabalho.
Todavia, vale ressaltar que de acordo com a forma como ele é realizado nas escolas e com o
grau de envolvimento das pessoas ali presentes, o estágio pode ser um espaço de construção de
novos significados para a atividade profissional docente quanto de reprodução de modelos
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preestabelecidos. Portanto, avançar em direção de uma melhor qualificação na formação dos novos
docentes depende da significação que formadores e formandos dão às suas ações na realização do
estágio.
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Resumo
O presente estudo se propõe a compreender as concepções de estágio dos professores regentes das
escolas de Ensino Fundamental e discutir sobre o desenvolvimento da postura investigativa tendo,
como instrumento de práxis. A investigação tem como eixo a seguinte indagação: Como os professores
formadores compreendem o que é estágio supervisionado? O percurso metodológico apresenta a
abordagem qualitativa e se ampara na pesquisa de campo exploratória. Como coleta de dados optamos
pela aplicação de uma entrevista a seis (6) professores regentes das escolas pública de uma cidade do
interior do Estado do Ceará. Quanto a análise de dados, esses serão organizados em categorias
temáticas apresentadas nos achados da pesquisa. A discussão e os resultados da pesquisa nos
apresentaram que há o compromisso com a escola e a competência para a realização do estágio, bem
como a postura e a disposição dos estagiários para o trabalho. Outro aspecto é a pesquisa no estágio
como contribuição para a ampliação e a análise dos contextos onde os estágios se realizam; e também
como possibilidade de desenvolvimento da postura e habilidades de pesquisadores a partir das situações
encontradas no âmbito escolar. Ainda consideramos que os futuros professores, tem com o estágio
supervisionado a possibilidade de atuar articulando teoria e prática, construindo os caminhos para a
problematização de suas práticas docentes. O estágio pode ser um espaço de construção de novos
significados para a atividade profissional docente quanto de reprodução de modelos preestabelecidos.
Portanto, avançar em direção de uma melhor qualificação na formação dos novos docentes depende da
significação que os formadores e formandos dão às suas ações na realização do estágio.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Formação do Professor; Professores Formadores.

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

3060

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

ESTÁGIO COMO CAMPO DE AFIRMAÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE
Lorena Rodrigues Areas – UERJ/FFP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma experiência coletiva de um grupo de professores e estudantes
em desenvolvimento no campo dos estágios supervisionados. O trabalho da coordenação de
estágios foi desenvolvido através de uma prática de trabalho colaborativo baseado na pesquisa-ação
buscando-se a revisão das formas de atuação e pesquisa que os professores do campo dos estágios
possuem. Estava-se interessados em superar a cultura individual, que nos marca muito fortemente
na universidade, em busca de uma experiência comum. Acreditava-se que, diante dos desafios que o
campo da educação pública atravessava no país, nossa resistência necessitava que construíssemos
relações profissionais solidárias, para além de nossas especificidades e, através delas, pudéssemos
enfrentar o complexo campo sócio educacional no qual nos movíamos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Propomos a configuração do estágio como campo de produção de conhecimentos para a
formação universitária, compreendendo-o para além da mera instrumentalização mecânica de
conhecimentos teóricos formulados distantes da prática. O que significa atribuir-lhe um estatuto
epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumentalizada
(PIMENTA e ALMEIDA, 2014). Nessa perspectiva, os estágios são espaços interdisciplinares, de
convergência entre professores/pesquisadores e estudantes da Universidade com professores e
gestores da escola básica.
Os estágios supervisionados, presentes em todos os cursos das licenciaturas oferecidas, um
campo de diálogo docente que nos desafia na sua complexidade. A partir da compreensão de que a
Formação de Professores é uma área do conhecimento, constituída de investigação teórica e prática,
a escola é compreendida como o principal locus da formação inicial, e esta concepção é estratégica
para o fortalecimento da universidade comprometida com uma formação de professores capaz de
responder aos desafios da educação contemporânea brasileira. Este projeto, ao tomar os estágios
como objeto de estudos, analises e proposições interdisciplinares, compreende-o como campo
privilegiado da mediação escola-universidade no campo de formação de professores. Não há como
ignorar, hoje, que os contextos de trabalho carregam em si um alto potencial formativo, por isto,
este projeto busca articular a formação universitária à investigação teórica e prática, tendo o campo
dos estágios como central. Para Nóvoa (2011), é preciso explorar o saber da experiência, ou seja,
uma formação que seja realizada “dentro” dos contextos de trabalho através do diálogo com outros

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

3062

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

profissionais. Pimenta (2014) faz considerações ao conceito de “professor reflexivo”, destacando a
dimensão crítica, ou seja, uma formação teórica das práticas, com a ressignificação das teorias a
partir dos conhecimentos da prática (práxis). A autora valoriza as dimensões política (o trabalho
docente tem relação com outros sujeitos sociais) e epistemológica, a pesquisa em educação é
articulada ao trabalho dos profissionais da escola e das universidades. Acredita na instauração de
políticas de aproximação entre escolas e universidade que busquem desenvolver, nas escolas, a
cultura de análise de suas práticas com apoio da universidade; e nas universidades, uma formação
ancorada aos desafios das escolas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa-ação pode ser utilizada de diferentes maneiras, sob diversas intencionalidades,
constituindo-se num vasto leque de abordagens teórico-metodológicas. No entanto, essa opção
metodológica decerto investe no interesse de que a pesquisa e a ação devem caminhar juntas. O
trabalho foi desenvolvido através da Pesquisa-Ação Pedagógica de Franco (2016), que nasce nesta
tradição teórica, e em especial, na dimensão emancipatória formulada por Freire (1982) na
Pedagogia da Autonomia. Foi através das ideias de Freire (2006) para os Círculos de Cultura que
Franco (2016) elaborou os dispositivos para a Pesquisa-Ação Pedagógica, destacando três
momentos: a) a investigação temática, quando os componentes do Círculo buscam nas experiências
dos participantes os temas para seus processos educativos; b) a tematização, quando o grupo
decodifica estes temas; e c) a problematização ou o meio pelo qual as experiências são
perspectivadas através da visão crítica em diálogo com outras referências. Pensou-se na dinâmica
de um processo formativo que vincule o estágio à pesquisa e a pesquisa à extensão forma um
profissional capaz de compreender e atuar nos complexos contextos profissionais contemporâneos.
Assim, o estágio configura-se como espaço de formação articulado à extensão universitária. Através
do diálogo e compromissos pactuados, os estágios ampliam a ação universitária para a cidade. Todo
o trabalho desenvolvido foi sistematizado por uma estudante/bolsista que colabora na organização
dos dados levantados pelos professores e estudantes através de atas, questionários e do
acompanhamento de todas as práticas relacionadas ao departamento e os estágios.
APRESENTAÇÃO
A Reformulação Curricular das Licenciaturas sugerida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação inicial em nível superior e para a formação continuada (Resolução CNE/CP no 02/2015)
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expressava, no entender dos professores do departamento, o resultado de um processo de
participação coletiva da sociedade brasileira, um avanço diante de antigas reinvindicações da área e,
mesmo que ainda estivesse em processo de implementação, foi inspiradora para o Departamento de
Educação, onde os estágios assumiriam um espaço central, nos obrigando, assim, a desenvolver um
projeto para a área. Têm-se nos estágios supervisionados, presentes em todos os cursos das
licenciaturas oferecidas, um campo de diálogo docente que nos desafia na sua complexidade.
No Brasil, durante longo tempo, os estudos científicos sobre educação utilizaram
instrumental de outras ciências, separaram sujeito e objeto de pesquisa, pesquisadores de
pesquisados, desconsideraram as subjetividades inerentes às ações humanas, recortaram
arbitrariamente contextos de pesquisa congelando interpretações e afastando-se das possibilidades
de compreender as dimensões que as práticas, na sua essência, fomentam na educação (FRANCO,
2016). Desenvolveu-se assim uma compreensão idealizada do fenômeno educativo, idealizada
porque distante de suas condições e potências reais que a área possui, enquanto prática social
multidimensional. Nesses percursos formativos, comuns no Brasil, a dimensão da prática é tida
como treinamento do fazer, sem que possua em si instrumentos de formação capazes de se
transformarem em objetos de pesquisa da educação.
Uma segunda vertente, que ganha novo impulso com o crescimento do neoliberalismo nas
políticas para a educação, supervaloriza a dimensão da prática, tendo-a como o objetivo a ser
perseguido para a educação. Para este grupo falta à formação universitária a competência técnica, e
para isto, julga-se necessário instrumentalizá-la sem que se perguntem sobre o “por que fazer” e
“para que fazer”, levando-os a crer que os conhecimentos científicos não são suficientes para dar
conta da imprevisibilidade e complexidade dos fenômenos formativos.
É em meio a esses contextos que este projeto se fundamenta, buscando compreender os
sentidos da prática, suas significações nas formações desenvolvidas nas universidades. Esse
problema vem sendo investigado por um grande número de pesquisadores que estudam a educação
no Brasil, e é expresso nas preocupações deste grupo objetivando a existência de condições
institucionais para a execução deste projeto.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o objetivo de compreender a complexidade do o campo, criamos um formulário para
identificarmos as práticas dos distintos professores que atuam na área. Através desta pesquisa
identificamos que dos 19 professores que responderam apenas 31,6% fizeram concurso
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para atuarem nesta área; 78,9% justifica área de aderência em seu trabalho no campo do Estágio;
47,4% dos professores trabalham com mais frequência no Estágio de Licenciatura I, 15,8% no
Estágio I Pedagogia, 21, 1% no Estágio III Pedagogia e 5,3% no Estágio II Pedagogia. 36,8%
afirmaram trabalhar com mais frequência na rede Estadual; 42,1% na rede Municipal; 5,3% em
ambas redes. Sobre parcerias desenvolvidas: 33,3% dos professores desenvolvem parcerias com as
redes Estaduais e Municipais; 40% com a rede municipal; 20% com a rede estadual e 1% com a
rede federal. (Colégio Pedro II). 84,2% dos professores identificaram monografias produzidas a
partir de experiências no Campo do Estágio. 31,6% disseram trabalhar na área há mais de 10 anos;
31,6% no período de 1 á 5 anos; 5,2% no período de 5 á 10 anos. Além do formulário, criamos um
quadro de sistematização com os Fundamentos, a Estrutura do curso e as referências de cada
docente que compareceu a primeira reunião de reflexão coletiva sobre o campo. A experiência tem
permitido a instauração de um espaço em conjunto entre professores com distintas visões e práticas
na área.
CONCLUSÃO
A nova legislação (Resolução CNE/CP no 02/2015) reformula não só a carga horária dos
estágios, mas a dimensão da prática nas licenciaturas, o que obrigou a todos a revisão do currículo
do curso de Pedagogia e nossas contribuições às demais licenciaturas onde atuamos. Vivenciamos
um longo processo de debates sobre os impactos e configurações que a legislação traria aos cursos,
bem como as condições de que necessitaríamos reunir para que pudéssemos garantir que o papel
dos estágios nos cursos de formação de professores pudessem ampliar a relação escola/universidade
e teoria/prática, possibilitando o avanço de uma epistemologia para a formação docente ancorada
nas condições de nossas lutas e desafios sócio educativos para um mundo mais solidário e menos
desigual.
Ao longo desse trabalho o grupo foi se reconstituindo com o objetivo de responder o
processo de reformulação pedagógica, mas ir além, em busca de um espaço de trabalho coletivo.
Queríamos compreender as experiências de estágios desenvolvidas, buscando identificar seus
fundamentos e contribuições para o campo dos estágios na formação docente; desenvolver e
ampliar parcerias com as Redes de Ensino Municipais e Estadual, bem como demais espaços
educativos; colaborar com os esforços dos demais departamentos e com a produção de
conhecimento para a área. Com estes objetivos, realizamos seminários internos, monitoramos as
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reuniões como espaço de produção de conhecimentos docentes e investimos na contratação de uma
bolsista para a área, que nos auxiliasse na tarefa de sistematização.
Os sistemas da Escola Básica e da Educação Superior são, geralmente, autocentrados,
sustentados em relações burocráticas pouco voltadas para o trabalho conjunto entre
escolas e universidades públicas, o que desafia a nós, professores de estágios, cientes da
necessidade de um trabalho conjunto. No entanto, com base em nosso trabalho coletivo, podemos
afirmar que todos os professores atuantes no campo dos estágios do Departamento de Educação
compreendem que escolas e universidades precisam uma da outra para cumprirem sua missão na
educação pública. Investe-se numa epistemologia da formação do professor para a educação
pública, procurando fazer desta parceria um espaço para a valorização de suas práticas.
Para finalizar, é importante ressaltar que o grupo compreende que atravessamos um dos
períodos de maior desafio para escolas e universidades públicas. Assim, o desenvolvimento de um
trabalho conjunto se torna, não só uma estratégia de resistência, mas de um caminho capaz de
construir um projeto epistemológico, político e científico emancipador para nossas práticas.
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Resumo
O presente trabalho é resultado de uma bolsa de Estagio Interno Complementar, desenvolvida num
curso de licenciatura em pedagogia, dentro de um movimento do departamento de reflexão sobre o
campo dos estágios supervisionados. Objetiva a instauração de um espaço de trabalho conjunto sobre a
formação profissional a partir dos trabalhos de professores, estudantes e escolas parceiras.
Impulsionados tanto pela Reformulação Curricular (Resolução CNE/CP nº 2/2015), como pelo
enfrentamento, em conjunto, de diversos desafios que marcaram o período para as políticas públicas
voltadas para a educação no Brasil o grupo faz do trabalho colaborativo um instrumento de trabalho.
Esta foi uma fase de muitos desafios para o país, em especial, para o campo da educação pública. Com
o objetivo da instauração de um espaço de reflexão sistematizado a partir das práticas docentes. Queriase através da conquista de um espaço coletivo de reflexão pedagógica, contribuir para os desafios do
Departamento de Educação, responsável pela implementação de cursos de estágios supervisionados
tanto no curso de pedagogia, quanto nas demais licenciaturas a cada semestre e, simultaneamente, nos
fortalecermos enquanto profissionais da educação atuando em condições desafiadoras. Foi tomado
como ponto de partida nosso cotidiano: o lugar onde damos forma às coisas a partir das necessidades
diárias que nos desafiavam. Nesse sentido, discutir as práticas correspondeu a buscar compreender o
que estávamos fazendo para ser quem somos na universidade. Quando atuamos coletivamente através
de processos investigativos, experimentamos as relações entre o que somos e o que queremos ser, entre
nossas práticas e/ou teorias e as respostas que conseguimos formular para os desafios que possuímos.
Os resultados até o momento têm orientado as ações em curso.
Palavras chaves: Estágio; Formação; Docente; Pedagogia.
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Resumo
Os textos que compõem esse painel propõem um diálogo sobre as tensões e perspectivas do estágio
curricular como espaço de formação e aprendizagem profissional. O primeiro texto “O outro lado do
espelho: a escola básica oferecendo aos estagiários experiências na educação para as relações étnicoraciais” aborda as possibilidades de uma didática insurgente que os estagiários/as podem vivenciar em
uma escola básica com proposta de educação para as relações étnico-raciais. As autoras apoiam-se nos
estudos de Freire (1978) e Freire e Shor (1986), tendo como princípio a educação decolonial de Mota
Neto (2016), analisando ações didáticas realizadas na escola. O segundo “Saberes-fazeres em oficinas de
estágio: o que revelam os planejamentos?” apresenta uma experiência didática desenvolvida na
disciplina de Estágio, buscando compreender quais saberes constituem a docência no desenvolvimento
dos processos e nas reflexões docentes sobre a prática, presentes nos planejamentos e nos relatórios de
estágio, apresentando as perspectivas para o mesmo. O terceiro, “Estágio curricular como espaço de
formação e aprendizagem profissional: desafios e proposições”, refere-se a uma pesquisa qualitativa
longitudinal, que busca compreender a problemática da política e as formas de regulação do estágio, os
debates teóricos em torno da relação teoria e prática, e tensões e perspectivas do Estágio Curricular na
formação de futuros professores. Toma como referência a Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 1978, 2012) e a Teoria da Ação (BOURDIEU, 1997, 1998, 2004). Como considerações
finais, no diálogo entre os textos evidenciou-se que a escola básica é um lócus privilegiado para
formação e aprendizagem docente sendo sua potencialização tensionada por diversos fatores, como: a
existência do planejamento de processos formativos, tanto pela universidade como pela escola básica, a
promoção de espaços de troca de experiências, registros e reflexões das práticas vivenciadas pelos
licenciandos com colegas e professores das diversas instituições.
Palavras-chave: Formação de professores; Aprendizagem profissional; Estágio curricular; Escola
básica- Universidade.
O OUTRO LADO DO ESPELHO: A ESCOLA BÁSICA OFERECENDO AOS ESTAGIÁRIOS
EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAS
Cristina Spolidoro Freund – CPII
Maria Inês Marcondes – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
O estágio curricular não é apenas o primeiro momento em que se pode adentrar o espaço
escolar de outro lado do espelho, ou seja, não como estudante, mas como futuro/a docente. Também
é uma oportunidade para que professores da escola básica repensem suas práticas e diretrizes
pedagógicas. A partir da fala de uma das estagiárias de que “ainda quase não conversamos sobre
isso [educação para as relações étnico-raciais] na faculdade” (estagiária R., em depoimento à
professora de escola básica), surge na professora da escola básica uma inquietação: o que, de fato,
há no currículo prescrito e vivido da escola sobre os princípios e diferentes abordagens para uma
educação das relações étnico-raciais de forma a contribuir para a formação pessoal e profissional
desses estagiários/as?
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Então, buscamos, por meio de consulta à home page do Colégio, selecionar experiências
consolidadas de uma educação antirracista e que proporcionem aos estagiários a vivência de
diferentes abordagens curriculares e didáticas das leis no. 10.369/03 (BRASIL, 2003) e 11.645/08
(BRASIL, 2008) (sobre o ensino da Cultura africana, afro-brasileira e indígenas). Também
trouxemos o relato de uma das autoras, professora da escola, de experiência consolidada sobre esses
temas no campus onde atua.
Procuramos responder à seguinte questão: Quais experiências curriculares contribuiriam
para uma formação pessoal e profissional com a preocupação de uma ação curricular insurgente
para as relações étnico-raciais dos estagiários/as?
Finalmente, à guisa de considerações finais, trazemos contribuições que a escola básica pode
trazer aos estagiários e tópicos a serem aperfeiçoados no acolhimento e formação de estagiários.
O ESTÁGIO EM ESCOLAS DA REDE COMO OPORTUNIDADE DE VIVÊNCIAS DE UMA
PEDAGOGIA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Nesta seção trazemos as informações encontradas por meio de consulta à home page do
Colégio Pedro II, durante os meses de outubro de 2019 a janeiro de 2020, com o tema educação
para relações étnico-raciais e relatos da experiência consolidada de um campus do Colégio feito de
uma das autoras.
O Colégio Pedro II é uma autarquia, equiparado aos Institutos Federais desde 2012,
equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a sanção da lei
12.677/12, o Colégio Pedro II conta com 14 campi, tendo cerca de 12 mil alunos, e oferecendo
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular e Integrado, Educação de Jovens e
Adultos

(Proeja),

além

de

cursos

de

graduação

e

pós-graduação

(disponível

em

http://www.cp2.g12.br/historia_cp2.html). Dessa forma, o relato das experiências para uma
educação para as relações étnico-raciais irá de princípios e ações macro institucionais, às práticas de
um campus específico, onde atua uma das autoras.
O Colégio conta com cerca de 8,23% de discentes autodeclarados negros, 26,61% pardos,
57,29% brancos, 0,14% indígenas, 0,57% amarelos e com 6,78% com cor não declarada (CPII...
2018).
Em seu Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), a comunidade escolar expressa
uma concepção de educação que:

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

3070

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

[...] deve ter como meta a emancipação do indivíduo e seu empoderamento por meio
do conhecimento, a fim de que ele seja capaz de agir no mundo em que vive e
transformá-lo. Para Freire (2005) educar é construir, é libertar o homem do
determinismo, passando a reconhecer o papel da História e a questão da identidade
cultural, tanto em sua dimensão individual, como na prática pedagógica proposta. Sua
concepção de educação considera o homem como um ser autônomo, capaz de
transformar-se continuamente e de transformar o seu contexto social. (COLÉGIO
PEDRO II, 2017-20, p. 20)

Nesse sentido, o Projeto esclarece que o Colégio deve estar atento às discussões que estão
presentes na sociedade, e, baseado em:
[...] uma concepção de educação solidária, inclusiva e emancipatória, o Colégio Pedro
II propõe-se a trazer para o cotidiano das práticas pedagógicas as discussões presentes
na sociedade contemporânea, com o objetivo de construir relações democráticas e
multiculturais. De acordo com Johnson (2004), “[...] cultura não é campo autônomo,
nem extremamente determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais” (p.13).
O objetivo de nossa instituição é a busca pela igualdade de direitos nas relações entre
os sujeitos de diferentes classes sociais, etnias, gêneros, orientações sexuais, religiões,
gerações e culturas. Assim, o Colégio se compromete com o diálogo, com a reflexão e
o combate às diferentes formas de exclusão, discriminação e desrespeito que podem
ser vivenciadas em nossa sociedade. (COLÉGIO PEDRO II, 2017-20, p. 21)

Analisando estes princípios, podemos relacioná-los aos princípios para uma educação
decolonial proposta por Mota Neto (2016):
Primeiro: Toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar precedida
de uma reflexão sobre o homem/ mulher e de uma análise do meio de vida concreto
deste homem/mulher.
Segundo: Na medida em que o/a homem/mulher integrado/a em seu contexto, reflete
sobre este contexto e se compromete, constroi a si mesmo e chega a ser sujeito.
Terceiro: O/A homem/mulher é criador/a de cultura e fazedor/a de história.
Quarto: É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em
seus métodos- adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem/mulher chegar a
ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros
homens/mulheres relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história... (MOTA
NETO, 2016, p. 204-205).
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O PPPI partilha da concepção de que homens e mulheres são criadores de cultura,
constroem-se como sujeitos capazes de transformar as condições em que vivem, escrevendo novas
histórias. Como uma prática afirmativa, há pouco tempo o Colégio conta com Assistentes Sociais, e
também com editais de auxílio estudantil (para permanência na escola, aquisição de materiais
específicos – óculos, cadeira de rodas e material de tecnologia assistiva).
Como resultado também de uma macro política e de pressões internas, o Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiro e Indígena (Neabi) do Colégio Pedro II tem por função coordenar frentes em todos
os níveis de ensino, e também nas atividades de pesquisa, extensão e cultura. São cursos
promovidos pelo Neabi: o de pós-graduação em Ensino de História da África e Educação das
Relações Étnico-Raciais (Ererebá) e o de extensão (Introdução à Cultura e Mitologia NagóYorubá), em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Com os
alunos/as mais velhos, o Neabi promove o Fórum Permanente de Discussão das Relações ÉtnicoRaciais, e, nos anos iniciais, o Neabi conta com a colaboração de professoras afiliadas que
“desenvolvem projetos de construção de identidade, tolerância e respeito entre estudantes deste
nível de ensino” (DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, 2018).
Além dessas iniciativas, diversos campi têm promovido suas próprias ações. O campus
Realengo II tem a Feira (anual) de Africanidades “Kizomba”. No campus São Cristóvão II ocorreu
o projeto “Potere: o lugar da mulher negra no Colégio Pedro II”: projeto que “pretende investigar a
vivência e registrar o cotidiano de meninas, adolescentes, professoras, servidoras e funcionárias
terceirizadas negras do Colégio Pedro II [...]”. Em São Cristóvão III, ocorreu a Mostra "Pérola
Negra", parte do projeto do projeto "Resgate da Autoria Negra na Literatura Brasileira". A mostra
pretendeu “incentivar a participação de estudantes negros no ambiente escolar, por meio da
produção de obras literárias e criativas [...], e em 2018, foi lançado o livro ‘Pérola Negra’, com a
compilação de textos produzidos por estudantes autodeclarados negros”. No Campus Tijuca II
ocorre a Oficina "Mulheres negras e literatura" (DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA..., 2019).
No Campus São Cristóvão I, há muitas ações relacionadas a uma educação antirracista e
para a educação das relações étnico-raciais. Uma professora dos Anos Iniciais, afiliada ao Neabi
desenvolveu projeto de iniciação científica mirim: “Cientistas e Inventores Negros na História”. As
alunas de Ensino Médio, coordenadas pela professora de Anos Iniciais, desenvolveram um jogo
para alunos de Anos Iniciais, marcadores de página e cartazes com cientistas e inventores e
inventoras negros/as na História (PROJETO..., 2018). Outra ação, relacionada aos recursos
materiais, foi a adoção por docentes do uso de giz de cera com diversos “tons de pele” adquiridos
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pela direção, um recurso didático para facilitar diferentes representações de tons de pele e a
discussão – na hora do desenho – de que “tons” de pele de que se está falando. O que pode
favorecer a autoimagem das crianças de diferentes etnias e raças. Assim, a partir da frase (antes tão
comum) - “me passa o lápis cor de pele” -, instaura-se um diálogo que provoca o pensamento, a
reflexão sobre a realidade, metodologia proposta por Freire (1978, 2015) e reforçada na reflexão a
seguir:
Perguntava o que tinham feito no final de semana, por exemplo. Não lhes pedia para
escrever sobre coisas abstratas ou conceitos. Sempre achei errado esse tipo de
exercício. Tomava questões concretas, às vezes sobre momentos de sua própria vida
experiência. E as horas de aula eram discussões sobre os temas e também sobre as
redações, mas uma discussão crítica sobre o que diziam e escreviam, e não uma lição
de manual. (Freire apud FREIRE; SHOR, 1986, p. 39).

Essa discussão foi, também, provocada por uma estagiária com um dos alunos, conforme
relato a uma das autoras:
[...]um aluno tava fazendo um desenho da amiga [...]: “Ah, que cor eu pinto? Vou
pintar de rosa!” Ele olha para sua amiga: “você acha que o rosa é o que mais
combina?” Aí, ele foi e olhou pros outros lápis e: “Ah, não, então vou pintar esse
daqui” – tava com um dos gizes de cera dos tons de pele –. “Ah, não, então esse daqui
combina mais, então vou usar”. Isso foi legal (R., relato dado em dez. 2019).

Um projeto pedagógico que se iniciou em Ciências, há muitos anos, assumiu um caráter
multidisciplinar e que aborda, também, as relações étnico-raciais, que é o dos bonecos/as do 1º ano.
As turmas, a partir de diferentes motivadores, vão, a cada início de ano:
[...] “concebendo” a ideia de produzirem um boneco ou uma boneca. [...], as turmas
foram se inspirando e conversando sobre como gostariam que fosse seu/sua bebê: a
identidade sexual (menino/menina) e características étnicas. [...] foram trabalhando o
corpo humano e suas partes e funções [...] conteúdos relacionados a Estudos Sociais:
[...] características sociais, culturais e raciais das turmas, o que nos torna únicos e o
que nos une em nossa humanidade. [...] Os bonecos e bonecas foram então definidos
em relação a seus tons de pele, cores de cabelo, olhos, e também sentimentos [...]
(BONECOS..., 2018).

Bonecos e bonecas têm seus nomes escolhidos, por vezes, a partir de pesquisas de nomes
africanos, e tornam-se membros das turmas e visitam as famílias. Todo esse processo contribui em
muito para a reflexão sobre a identidade de cada criança presente na sala. Os bonecos e bonecas
visitavam as famílias e seu retorno, discutido na Roda de conversa, propiciava discussão de temas
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relacionados às diferentes constituições familiares, condições sociais, moradia, que permitiam aos
professores explicitar com os alunos questões importantes para sua formação pessoal e cidadã.
Essas conversas com as crianças traduzem a perspectiva dialógica defendida por Shor:
A vida e a linguagem dos estudantes eram textos sociais que nem eles nem eu
entendíamos, mas que me apresentavam modelos, motivos, temas, personagens, e
imaginário, como pistas para seu significado. Assim, tudo somado, talvez tenha
percebido que os professores eram uma janela e um caminho para os alunos, para que
vissem suas próprias condições e vislumbrassem um destino diferente [...].(Shor apud
FREIRE; SHOR,1986, p. 35)

Da mesma forma, essas conversas podem ser um momento importante de reflexão para os/as
estagiários/as, pois lhes permitiriam vivenciar uma atividade que concretiza os pressupostos
previstos no Projeto Político Pedagógico citado anteriormente, que tem suporte, também, em Freire.
A educação dialógica tem objetivos definidos e metas claras, não se identifica com práticas
espontaneístas, não diretivas e pouco rigorosas. Freire e Shor (1986) defendem uma ação planejada
com objetivos definidos, uma proposta política com metas claras e delineadas, buscando empoderar
alunos, valorizando sua experiência e reconhecendo seu conhecimento como válido. Uma educação
dialógica propicia relações mais horizontais entre professores e alunos ao respeitar os saberes dos
alunos, com preocupação real com sua situação de vida e perspectiva de educar as pessoas para
serem livres levando a uma transformação da sociedade:
O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a transformação não é só
uma questão de métodos e técnicas. (...) a questão é o estabelecimento de uma relação
diferente com o conhecimento e a sociedade. (Freire, apud FREIRE; SHOR, 1986, p. 48).

Isso precisa ocorrer tanto na relação professor/aluno como professor/estagiário e
estagiário/aluno.
Acrescentamos, ainda, outras experiências que valorizaram a temática da educação para as
relações étnico-raciais. O campus já teve uma Feira Literária totalmente dedicada à África, um
evento sobre relações étnico-raciais ocorrido em 2017, e, em 2019, o evento: “Sawabona: eu vejo
você,” que também abordou aspectos da cultura indígena e africanas (CONFIRA..., 2019).
Além disso, as disciplinas de Educação Musical, Artística e Educação Física também
valorizam, em seus currículos, o ensino da cultura africana e indígena, o mesmo ocorrendo em
Literatura. No Núcleo Comum, cada ano de escolaridade trabalha – de acordo com as necessidades
e possibilidades das crianças - aspectos necessários para o convívio respeitoso e de valorização das
diversas culturas que formam nossa comunidade, estando também atentas a possíveis manifestações
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de preconceito. Ao inspirarem as crianças nas escolhas dos livros para seus clubes de leitura, há a
preocupação de se incluir autores indígenas, negros, mitologias africanas, personagens de diversas
raças, o mesmo ocorrendo com os livros selecionados para a Hora da História nas rodinhas. No 1º
ano, em 2019, a escritora Sonia Rosai veio conversar com professoras em evento formativo, e com
as crianças.
Ainda há muito o que fazer para se alcançar uma escola com igualdade racial, mas a escola
está avançando e criando cada vez espaços, momentos de discussão e estudo sobre o tema com
docentes e discentes.
Nesse processo, durante os eventos mencionados, a comunidade se educa em
conjunto, vivendo o que afirma Freire: Creio que a educação libertadora implica a
iluminação da realidade, mas os iluminadores são os dois agentes do processo, os
educadores e os educandos juntos. (Freire apud FREIRE; SHOR, 1986, p. 64).

Dessa forma, pontua-se que a comunidade escolar vem abordando temas e assuntos
“polêmicos”, que revelam potenciais injustiças ou preconceitos, e necessidade de uma ação
educativa mais planejada e intencional para uma educação que seja libertadora para todos e todas.
Os/as estagiários/as se inserem em uma escola viva e dinâmica, participando também como atores
de seus desafios, acertos e equívocos, podendo trazer, com suas percepções de mundo,
questionamentos importantes à escola, e também reformulando seus próprios conhecimentos e “préconceitos”.
CONCLUSÕES
Retomando a questão norteadora: “Quais experiências curriculares contribuiriam para uma
formação pessoal e profissional com a preocupação de uma ação curricular insurgente para as
relações étnico-raciais dos estagiários/as?”, é preciso destacar que, a partir dela, apresentamos
diferentes atividades pedagógicas e práticas institucionais, que têm como orientação uma
preocupação com a educação para as relações étnico-raciais e práticas decoloniais que combatam o
racismo. Práticas inspiradas na proposta dialógica de Freire, como destacado do PPPI. Assim, os
estagiários/as podem vivenciar práticas docentes desafiadoras e críticas.
Entretanto, talvez o mais relevante seja que os professores e professoras da escola básica
possam, também, contribuir (ainda mais) nessa interação, incentivando – como muitos fazem – a
participação dos estagiários em diversos eventos/momentos da escola e dialogando com eles a partir
de questões que considerem relevantes, trazendo novos problemas e desafios para sua formação; ao
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mesmo tempo em que também possam refletir com e sobre as dúvidas e questionamentos trazidos
pelos/as estagiários/as.
Ao entrar em diálogo com os/as graduandos/as, pode-se introduzir novas questões a partir de
seus relatos, auxiliando-os/as a dirigirem seus olhares para fatos não observados anteriormente,
como, por exemplo, como a escola se organiza para trabalhar temas e tópicos em discussão na
sociedade, como práticas antirracistas. O/a professor/a da escola básica pode, a partir de seu
conhecimento prévio, provocar uma reflexão conjunta com os/as estagiários/as, levando todos a
refletirem sobre suas próprias condições de vida, seu lugar na sociedade, trazendo à tona situações
vivenciadas por eles durante sua escolaridade e graduação, e levando-os a buscar relações com as
situações de estágio. Para que isso ocorra, seria necessário um espaço e tempo para que o professor
da escola básica e estagiários/as possam se encontrar. Seria, por exemplo, importante a participação
deles/as nas reuniões de planejamento semanal, que ocorrem na escola.
Portanto, por meio desses relatos e observações, os professores da escola básica podem
contribuir com discussões teóricas que ajudem os/as estagiários/as a ampliar suas reflexões e buscar
novos olhares e possibilidades de estarem no mundo como pessoas e professores, criadores de
cultura, transformando a realidade também pela forma, cada vez mais aguçada, pela qual observam
o mundo e interagem com ele.
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Resumo
O estágio curricular pode ser visto como a entrada dos/as graduandos/as no outro lado do espelho, ou
seja, a vivência deles no espaço escolar não mais como alunos, mas como futuros/as docentes. A partir
da provocação surgida por fala de uma estagiária, uma professora de escola básica teve a oportunidade
de repensar suas práticas e diretrizes pedagógicas, e a forma de acolhimento e acompanhamento de
estagiários/as, em relação a uma educação para as relações étnico-raciais. Procura-se, então, responder à
seguinte questão: Quais experiências curriculares contribuiriam para uma formação pessoal e
profissional com a preocupação de uma ação curricular insurgente para as relações étnico-raciais dos
estagiários/as? O texto apresenta uma contextualização sobre o Colégio Pedro II e os pressupostos de
seu Projeto Político Pedagógico. Em seguida, traz a estrutura institucional e experiências consolidadas
de uma educação antirracista que proporcionem aos estagiários a vivência de diferentes abordagens
curriculares e didáticas das leis nº. 10.369/03 e 11.645/08 (sobre o ensino da Cultura africana, afrobrasileira e indígenas), encontradas em consulta a home page do Colégio. Posteriormente, apresenta-se o
relato de uma das autoras de experiência consolidada sobre esses temas no campus onde atua.
Simultaneamente, procura-se explicitar os princípios teóricos que balizaram as reflexões sobre uma
educação dialógica para as relações étnico-raciais, a partir do proposto por Mota Neto (2006) e Freire e
Shor (1986). Evidenciou-se a importância de desenvolver nas escolas de estágio práticas decoloniais que
combatam o racismo. Também se considerou a relevância de que os professores e professoras da escola
básica possam estimular a participação dos estagiários em diversos eventos/momentos da escola e,
dialogando com eles a partir de questões que considerem relevantes, possam introduzir novos
problemas e desafios para sua formação, ao mesmo tempo em que também possam refletir com e
sobre as dúvidas e questionamentos trazidos pelos/as estagiários/as.
Palavras-chave: Educação para relações étnico-raciais; Freire; Decolonial; Estágio; Escola Básica.
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SABERES-FAZERES EM OFICINAS DE ESTÁGIO: O QUE REVELAM OS
PLANEJAMENTOS?
Maria Luisa Furlin Bampi – FFP/UERJ
Vânia Finholdt Angelo Leite – FFP/UERJ

INTRODUÇÃO
O presente texto apresenta uma vivência de Estágio Supervisionado II, componente
curricular do oitavo período do curso de Pedagogia de uma Universidade do Rio de Janeiro, no
segundo período de 2019. As atividades propostas foram: participar de visitas guiadas em museus e
instituições não escolares, para a vivência e compreensão das questões didático-pedagógicas e de
aprendizagem em outros espaços, além da educação formal; atividades práticas de educação formal
em instituições de formação de professores no âmbito do ensino médio, com foco em gestão
escolar; uma atividade formal de desenvolvimento didático-pedagógico de uma oficina a ser
desenvolvida no campo de formação de professores no ensino médio/Normal. No entanto, para esse
texto, focaremos na atividade de formação realizada pelos alunos do Instituto Clélia Nanci em São
Gonçalo.
Intentamos, a partir dessas atividades, buscar: quais os ensinamentos ou caminhos nos
indicam os estagiários como suporte teórico-metodológico para a prática pedagógica e docente
escolar; e quais saberes constituem a docência no desenvolvimento dos processos e nas reflexões
docentes sobre a prática, presentes em seus projetos de ação e em seus relatórios de estágio. Há
neles, como afirma Pimenta (1997), alguma tentativa de ressignificação dos processos formativos a
partir da reconsideração dos saberes necessários à docência.
Partimos dos aportes teóricos que consideram “a Pedagogia ciência que estuda a educação
como prática social, e a Didática como área da Pedagogia que estuda a atividade de ensinar”,
conforme afirma Pimenta (1995, p. 58). Também, consideramos o conceito de aprendizagem
mediada, assertiva provocativa de Vigotski (2007), desencadeadora de nossas reflexões, por
julgarmos o papel de orientadores e a experiência de estágio enquanto mediadores no processo de
ensino aprendizagem. Ambos têm o caráter mediador nesse processo, por possibilitarem a reflexão
sobre as experiências, que os alunos já construíram e projetaram, à luz da teoria, qual seja, um novo
conhecimento que ressignifique suas práticas (PIMENTA; LIMA, 2004).
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Além disso, trazemos as contribuições de Libâneo (2008, p. 237), que nos indica a
possibilidade que a didática oferece de buscar “as condições ótimas de transformação das relações
que o aprendiz mantém com o saber”.
Assim, nosso objeto de investigação é destacar e apresentar as articulações e contribuições
dos princípios didáticos estudados durante a formação, presentes no planejamento das oficinas e nas
narrativas dos textos/relatórios de estágio, e nas ações docentes dos nossos futuros professores.
Desse modo, enquanto orientadores de estágio, estamos mediando estudos e apoio aos
estudantes no planejamento e nas aplicações didático-pedagógicos durante o desenvolvimento das
atividades propostas no estágio, fundamentadas nos pressupostos de que “o papel nuclear da
didática é oferecer conhecimentos que instrumentalizem os professores para a realização da
atividade de ensino de conteúdos escolares” (SFORNI, 2015, p. 1). Ademais, propomo-nos a
observar as condições objetivas que se apresentam aos futuros professores em ação; assim como as
histórias e as relações de trabalho vividas e narradas por esses professores-alunos.
Tal proposta se coaduna com os estudos de Candau (2012, p. 22), referentes à “superação de
uma didática instrumental para uma didática fundamental”, aquela que busca refletir sobre a
prática, que “Ensaia, Analisa, Experimenta”, buscando romper com práticas individualistas e, o
mais importante, na direção da permanência das crianças na escola.
Quanto à metodologia utilizada, que abarca as propostas acima apresentadas, assinalamos a
proposta de Delory-Momberger (2011) do encontro da Pesquisa Biográfica com a Educação, mais
especificamente, com a Pedagogia e a didática em que visa compreender como jovens e adultos dão
significado às experiências de aprendizagem e formação em suas relações com os outros sociais.
A partir dos aportes da pesquisa biográfica de análise narrativa, inspirados em Clandinin e
Connelly (2011, p. 176), sugerimos também que “os textos de campo precisam ser reconstruídos
para se tornarem textos de pesquisa”. Esse movimento de “recortar” (grifo nosso), que
apresentamos, são a nossa inferência de análise e interpretação e que amparam as reflexões e
considerações por nós apresentadas das narrativas dos nossos discentes. Sintetizando, como
afirmam Delory-Momberger (2011) e Clandinin e Connely (2011), a narrativa sustenta-se como
método para gerar conhecimento sobre as experiências do narrador e do pesquisador.
O artigo foi estruturado em três seções, visando apresentar e discutir a importância da
didática na construção da identidade desses futuros professores. Inicialmente, o texto apresenta as
atividades de oficinas propostas e as referências Didáticas e Pedagógicas presentes nos
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planejamentos e nos relatos dos estágios; na segunda, busca-se verificar as articulações da teoria e
prática, tão cara à formação do professor. Na última seção, discorreremos sobre as evidências
conclusivas das oficinas e das identidades que se apresentam nos futuros professores, do
entendimento das ações práticas, das orientações teóricas e dos valores e atitudes decorrentes da
interação com a realidade vivida na escola, por meio das seguintes questões: 1) O que apontam os
planejamentos das oficinas? 2) O que revelam os relatórios? 3) Como os graduandos compreendem
e analisam suas práticas?
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A dinâmica de desenvolvimento da Unidade Curricular Estágio III tem como proposta de
trabalho o sistema de bidocência. Os momentos de estudo são desenvolvidos de forma colaborativa
com ambas as docentes com duas turmas de estágio, nos dias em que as aulas/orientações não
ocorrem na Universidade, o(s) docente(s) acompanha(m) os estagiários nos locais de estágio.
Reafirmamos que tomaremos, como objetos de análise, as duas oficinas desenvolvidas no
Instituto Educação Clélia Nanci, no Ensino Médio. As atividades de intervenção didáticopedagógicas propostas aos discentes de estágio foram de planejamento e desenvolvimento de
oficinas com os alunos do Instituto, em outubro 2019, tendo a duração de 3 horas.
Durante a supervisão grupal foi proposto, aos alunos das duas turmas de Estágio III, que
pensassem em oficinas a serem desenvolvidas. O critério estabelecia que o tema da oficina tivesse
afinidade com o trabalho de conclusão de curso. Formaram-se três grupos: dois desenvolveriam o
trabalho no Instituto Clélia Nanci; e o outro realizaria suas atividades no período de Comemoração
de Aniversário da Faculdade, que aconteceria em novembro.
O QUE APONTAM OS PLANEJAMENTOS DAS OFICINAS?
Apresentamos, a seguir, os objetivos descritos no planejamento das oficinas: a primeira
denominada “Poetizando com Pão e Poesia”; e a segunda “Espelho, espelho meu: Que educador(a)
sou eu?”. Um grupo desenvolveu atividades voltadas para a sensibilidade, arte, música e a língua; e
o outro foi de reflexão, com o uso de algumas dinâmicas de grupo. Ambos abordaram a identidade
dos professores e a representação social dos mesmos sobre a docência.
Durante o processo de orientação didático-pedagógica, que antecedeu à oficina, os
graduandos levantaram as seguintes questões: a) quantidade de alunos que participariam da oficina;
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b) materiais e equipamentos multimídias, que seriam disponíveis; c) espaço para realização das
oficinas. Na primeira versão do plano, os graduandos não apresentavam no planejamento a
descrição das atividades e intervenções que realizariam com as normalistas; apresentavam a ideia de
que para ensinar bastava dominar o assunto, não necessitando de preparação prévia. Tendência esta
que se confirma, nos assinalamentos de Masetto (1998, p.11), de que: “quem soubesse fazer, saberia
automaticamente ensinar”, evidenciando-se falta de cuidado com um preparo pedagógico prévio.
Essas questões estarão presentes nas narrativas dos relatórios de estágio, que indicam a importância
desses apontamentos nos planejamentos e sua eficácia no desenvolvimento da prática pedagógica
da oficina.
A primeira “Espelho, espelho meu: Que educador(a) sou eu?” O título foi construído a
partir de discussão com o grupo e as professoras, em sala de aula. O objetivo da oficina era “trocar
experiências acerca da temática da identidade dos educadores e sua relevância nos processos
formativos diante das expectativas dos (futuros) professores no Curso Normal” (Relatório de
Estágio de D., 2019, p.18). Os autores da oficina pretendiam utilizar estratégias coletivas de
aprendizagem em um contexto lúdico e dinâmico, que oportunizassem a discussão sobre a
identidade dos educadores que é constituída na relação com o outro, seja da família ou não; como
também, promover a problematização acerca da identidade do docente e a sua desvalorização na
sociedade. O objetivo do planejamento: “oportunizar que os (futuros) professores percebam as
variadas formas de identificação que afetam a constituição do profissional da educação”. Nos
relatórios dos participantes desse grupo, foi narrado que a discussão mobilizou os normalistas:
As discussões sobre a formação identitária deles, enquanto futuros professores
causaram um alvoroço e também, algumas discordâncias, nas perspectivas de
identificações, que não resultaram em conflitos, mas sim em reflexões e negociais nas
maneiras de se relacionarem e no modo de abrir mão ou não das suas convicções em
prol da manutenção do bem-estar do grupo. (Relatório de D., 2019, p. 19).

Complementado em outro relatório quanto às noções da construção da identidade: “a
identidade nunca é dada, sempre construída. [...] o sujeito está em constante processo de negociação
de sua identidade com o grupo.” (Relatório de C., 2019, p. 6). Percebemos que esse objetivo e o
registro da aluna se aproximam do conceito de identidade do docente, descrito por Pimenta (1997),
em que a identidade é construída na interação com o outro:
O que entendemos por construir a identidade? A identidade não é um dado imutável.
Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um processo de construção do sujeito
historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge em dado
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contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas
sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. (PIMENTA,1997, p.6).

O tema de identidade foi muito discutido na década 1990, e continua pertinente com
normalistas/graduandos, porque, nas últimas décadas, as políticas educativas têm sido influenciadas
por orientações de organismos internacionais, provocando mudanças significativas nas concepções
de escola, conhecimento escolar e currículos, reduzindo o papel da escola na formação de mão de
obra para mercado de trabalho. Concordamos, com Libâneo (2016, p. 47), que essa proposta
reduziu a concepção de aprendizagem, que passa a ser a de “criar os insumos necessários para que o
aluno alcance a aprendizagem como produto, ou seja, conhecimento e habilidades necessárias ao
mercado de trabalho”. Qual o papel do professor nesse contexto educativo? O tema dessa oficina foi
relevante para todos os envolvidos, porque provocou a reflexão dos normalistas a pensarem sobre o
papel do professor.
Atualmente, o discurso desses organismos é moldar um trabalhador/docente para atender às
demandas do capital. Para Turmina e Shiroma (2014, p. 166-167), “dissemina-se a ideia de que
cabe ao indivíduo desenvolver ações para sua inserção e permanência no mercado de trabalho.
Educa-se para o desenvolvimento de uma participação cívica, um dos valores da nova sociabilidade
forjada pelo neoliberalismo”.
A segunda oficina “Pão e Poesia” foi também uma ideia que iniciou em sala de aula, com a
proposta de “desconstruir a poesia de algo muito formal e aproximá-la da realidade deles, trazendo,
a identidade de cada um” (Relatório de Estágio de H., 2019, p.5). Nesse planejamento observou-se
a preocupação em desenvolver atividades poéticas, cujo enredo de músicas e de poesias estivessem
relacionadas com os jovens daquela comunidade. Elas enfatizavam a importância da poesia para
estimular atividades de língua portuguesa e para desenvolver a expressão linguística, a construção
do conhecimento, suscitar a imaginação, despertar emoções, possibilitando a aprendizagem de
forma lúdica e prazerosa. Esse grupo teve mais facilidade em pensar as atividades, porque duas
graduandas possuíam informações da escola. Duas delas haviam estudado nessa mesma escola e
outra aluna desenvolvia o estágio supervisionado na mesma e conhecia um pouco da realidade dos
jovens. Isso demonstra que o grupo está imbuído de conhecimentos sobre a importância de uma
didática que reverbere os saberes socio-históricos e culturais nas atividades pedagógicas.
Esses saberes indicam a preocupação desses futuros professores com os processos de
aprendizagem dos alunos pela internalização da cultura. Segundo pressupostos vigotskianos, os
processos cognitivos da aprendizagem do ser humano decorrem da internalização dos signos
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culturais produzidos pela humanidade. Um exemplo disso é a linguagem/fala. Nascemos em um
mundo de linguagem e, por meio dela internalizamos os conhecimentos socialmente construídos,
que estão fora de nós, pela internalização, isso leva ao desenvolvimento. Significa dizer que o
conhecimento promove o desenvolvimento humano. Para complementar essa ideia, o ser humano
construiu signos e símbolos. A linguagem é um signo e instrumento superior da mente, como
indicado por Vigotski (2007), por meio da língua/fala, podemos nos transitar no tempo, nos projetar
no futuro, passado, pensar no nada, no zero, registrar e organizar o conhecimento. Em nossa cultura,
a educação escolar tem a função de organizar e sistematizar os conhecimentos a serem
internalizados e fundamentais para a evolução da humanidade, pois é a partir da aquisição dos
mesmos, que nos desenvolvemos.
Os dados levantados no planejamento das oficinas e nos relatos do desenvolvimento das
oficinas de estágio nos levam a alguns questionamentos quanto à formação e ao preparo didático
desses novos professores, que será o tema da próxima seção.
O QUE REVELAM OS RELATÓRIOS? COMO OS GRADUANDOS COMPREENDEM E
ANALISAM SUAS PRÁTICAS?
Para conduzir a atividade de exercício profissional, colocando em prática as atividades a
serem desenvolvidas no estágio, observou-se a dificuldade dos alunos em atender aos pressupostos
pedagógicos para o desenvolvimento delas. Um deles foi a elaboração do planejamento, pois
tivemos muitas idas e vindas durante a realização e discussão com a turma sobre o planejamento
das oficinas. Nas palavras de uma graduanda:
O grupo teve bastante dificuldade com o planejamento da oficina porque nunca
tínhamos feito um de fato. [...] entendemos a importância de sempre pensar em várias
possibilidades (planos) para aquela turma que nunca vimos e não temos contato,
porque o que é novo sempre causa medo e nos surpreende. E foi assim que o plano
nos auxiliou com a oficina, de maneira que administramos melhor o tempo e várias
possibilidades para que alguma das várias atividades que planejamos desse certo. Ter
clareza em tudo que iríamos fazer foi fundamental, porque fomos preparados para
possíveis imprevistos. (Relatório de Estágio de H., 2019, p.5).

Esse registro demonstra o sentimento de toda turma, por vivenciarem o desafio de propor
uma oficina para normalistas, pela primeira vez, como diz a graduanda: “nunca tivemos feito um de
fato”. Sabemos que tudo que é novo causa uma angústia pelo o que vem pela frente. Eles tinham
que pensar em várias variáveis, tais como: a) o desconhecimento da turma: “aquela turma que
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nunca vimos e não temos contato”; b) a proposta de oficina para adolescentes e não crianças, como
escreveu uma das graduandas: “estaríamos entrando em um solo ainda desconhecido para a maioria
de nós: o ensino médio”; c) o tema não ter sido abordado nas disciplinas de metodologia do curso,
Embora, no princípio, a turma tivesse ficado “desestruturada” com o desafio de propor uma
oficina, eles conseguiram elaborar e alcançar os objetivos propostos. Notamos essa satisfação no
exemplo que trazemos do Relatório de D. (2019, p. 28), que sinaliza a importância desse
instrumento:
[...] aquilo que planejamos nos auxiliou completamente, do início ao fim da atividade.
Sem a intenção de tentar manipular todas as ações da oficina, o planejamento
funcionou como um guia para cada momento proposto. [...] Inclusive, até mesmo o
tempo - predefinido para tentar não exceder a atividade - foi rigorosamente utilizado.

Nesse exemplo, percebemos que o graduando escreve que o planejamento é um guia, um
meio para organizar as atividades para promover a aprendizagem esperada dos alunos; uma vez que
ele serviu para subsidiar a realização das atividades, como foi mencionado por ele: “aquilo que
planejamos nos auxiliou completamente, do início ao fim da atividade”.
Mesmo que a maioria da turma tenha percebido o planejamento como norteador da prática
pedagógica, parece que, para esse graduando, seria necessário seguir à risca, porque ele termina
dizendo: “foi rigorosamente utilizado”. Ou escreveu com a intenção de mostrar que a oficina tenha
transcorrido como pretendido? Ficaremos com a segunda opção, pelo fato de termos acompanhado
a realização da oficina. Mesmo porque, percebemos em outros relatórios, como o de Silva, que
escreveu “o planejamento é a peça do quebra-cabeça que não pode faltar, é um apoio que te auxilia”
(2019, p. XX). Corroborando por G., outra graduanda:
Concluímos a oficina com o sentimento de missão cumprida, não apenas por termos
realizado a oficina, mas porque ela foi bem aceita pelos alunos, que participaram
ativamente e demonstraram ter gostado da vivência que proporcionamos.

Além de guia, o planejamento não foi burocrático só para cumprir uma exigência do estágio.
Os graduandos procuraram elaborar um instrumento que estivesse de acordo com a realidade, que
atendesse às necessidades dos adolescentes e às condições existentes no Instituto. Portanto,
atenderam a uma das características apontadas por Libâneo (2013), a respeito do planejamento
considerar a objetividade.
Outra dificuldade, apresentada por essa turma, foi a realização do planejamento em grupo.
Indicaram muitas ideias, definiram o que gostariam de trabalhar. No entanto, o planejamento
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didático-pedagógico da oficina não se concretizava. Isso só ocorreu poucos dias antes da realização
da atividade.
O grupo da oficina “Poetizando: Pão e Poesia”, rapidamente expressou interesse em
desconstruir possíveis dificuldades de compor poesias inerentes às músicas. Levantaram diversas
músicas, próprias do contexto de jovens que nascem em movimentos de comunidades. Observou-se
que tomavam decisões quanto às músicas e às letras; contudo, não utilizavam o planejamento como
uma ferramenta pedagógica no sentido de prever e organizar ações e processos que poderiam
acontecer para o desenvolvimento da oficina. Planejavam de forma superficial, sem detalhar como
conduziriam as atividades. Foram protelando e, na véspera da oficina, sob pressão, a atividade se
fez presente. Por meio de orientações por mensagens eletrônicas, finalizaram o planejamento, como
indicado na narrativa de H. (2019):
Depois de muito trabalho, idas e vindas do planejamento, entendemos a importância
de se pensar em várias possibilidades para aquela turma, porque o que é novo sempre
causa medo e nos surpreende. [...] Ter clareza em tudo que iríamos fazer foi
fundamental, porque fomos preparados para possíveis imprevistos. (Relatório de H.,
2019, p. 5)

O grupo da oficina “Espelho, espelho meu: Que educador(a) sou eu?” destaca um dos
estagiários mais engajado e que leva mais a sério as atividades e indica que a divisão de tarefas no
planejamento aconteceu de modo desproporcional. E, como aprimoramento, faz referência à falta de
cooperação dos colegas de equipe antes da aplicação da oficina, como também, ocorreu a falta de
compromisso com o planejamento das atividades, assim sinalizado:
Os membros da equipe não mostravam interesse e foi-se postergando, ao máximo, o
debate sobre o trabalho. Além disso, ninguém se prontificou a sugerir nem o básico
diante daquilo que as professoras de Estágio III solicitaram. Com isso, acabamos
escolhendo um trabalho já previamente definido, simplesmente porque seria mais
rápido e fácil. Nessa conjuntura, uma pessoa do grupo ficou sobrecarregada, enquanto
boa parte pouco contribuiu. (Relatório de D., p. 24)

Percebemos, nos planejamentos, que os graduandos se preocuparam com as seguintes
variáveis, notavelmente importantes: a) o tipo de aluno que se quer formar; b) discutir a realidade
sociocultural em que vivem; e c) autores mais recorrentes nos relatórios. Quanto ao tipo de aluno
que se quer formar, se fez presente nos objetivos da oficina, que estimularam a atividade de pensar
sobre a identidade do professor. Em relação a realidade sociocultural, o grupo se preocupou em
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discutir poesias do contexto dos alunos do Instituto. Quanto aos autores, o mais citado, nos
relatórios, foi Paulo Freire.
Enquanto mediadoras, nos processos de formação de professores, o objetivo da proposta de
trabalho foi mobilizar os saberes da experiência requeridos aos professores. Tais saberes são
observados e colocados em ação no planejamento e desenvolvimento das oficinas e, posteriormente,
analisados, à luz dos variados e complexos conhecimentos teórico-científicos e didáticos
pedagógicos, como indicado por Pimenta (1997, p.6):
[...] Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da
didática, necessários à compreensão do ensino como realidade social e, que
desenvolva neles, a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela,
constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo
contínuo de construção de suas identidades como professores.

O tema principal e recorrente das escolhas das oficinas foi o da identidade do professor,
abordando-o como um processo de construção, sugerindo que “estamos sempre neste processo de
repensar e negociar” (Relatório de P., p.7). de planejamentos didáticos pedagógicos utilizado
estratégias e objetivos distintos.
Para sustentar a importância do ato de planejar, os graduandos assinalam que durante o
planejamento da oficina, nas possibilidades de interação e construção dos conhecimentos, como
aponta (LIBÂNEO,1994).
Foi observado, no planejamento das oficinas, que o projeto didático-pedagógico foi
desenvolvido com flexibilidade, possibilitando reflexões sobre a identidade docente e, sobretudo, a
construção da poesia coletiva.
Em síntese, apesar das duas turmas conseguirem alcançar os objetivos do planejamento e
execução da oficina, os relatórios dessas atividades apresentaram poucas análises e sustentação
teórica aos temas referentes às suas vivências.
EVIDÊNCIAS CONCLUSIVAS
Ao longo do texto, apresentamos alguns argumentos que podem influenciar e ampliar
concepções quanto à importância da formação pedagógica do professor justificam a necessidade de
que esta formação seja tomada de forma mais efetiva. Pois, há uma dificuldade em compreender
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que, nas atividades de estágio, as práticas devam ser devidamente planejadas com possibilidades de
imprevistos e de desconhecimento de situações que se apresentem no cotidiano das atividades.
Quanto ao desenvolvimento das oficinas a proposta de trabalho foi o alinhamento com os
trabalhos de conclusão de curso; entretanto, as duas oficinas abordaram o tema identidade do
professor. Mesmo com o tema semelhante, o planejamento didático-pedagógico apresentou
estratégias, objetivos e resultados distintos, evidenciando-se a importância de reflexões constantes
sobre qual professor e tendências nos constituem.
Ressaltamos, ainda, a valorização do ensino e da formação pedagógica do professor para
modificar concepções pedagógicas, superando a crença de que, para ser bom professor, basta
conhecer profundamente e conseguir transmitir com clareza determinado conteúdo. Observamos,
também, que as oficinas promoveram a autonomia dos alunos. Segundo os relatos, esta foi a
primeira atividade em que tiveram a responsabilidade de conduzi-la por eles mesmos com alunos do
curso de Formação de Professores (com adultos), concluintes do Ensino Médio. Por isso, causou
muita insegurança nos graduandos.
Nossa contribuição foi a de refletir sobre o papel da didática aos futuros professores nas
atividades de ensino de conteúdos escolares, colaborando para a produção desses saberes-fazeres,
especialmente as contribuições que a interação entre os estudos da Didática e da Teoria HistóricoCultural podem oferecer aos professores.
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Resumo
Este texto apresenta um estudo desenvolvido a partir da atividade de estágio curricular, intitulado
Estágio III, do curso de Pedagogia desenvolvido no ano de 2019, em uma universidade pública do
Estado do Rio de Janeiro com alunos do oitavo período do curso. Dentre as atividades desenvolvidas,
o foco será colocado na discussão das oficinas realizadas no Instituto de Educação Clélia Nanci em São
Gonçalo – RJ. O objetivo do trabalho é compreender as interações de estudos da didática nas
atividades de oficinas planejadas, desenvolvidas e nos textos narrativos dos relatórios de estágio. O
processo metodológico de análise das narrativas biográficas visa verificar e compreender, a partir das
atividades desenvolvidas, quais saberes de diversas formalizações teórico-científicos sustentam os
estudos sobre didática e formação de professores. O trabalho apresenta-se dividido em quatro seções:
1) apresentação das atividades desenvolvidas; 2) os apontamentos dos planejamentos desenvolvidos; 3)
como esses alunos/docentes compreendem e analisam suas práticas; e 4) finaliza com evidências
conclusivas. Observa-se que o tema das duas oficinas abordou a identidade do professor, mesmo com
o tema semelhante, o planejamento didático-pedagógico apresentou estratégias, objetivos e resultados
distintos. Nota-se, também, que as oficinas promoveram a autonomia dos alunos. Segundo os relatos,
esta foi a primeira atividade em que tiveram a responsabilidade de conduzir com alunos do curso de
Formação de Professores (com adultos), concluintes do Ensino Médio. Por isso, causou muita
insegurança aos graduandos. Evidencia-se a importância de reflexões constantes sobre quais as
tendências que constituem o professor em sua identidade. As oficinas proporcionaram aos graduandos
superarem a crença de que para ser bom professor basta conhecer profundamente um conteúdo para
transmiti-lo com clareza.
Palavras-chave: Didática; Identidade; Saberes docentes; Estágio supervisionado.
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ESTÁGIO CURRICULAR COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL: DESAFIOS E PROPOSIÇÕES
Maria de Fátima Barbosa Abdalla – UNISANTOS

INTRODUÇÃO
O propósito deste estudo é o de examinar os diferentes pontos de vista sobre o Estágio
Curricular (EC), que levem a considerá-lo como espaço de formação e de aprendizagem
profissional. Entendendo-se que estes espaços - de formação e de aprendizagem profissional - se
entrecruzam, ao ressignificarem, em especial, a relação teoria e prática nos contextos da
Universidade e das Escolas-campos, onde os estudantes da Pedagogia/Parfor desenvolvem seus
projetos de ação e pesquisa para o EC.
Neste cenário, conforme apontam Gatti, Barreto e André (2011), Abdalla (2017), entre
outros, existem fragilidades e proposições quanto às implicações do Programa/Parfor na formação
docente, Dentre as fragilidades, as autoras anunciam a necessidade de: a) centrar a formação na
escola, que é o contexto de trabalho e de formação; b) fazer a revisão do currículo formativo, de
modo a atender aos estudantes, que, no caso, já são professores; c) rever os critérios de gestão das
instituições formadoras que participam deste Programa. E, dentre as proposições, destacam: a) o
atendimento às necessidades e expectativas dos professores-estudantes quanto às suas dificuldades
formativas; b) a possibilidade de renovação das práticas pedagógicas a partir de estratégias de
acompanhamento e de experiências inovadoras; e c) o aprofundamento do conhecimento
profissional por meio de “[...] oportunidades de qualificação profissional e de se conhecer melhor a
Escola enquanto lócus da prática pedagógica profissional” (ABDALLA, 2017, p. 230).
Para delinear os diferentes pontos de vista sobre o EC, buscando explicitar as representações
sociais dos professores-estudantes a este respeito, o texto explicita, primeiro, a fundamentação
teórica; a seguir, apresenta os procedimentos metodológicos; depois, as dimensões de análise; e, por
fim, tece reflexões sobre a proposta temática.
DA PROBLEMÁTICA POLÍTICA AOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Em relação à problemática política, propomos, primeiro, trazer à tona alguns dispositivos
legais, que regulam questões em torno do EC e da articulação teoria e prática. Nesta perspectiva,
assinalamos o Parecer/CP n. 9/2001 (BRASIL, 2001a) e o Parecer CNE/CP n. 27/2001 (BRASIL,
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2001b), que estabelecem que o EC é componente do currículo obrigatório, e que deve ser uma
atividade intrinsicamente articulada com a prática e com o trabalho acadêmico.
Depois, a Res. CNE/CP n. 1/2002 (BRASIL 2002) também destaca quanto ao EC, em seu
Art. 13, os seguintes aspectos: será realizado em escola de educação básica, respeitando o regime de
colaboração entre os sistemas de ensino; deverá ser desenvolvido a partir do início da segunda
metade do curso; e será avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo do estágio.
Destacamos, também, a Resolução CNE/CP n. 1/2006 (BRASIL, 2006), que, ao tratar do
EC, em suas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, estabelece que o mesmo deverá ser
“realizado ao longo do curso [...], de modo a assegurar aos graduandos experiência do exercício
profissional, em ambientes escolares e não escolares [...]” (p. 10).
Mais tarde, a Lei n. 11.788 (BRASIL, 2008) dispõe sobre a normatização do estágio,
evidenciando a articulação entre ensino e campo de trabalho para a sua realização. E, depois, a Res.
n. 2/2015 (BRASIL, 2015), que, ao estabelecer a “unidade teoria-prática”, como um dos princípios
da base comum nacional para a formação inicial e continuada (p. 2), define que “o EC é
componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico” (Art.
13, § 6º, p. 12).
Também, observamos, atualmente, a Res. n. 2/2019 (BRASIL, 2019), que define, em seu
Cap. III, Art. 7º, item VII, como um dos princípios norteadores: “a integração entre a teoria e a
prática, tanto no que se refere aos conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos
conhecimentos específicos da área do conhecimento ou do componente curricular a ser ministrado”.
Ressalta, no item VIII, a “centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o
planejamento, a regência e a avaliação de aula, [...] de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC)” (p. 5).
Para além dessas regulações, recorremos, também, à fundamentação teórica de Bourdieu
(1997, 1998) e Moscovici (1978, 2012), para compreender as representações sociais dos
professores-estudantes da Pedagogia/Parfor sobre EC. Entender, assim, como afirmaria Bourdieu
(1998, p. 32), este “sistema coerente de relações”, colocado à prova e apreendido. Ou, nas palavras
de Moscovici (2012, p. 204), construir um “[...] mapa de ligações tecidas [...] que atinge os
domínios essenciais da vida social”.
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Neste sistema de relações, conforme Bourdieu (1997), refletimos sobre a leitura relacional
dos diferentes pontos de vista sobre o EC, que, aqui, constitui o espaço social das posições e das
tomadas de posição dos estudantes-professores em relação à sua formação e aprendizagem
profissional. E, com Moscovici (2012), buscamos compreender a evolução, organização do
conteúdo e extensão das representações sociais, tomando em conta que há diferenciações no campo
social, que se registram em dois níveis: 1º o nível das condições socioeconômicas; e 2º o nível dos
sistemas de orientação, que incluem normas e valores mais persistentes. Tais níveis de estudo são
fundamentais, para saber como e por que esses sujeitos mudariam (ou não) suas representações
sobre a formação e a aprendizagem profissional a partir do EC.
Pensamos também sobre o conceito de reflexividade (BOURDIEU, 2004), para
compreender o exercício de reflexividade autobiográfica (JOSSO, 2004), buscando categorizar o
trabalho biográfico, que realizamos nesta direção, a fim de se obter uma experiência formadora.
Segundo Josso (2004, p. 61-82), há três níveis para um trabalho biográfico, quando: evidencia o
processo de formação, explicitando-o pela construção da história de vida do sujeito, da organização
de sentido para si e do trabalho de intercompreensão; analisa o processo de conhecimento,
levantando um itinerário de referenciais que acompanha o sujeito em sua formação; e aborda os
processos de aprendizagem, identificando as posturas do aprendente por meio de “três componentes
de toda e qualquer aprendizagem: afetivo-motivacional, psicossomática e cognitiva” (p. 17).
Processos estes que são imbuídos de reflexividade conforme diria Bourdieu (2004).
Com origem neste arcabouço teórico, levamos em conta ainda o debate teórico de diferentes
autores (PICONEZ, 2001; PIMENTA; LIMA, 2004; BARREIRO; GEBRAN, 2006; ABDALLA,
2009; RODRIGUES, 2013; SILVA, 2018) a respeito de tratar o estágio, como prática de reflexão, e
esclarecer e aprofundar o conhecimento sobre a relação dialética teoria e prática. Consideramos,
ainda, a importância da prática de pesquisa no desenvolvimento do EC, de forma a integrá-lo em
situações reais vividas e nos processos decisórios dos diferentes agentes pedagógicos.
Destacamos, também, as diferentes concepções de estágio em Pimenta e Lima (2004), tais
como: a) observação da prática, na perspectiva da prática como “imitação de modelos”; b) hora da
prática, relacionando-o ao “como fazer”; ou seja, às técnicas e/ou ao desenvolvimento das
habilidades específicas, considerando a prática como “instrumentalização técnica”; c) atividade
teórica de conhecimento e intervenção na realidade; e d) projeto de pesquisa. É importante retomar
esta breve classificação, para registrar que as duas últimas concepções são as que mais se adequam
à experiência de EC no desenvolvimento da pesquisa. Pois, foi possível aos professores-estudantes
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compreenderem a importância da teoria estar integrada com a prática, a fim de que pudessem
problematizar a realidade com outros campos de conhecimento, intervindo na situação e na própria
formação. Também, ressaltamos a necessidade que se tem de se desenvolver o EC como projeto de
pesquisa, porque o EC da Pedagogia/Parfor envolveu projetos de pesquisa e de ação para que os
sujeitos compreendessem a unidade teoria e prática para a sua respectiva formação e atuação
docente.
Ainda, Pimenta e Lima (2004) contribuíram para o entendimento do que sugerem como uma
nova postura metodológica para o EC, fundamentada em três pilares: “a análise da prática docente,
a relação teoria-prática e o trabalho docente nas escolas como categorias principal dessa atividade”
(p. 134).
Além disso, levamos, também em conta, o EC como o espaço de formação e de
aprendizagem profissional; pois, como afirmam Barreiro e Gebran (2006, p. 87), trata-se de um
“espaço de aprendizagens e saberes”. Espaço este que, segundo Abdalla (2015, p. 215), pode ser
traduzido em “[...] uma base de conhecimentos e um aprimoramento profissional”, que dá sentido
aos “saberes de ação” ou “saberes práticos teorizados”.
DOS CAMINHOS DA PESQUISA: JUSTIFICANDO OS PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, longitudinal, que se desenvolveu em três
fases. Na primeira, foi aplicado, para 43 professores-estudantes da Pedagogia/ Parfor (41 mulheres
e dois homens), um questionário de caracterização, com questões fechadas e abertas, cujos
resultados revelam que: 8 são pajens, 21 atendentes de educação, 14 professores de ensino
fundamental e educação infantil. Em resposta à primeira questão aberta, a maioria considerou que a
Pedagogia/Parfor oferece uma grande oportunidade de profissionalização e de compreensão da
unidade teoria e prática. Quanto à segunda questão, anunciaram como dificuldades: nº de horas
trabalhadas; deslocamento; falta de compreensão e colaboração dos gestores de suas respectivas
escolas; e o não reconhecimento da formação da Pedagogia/Parfor pela própria Escola. E, em
relação à terceira, 20 professores consideraram que estão se aprimorando quanto à compreensão da
unidade teoria e prática, quando se veem desenvolvendo o EC; entretanto, 23 pensam que não
precisariam fazer o EC, uma vez que já são professores.
De posse desses resultados iniciais, a segunda fase contou com 8 daqueles participantes
iniciais, que fizeram parte do Grupo de Discussão (GD), realizado em seis encontros, e que trataram
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de três eixos temáticos: 1º necessidades e perspectivas quanto à trajetória de formação e ao EC; 2º
implicações da formação inicial no processo de aprendizagem profissional; e 3º desafios e
proposições, a fim de melhorar o EC para a formação e aprendizagem profissional. De acordo com
Weller (2006), identificamos no GD: 1º questões para aquecimento, colocando o foco nas
motivações e/ou intenções para estarem na Pedagogia/Parfor; 2º questões centrais, que discutiram:
a) o contexto de formação (Universidade): propostas e ações para o EC referentes às disciplinas
ministradas, ao EC e às práticas e influências dos formadores; b) os contextos de atuação (escolascampo): ressignificando a relação teoria e prática, os desafios a serem enfrentados, e as condições
objetivas de aprendizagem profissional; e 3º questões de encerramento, enfatizando um debate
sobre a importância do EC na formação docente.
Na terceira fase, foram realizadas Entrevistas Narrativas, para refletir sobre os processos de
formação, de conhecimento e de aprendizagem profissional (JOSSO, 2004). Tais entrevistas foram
realizadas com quatro dos sujeitos pesquisados, ao final dos últimos encontros, aprofundando,
assim, os resultados obtidos no Questionário e no GD, no âmbito dos eixos temáticos. Colocamos,
em evidência, a tomada de consciência desses professores-estudantes a respeito de seus próprios
processos de aprendizagem profissional. A seguir, as dimensões de análise e os resultados da
pesquisa.
DAS DIMENSÕES DE ANÁLISE: DISCUTINDO OS RESULTADOS
Ao garimpar as narrativas desses sujeitos, em um exercício de reflexividade biográfica
(JOSSO, 2004), foi possível configurá-las, conforme a técnica de conteúdo de Bardin (2007), em
duas dimensões de análise desenvolvidas a seguir.
• Da dimensão contextual
Esta dimensão, denominada de contextual, trata do espaço social (BOURDIEU, 1997) do
EC, no que diz respeito ao contexto de formação (Universidade) e ao contexto de atuação docente
(Escolas-campo). Leva em consideração, o primeiro eixo temático, que diz respeito às necessidades
e perspectivas desses sujeitos quanto à trajetória de formação, buscando revelar como enfrentaram
as questões em torno do EC.
Neste sentido, pensamos nas palavras de Moscovici (1978, p. 187), em que ele destaca a
importância “[...] do contexto onde o objeto é apreendido (grifos do autor)”. E refletimos, também,
junto com Bourdieu (1997), sobre o “espaço social de relações”, em que os agentes ou os grupos
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são distribuídos em função de sua posição, formado por estruturas objetivas, a que o autor dá o
nome de campos sociais e estruturas incorporadas, ou seja, o habitus. Tais reflexões nortearam as
seguintes inquietações: em que medida o EC esteve presente nas trajetórias formativas dos sujeitos
pesquisados antes de chegarem à Universidade? E quais teriam sido suas necessidades e
perspectivas quanto aos estágios e à compreensão neste espaço da unidade teoria e prática?
Tendo em vista essas questões, os professores-estudantes, que, em sua maioria, tinham até
três anos de experiência de magistério, revelaram, em suas narrativas, um breve retrato do espaço
social referente ao EC em suas trajetórias formativas. Dessa forma, destacaram necessidades e
perspectivas a respeito de suas vivências quanto aos estágios realizados e à relação teoria e prática.
E, nesta direção, relataram:
Sou professora, na rede municipal de ensino, já há alguns anos, pois fiz a Escola
Normal. Foi lá que aprendi a importância do estágio supervisionado. Minha
professora, naquela época, soube nos explicar questões de observação de sala de aula e
de regência. Muitas vezes, ela esteve presente nas aulas que foram observadas.
Entretanto, tinha muitas dificuldades na época. (Profa. E, GD. 1º Encontro)
Só para continuar o que minha Amiga acabou de nos dizer, tive uma experiência
muito negativa, pois, não tive o mesmo tipo de Estágio. Aliás, a Professora da Escola
assinou todas as fichas, para que eu não ficasse presente em suas aulas. Nunca havia
dado aula, antes desta minha Escola, e tenho muitas lacunas de formação. Mas o que
me deixa muito ansioso é que, apesar de definir meus objetivos de curso e de aulas,
não sei preparar estratégias diferentes que motivem meus aluninhos, e ainda não fica
clara a relação teoria e prática, tão debatida por aqui... (Prof. B, GD. 1º Encontro)
As necessidades de formação são muitas, apesar de ter feito a Escola Normal, que
muito me ajudou a ser professora. Mas os estágios foram feitos “daquele jeito”, só
para cumprir normas. Mas da relação teoria e prática, nada ficou claro! Quem sabe,
agora, neste Curso! (Profa. A, Entrevista narrativa)

O que notamos, por meio das narrativas, aqui descritas, é que os professores-estudantes
tiveram algumas experiências em suas trajetórias, mas, por vezes, foram muito frágeis em relação
aos estágios e, mais ainda, quanto à compreensão da unidade teoria e prática. O que nos levou a
pensar sobre a dimensão formativa/profissional.
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• Da dimensão formativa/profissional
Ao perguntar sobre as implicações da formação do Curso de Pedagogia/Parfor e,
especificamente, do EC no processo de aprendizagem profissional, referentes ao 2º eixo temático,
uma das professoras revela:
Sempre me falaram que, no EC, conseguiria desvendar alguns “nós” de minha prática
docente. A Professora de Prática de Ensino, que cuida do EC, é que nos fez pensar
sobre a nossa trajetória de formação. E, com isso, nos fez ler e discutir uma série de
normas sobre o EC e avaliar, por meio de estudos de caso, como poderíamos vivenciar
a unidade teoria e prática na Escola. Para isso, poderíamos começar contando sobre
alguma experiência de nossa formação, seja no aprendizado de português, matemática
etc. Foi um trabalho interessante, porque revivi momentos em que expressei o pouco
entendimento que tenho desta relação. (Profa. G, Entrevista narrativa)

Com base nas palavras da Profa. G, resolvemos nos fundamentar na definição de Dubar
(2003, p. 50-61), que considera o “tipo de formação”, como “[...] um sistema dos objetivos, de
métodos pedagógicos e de organização prática”. Relacionamos, então, estes três aspectos com o
entendimento da unidade teoria e prática e do espaço social do EC, seja no contexto de formação
(Universidade) e/ou no da atuação docente (Escola-campo), considerando que contribuiriam para o
entendimento das implicações da Pedagogia/Parfor na formação e aprendizagem profissional dos
sujeitos em questão.
Em relação aos objetivos de formação (1º aspecto), é possível afirmar que os mesmos foram
alcançados, tendo em vista o que os professores-estudantes revelaram:
Ser professora não pode ser uma opção qualquer... Um dos objetivos de formação é,
com certeza, saber estar preparada para enfrentar alguns obstáculos. E o EC está me
ajudando a repensar a minha própria realidade e o que aprendo aqui (Profa. A, GD, 3º
Encontro)
Através da prática e da realidade que perpassam a ação do profissional, consigo ter
uma visão e uma reflexão dos objetivos propostos na aprendizagem adquirida no curso
e também no meu agir. Neste processo, foi possível entender, com mais clareza, a tão
“famosa” relação teoria e prática. E acho que o EC teve muito a ver com isso, porque,
de fato, discutíamos as teorias nas diferentes disciplinas, mas os nossos projetos de
ação e de pesquisa foram essenciais para esta nossa compreensão. (Prof. C, GD, 3º
Encontro)
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Quanto aos métodos pedagógicos (2º aspecto), que foram (e são) desenvolvidos pelos
professores formadores, os estudantes identificam alguns procedimentos metodológicos, em
especial, durante o EC, que foram importantes para a formação aprendizagem profissional:
O diário de bordo é um convite maravilhoso a uma viagem pela própria história de
vida. E este foi um ponto importante para o desenvolvimento do EC e para a
compreensão da relação teoria e prática. (Profa. E, Entrevista narrativa)
Neste semestre, a Professora pediu para escrevermos crônicas e fazermos um
documentário. [...] é bom sermos desafiados, nos dá ânimo, mexe com a nossa força
interior. (Profa. H, GD, 5º Encontro)
Também, houve uma oficina, que foi um sucesso! E, quando chegou a hora de
apresentar, ficamos emocionados. (Profa. D, GD, 5º Encontro)
Não podemos nos esquecer da pesquisa em grupo. Escolhemos um tema, os
referenciais teóricos e definimos os procedimentos metodológicos. Mas o mais
importante foi a análise que fizemos da relação teoria e prática a partir das aulas.
(Profa. F, GD, 5º Encontro)

Neste sentido, observamos que os professores-estudantes registraram estratégias didáticas,
que ressignificaram a eles a importância dos projetos de ação e de pesquisa desenvolvidos no EC;
assim como o entendimento em relação à unidade teoria e prática.
E, em relação à organização da prática (3º aspecto), retratamos algumas representações
desses estudantes postas em movimento no contexto de formação frente à aprendizagem
profissional, especialmente, quando se quer tratar do EC e da relação teoria e prática. Nesta direção,
foi possível indicar duas perspectivas diferentes conforme seguem:
1º Compreender a teoria como fundamento da prática, fazendo com que a relação teoriaprática seja entendida como postura epistêmica e metodológica, no sentido de orientar novas
práticas pedagógicas. Segue uma fala a este respeito:
Muito se tem falado sobre a importância da relação teoria e prática. Para mim, essa
relação não era clara. Mas quando tratamos dos estudos de caso e/ou dos estudos do
meio sobre as nossas próprias realidades e de como poderíamos assumir uma postura
mais reflexiva sobre a prática, pensando nos fundamentos teóricos e metodológicos,
foi ficando cada vez mais claro... (Prof. C, Entrevista narrativa)

É possível observar, aqui, o que Pimenta e Lima (2004) definiram como uma das
concepções do estágio referente às atividades teóricas do conhecimento. Também, por outro lado,
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as falas também anunciam a importância de se estar no espaço da Escola para que, de fato, se
desenvolva a aprendizagem profissional, como veremos a seguir.
2º Abrir espaços para discutir a formação e valorização do magistério, de forma a ressignificar
a Escola enquanto lócus da aprendizagem profissional também foi um dos aspectos tratados no EC.
Neste sentido, é relevante a fala de uma das estudantes:
Gostaria que na Escola pudéssemos ter tempo e condições para trocar experiências,
pois, de fato, é nela que construímos a nossa prática pedagógica e profissional,
aprimorando a nossa formação. Como aqui se fala, é na Escola que aprendemos a
nossa profissão. E o EC contribuiu muito neste sentido. (Profa. A, Entrevista
Narrativa)

Quando examinamos as conexões entre as dimensões de análise, identificamos alguns
desafios e proposições do EC, que podem ser traduzidos na necessidade de se: planejar processos
formativos, que permitam compreender e potencializar as práticas docentes; promover espaços de
reflexão e estratégias de formação, para trocas de experiências e registros das práticas
desenvolvidas; e formar comissões/grupos/núcleos no âmbito das instituições formadoras, que
reflitam e integrem os momentos formativos com os de aprendizagem profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos, neste texto, examinar os diferentes pontos de vista a respeito do EC, de modo a
compreender a problemática política e as formas de regulação do estágio, os debates teóricos em
torno da relação teoria e prática e as representações dos professores-estudantes da Pedagogia/Parfor
sobre o EC.
Neste caminho, avaliamos, então, as informações, o campo de representações e/ou imagens
e as atitudes desses sujeitos de pesquisa, conforme Moscovici (1978, 2012), Bourdieu (1997, 1998),
entre outros autores. E, por meio do trabalho biográfico (JOSSO, 2004) e do exercício de
reflexividade (BOURDIEU, 2004), desenvolvemos a técnica da análise de conteúdo (BARDIN,
2007), identificando os elementos representacionais em duas dimensões: a contextual, colocando o
acento nas necessidades e perspectivas quanto à trajetória e aos contextos de formação; e a
formativa/profissional, que trata das implicações da formação da Pedagogia/Parfor no processo de
aprendizagem profissional, tendo em vista o EC e a relação teoria e prática. Com esta perspectiva,
consideramos, também, os aspectos, que envolvem, conforme Dubar (2003), os objetivos de
formação, os métodos pedagógicos e a organização da prática. O que nos possibilitou identificar
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desafios e proposições para que o EC seja, de fato, um espaço de formação e de aprendizagem
profissional, que leve em conta uma postura epistêmica e metodológica, imbuída de reflexividade,
para que se tenha uma experiência formadora, de conhecimento e de intervenção na realidade.
Por fim, consideramos que o EC é um espaço imprescindível para se compreender a
complexidade da aprendizagem profissional, levando-se em conta suas possibilidades para o
contexto de formação e atuação docente.
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Resumo
O presente estudo pretende analisar o Estágio Curricular (EC) como espaço de formação e
aprendizagem profissional. Coloca-se, em pauta, a importância de se compreender: a problemática
política e as formas de regulação do estágio; os debates teóricos em torno da relação teoria e prática; e,
por fim, os desafios e as proposições do EC na formação e na aprendizagem profissional de futuros
professores. Fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978, 2012), na
Teoria da Ação (BOURDIEU, 1997, 1998, 2004), e em outros referenciais que abordam a formação
docente e questões relacionadas ao EC. Trata-se de abordagem qualitativa de pesquisa, de caráter
longitudinal, cujos dados foram obtidos por meio de questionários, do grupo de discussão e de
entrevistas narrativas na modalidade da pesquisa biográfica (JOSSO, 2004), a partir dos seguintes eixos
temáticos: 1º necessidades e perspectivas quanto à trajetória de formação e ao EC; 2º implicações da
formação inicial no processo de aprendizagem profissional; e 3º desafios e proposições, a fim de se
repensar o EC. A análise ancora-se em duas dimensões: 1ª contextual – leva-se em conta o espaço social
do EC frente às necessidades/perspectivas de formação; 2ª formativa/profissional – identificam-se as
implicações do EC para a aprendizagem profissional dos sujeitos envolvidos. Têm-se, como resultados,
desafios e proposições, que se traduzem na necessidade de se: planejar processos formativos, que
permitam compreender e potencializar as práticas docentes; promover espaços de reflexão e estratégias
de formação, para trocas de experiências e registros das práticas desenvolvidas; formar
comissões/grupos/núcleos no âmbito das instituições formadoras, que reflitam e integrem os
momentos formativos com os de aprendizagem profissional. Considera-se, assim, que o EC é um
espaço imprescindível para se compreender a complexidade da aprendizagem profissional, levando-se
em conta suas possibilidades para o contexto de formação e atuação docente.
Palavras-chave: Estágio Curricular; Espaço social; Formação de Professores; Aprendizagem
Profissional.
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ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM NOVO
OLHAR SOBRE O BRINCAR
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INTRODUÇÃO
O estágio tem sua importância no curso de graduação em Pedagogia, pois, faz com que os
acadêmicos possam obter a experiência de vivenciar a profissão antes mesmo da conclusão do
curso. A Educação Infantil é um dos campos de atuação do pedagogo, portanto este deve saber
atuar nesta etapa de ensino, contribuindo positivamente para o desenvolvimento dos alunos.
O brincar está presente na vida das crianças, mas na educação ele não tem sido valorizado
porque muitas vezes a escola busca obter resultados perfeitos para o aluno focando apenas em
atividades pedagógicas se esquecendo do lúdico, que pode ser inserido a partir das brincadeiras com
o intuito de fazer com que a criança se aproprie de conhecimentos e de conteúdos, ou que vivam
relações interpessoais com os amigos dentro do Centro de Educação Infantil.
Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre a importância do Estágio na Educação Infantil
no curso de Pedagogia para que os acadêmicos observem os momentos do brincar e percebam a
relação entre a teoria e a ação docente. Espera-se aperfeiçoar a compreensão sobre a importância da
brincadeira dentro da Educação Infantil, a partir de estudos teóricos pautados nos autores da Teoria
Histórico-Cultural, realizados em sala de aula onde foi possível compreender os processos
pedagógicos; contribuindo assim também com a relação entre desenvolvimento e a aprendizagem
das crianças.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada é o relato de experiência, sobre o estágio realizado no primeiro
semestre de 2019 em um Centro de Educação Infantil, pautado em Pimenta (2005/2006), Rossler
(2006) e Martins (2013), que discutem o tema abordado. Com o intuito de desenvolver a
aprendizagem das cores para as crianças e a apropriação dos conhecimentos das figuras
geométricas, por meio da brincadeira infantil, realizou-se uma atividade com figuras geométricas,
como: quadrado, circulo, retângulo nas cores vermelha, amarela e azul. Portanto para
compreendermos a base desta pesquisa bibliográfica e de campo entendemos que a brincadeira tem
forte domínio e contribuições significativas para o ensino, por meio dela observamos o
desenvolvimento de conceitos para os alunos, bem como de capacidades intelectivas como a
atenção e a concentração.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estágio é fundamental em curso de formação de professores, pois contribui para entender
como é a realidade da educação infantil em sua rotina diária dentro dos Centros de Educação
Infantil, assim o acadêmico obtém não somente um olhar mais preciso sobre a educação, mas,
também uma apropriação sobre a pratica e entende como se pode executar o planejamento de uma
maneira aos quais seus alunos possam compreender o conteúdo de uma maneira mais eficaz.
Conforme Pimenta (2005/2006), na história da educação, o estágio sempre foi identificado como a
parte prática dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria. Mas
atualmente está dicotomia tem sido repensada, e entende-se que este é o momento de unir teoria e
prática. Sendo assim, é de suma importância na vida do acadêmico, pois, é no estágio que o futuro
professor terá como analisar e refletir as teorias estudadas em sala a partir do campo da prática
cotidiana. Neste sentido, durante a disciplina de estágio supervisionado em Educação Infantil, foi
possível conciliar a teoria e a prática, onde as acadêmicas perceberam a importância do brincar,
relacionando a teoria sobre o desenvolvimento do psiquismo na formação das funções psíquicas
superiores, e sua relação com a educação escolar.
Durante o estágio realizado, foram vários os momentos em que as acadêmicas puderam
observar o brincar. Neste sentido destaca-se a importância de unir teoria e prática segundo Pimenta
(2005/2006), o estágio é o momento essencial para executar esta relação, pois, a todo o momento os
acadêmicos estão adquirindo novos conhecimentos. Por exemplo, para compreender como acontece
no cotidiano a execução de uma aula que foi estudada teoricamente pelo professor, foi planejado
uma brincadeira. Os alunos foram levados ao pátio e divididos em grupos. Em um TNT foram
colados formas geométricas: quadrado, círculo e triangulo nas cores: amarelo, azul e vermelho feito
em EVA, para que pisassem nas cores e formas corretas conforme o comando de voz do professor.
Com estudos feitos em sala e antes da execução do estágio de observação e atividade de
recreação percebe-se que essa brincadeira contribuiu para estimular uma das funções psíquicas
superiores: a atenção, além de outras capacidades. A atenção é uma importante função psíquica,
sem ela os indivíduos não aprendem, porque a porta de entrada para a aprendizagem é a atenção do
indivíduo. Ao educador cabe perceber como está ocorrendo o processo de desenvolvimento (desde
o aluno com mais dificuldade até o que se destaca dento da sala de aula).Vygotsky e Luria (1996),
escrevem que, para que atenção se desenvolva é necessário que o curso natural dela seja suplantado.
Nos estágios iniciais do desenvolvimento, cada forte estímulo podia organizar o
comportamento introduzindo determinado contexto, enquanto nos estágios posteriores
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essa capacidade tem que ser estendida também aos estímulos mais fracos que podem
ser biológicas ou socialmente importantes e que requerem uma cadeia de longo prazo
de reações ordenadas (VYGOTSKY, LURIA, 1996, p. 196);

No entanto, a atenção é desenvolvida por estímulos na hora da atividade em execução sendo
ela voluntaria para com que o indivíduo se concentre na ação que está sendo proposta pelo
professor. No estágio, foi possível observar que ao se interessar pela brincadeira, a criança entende
que precisa se concentrar para entender as regras do jogo, e assim se divertir com seus amigos, ou
seja, a brincadeira fez com que os alunos se concentrassem. No ato de se concentrar, também
precisaram da atenção, a partir disto desenvolveu a apropriação e a internalização das cores e
formas geométricas de maneira significativa.
CONCLUSÕES
Ao final deste relato de experiência foi possível perceber a importância do estágio na
educação infantil para os futuros profissionais, pois, é por meio dele que se consegue depreender
como se dá a união teoria e prática.
Diante dos autores estudados, conclui-se que o desenvolvimento do psiquismo ocorre por
meio do brincar, sendo fundamental no processo de estimulações propostos na relação entre
professor e aluno, pois, o discente além de ter uma relação com o educador desenvolve a
apropriação de conhecimento do conteúdo proposto. Por fim conclui-se que o desenvolvimento
psicológico e a estimulação do professor é de fundamental importância para o ensino e
aprendizagem do aluno.
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Resumo
Este texto tem por objetivo discorrer sobre a importância do Estágio na Educação Infantil no curso de
Pedagogia para que os acadêmicos observem os momentos do brincar e percebam a relação entre a
teoria e a ação docente. A problemática foi levantada a partir de observações durante o primeiro
semestre de estágio em 2019, em um CMEI da cidade de Paranavaí – Paraná, durante a disciplina de
Ensino e Estágio na Educação Infantil. É um relato de experiência dos acadêmicos do 2º Ano de
Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Câmpus Paranavaí, que evidenciou o
contexto educativo de um Centro de Educação Infantil no primeiro semestre do ano de 2019. Após as
discussões realizadas em sala de aula sobre a experiência de estágio, as duplas elaboraram um texto,
sobre um aspecto que consideraram relevante em suas observações, fundamentando-o com autores que
discutem o assunto. O brincar não tem sido valorizado na sociedade como uma atividade educativa,
mas na Educação Infantil ele é fundamental, pois é essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem
da criança. A partir deste tema foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos autores da Teoria HistóricoCultural, para compreender como o brincar contribui para desenvolver as funções psíquicas superiores
como a atenção e a percepção. É um relato de experiência e busca contextualizar a disciplina de Estágio
na Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unespar, destacando a importância do brincar pautado
na Teoria Histórico-Cultural, para desenvolver o psiquismo infantil. Relata a atividade desenvolvida
durante o estágio que teve como tema uma brincadeira que possibilitou a apropriação de formas
geométricas e das cores nos alunos, desenvolvendo a atenção e a concentração. Ao final espera-se que
os acadêmicos e os profissionais que atuam na Educação Infantil, tenham um novo olhar sobre o
brincar infantil, e da relação professor e aluno, pois estes momentos contribuem para desenvolver o
psiquismo da criança.
Palavras-chave: Educação Infantil; Estágio Supervisionado; Formação de Professores; Brincar.
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INTRODUÇÃO
Na última década vivenciamos um grande movimento que induziu fortemente à expansão e a
interiorização da educação superior no nosso país, principalmente via a Educação a Distância – EaD
e o Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB. Neste sentido muitos cursos de formação de
professores a distância, especialmente as licenciaturas, foram criados com o intuito de atender às
demandas por formação de professores.
Dentre outros fatores relacionados a esta expansão do ensino a distância, se aponta a
inclusão social, a democratização do acesso ao conhecimento e o amadurecimento crítico das
propostas desenvolvidas nos cursos presenciais como sendo elementos que contribuíram para que
diversas instituições assumissem a educação a distância no ensino superior.
Neste sentido, este projeto de pesquisa pretende buscar respostas para algumas inquietações
e alegações que existem em relação à modalidade a distância e aos estágios curriculares
obrigatórios dos cursos de formação de professores, categorias que, no nosso entendimento, e
conforme os levantamentos bibliográficos realizados, ainda necessitam ser pensadas com maior
atenção. Portanto, o estudo busca responder a uma necessidade de qualificação teórica e a uma
expectativa de compreender os processos educativos e a configuração dos estágios curriculares
obrigatórios dos cursos de pedagogia a distância, bem como compreender os dilemas da prática
pedagógica como uma possibilidade colaborativa, reflexiva e de problematização das ações
docentes no que concerne a esse momento de fundamental importância que são os estágios.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos estudos demonstram a importância e função dos estágios para a formação inicial de
professores, mas pouco se avançou na efetivação de outros formatos que não o tradicional que
segue ritos nem sempre confortáveis aos sujeitos em formação e conectados à realidade escolar. E
pouco tem se olhado para a forma como estes processos ocorrem na modalidade de ensino a
distância.
Conforme a professora Selma Pimenta (2006), o estágio se caracteriza fundamentalmente
por ser um conjunto de “atividades que os alunos deverão realizar durante o seu curso de formação,
junto ao campo futuro de trabalho” (p. 21). Como ela mesma coloca este deve ser considerado
como sendo um “processo de apreensão da realidade” (ibid., p. 76). Acrescenta-se ainda as suas
considerações o fato de o estágio ser “um campo de conhecimento, uma aproximação do estagiário
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com a profissão docente e com os seus profissionais em seu local de trabalho, no concreto das suas
práticas” (2006). Nesta direção considero que o estágio obrigatório seja um dos momentos de maior
inserção e mergulho dos futuros professores nas dinâmicas e práticas escolares, momento que visa
conhecer como estas ocorrem, bem como identificar como sua gestão se dá de forma mais orgânica.
O estágio é um dos momentos onde o futuro profissional da educação se exercita empiricamente
contribuindo efetivamente para o desenvolvimento futuro da docência. Segundo o referencial
teórico que fundamenta essa pesquisa, o estágio deve preparar os estudantes para a complexidade e
contextualidade da dinâmica de sala de aula e das dinâmicas escolares de forma geral. Deve
oferecer condições de possibilidade de compreensão da teia escolar e da tecitura política e social do
contexto no qual este se desenvolve.
Neste sentido e por se tratar de um importante componente curricular acredito que o estágio
obrigatório deva estar intimamente articulado com projeto pedagógico do curso e com o contexto
escolar desde os primeiros momentos da formação inicial de professores. Pois o sujeito em
formação no momento do estágio também aprende a ser com o outro. Aprende na e com a
cumplicidade do fazer docente do qual participa. Sendo assim este experimentará e construirá
saberes necessários à prática pedagógica através do diálogo com o outro e com as pessoas da escola,
por meio de um constante movimento reflexivo em torno do fazer e dos desafios que se colocam
cotidianamente na escola.
Nesta mesma direção Maria das Graças Carvalho da Silva Medeiros Gonçalves Pinto (2014)
coloca que os “estágios podem representar um momento de formação não só para os alunos que o
frequentam, como também para os professores formadores, sejam aqueles das instituições
superiores ou aqueles das escolas campo de estágio”. (PINTO, 2014. p. 270).
Portanto, o estágio curricular obrigatório deve permear e fundamentar a dinâmica entre
teoria e prática e buscar no cotidiano escolar elementos que sustentem a formação acadêmica em
momentos diversos, os quais por sua vez devem possibilitar a suspensão e reflexão teórica de forma
contextual e orgânica. Como bem nos coloca Selma Pimenta e Maria Socorro Lima: o estágio “é
uma atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade”
escolar. (2006, p. 45)
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A investigação, para este momento, está centrada em uma reflexão de caráter bibliográfico.
Segue uma abordagem qualitativa e se vale da análise da produção temática disponibilizada em
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estudos científicos. Maria Cecília de Souza Minayo destaca que as abordagens qualitativas são mais
apropriadas a investigações científicas de grupos, segmentos focalizados, de histórias sociais, de
relações e para análises de discursos e documentos. (MINAYO, 2008, p.57). Conforme Augusto
Nibaldo Silva Triviños (1987, p. 133) a pesquisa, que utilizar a abordagem qualitativa, poderá
contar com uma liberdade teórico-metodológica para desenvolver seus estudos. “[...] Os limites de
sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas condições da exigência de um
trabalho científico [...]”. Ele ainda ressalta que esta flexibilidade não pressupõe uma sequencia
rígida das etapas de desenvolvimento da pesquisa.
Neste sentido, a realização do estudo que tem sido chamado de ‘Estado do Conhecimento’
foi bastante relevante nesta pesquisa e contou com a análise de teses e dissertações que trataram do
tema “Estágio Obrigatório nos Cursos de Pedagogia a Distância”. O estudo foi desenvolvido junto a
plataforma da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações- BCTD. Esta por sua vez foi
definida e utilizada como referência para a realização deste levantamento, o que ocorreu entre o
primeiro e segundo semestres de 2019.
Realizadas as etapas de mapeamento, triagem e análise dos títulos, palavras chave e
resumos, foi possível categorizar e analisar as dissertações e teses que de alguma forma trataram do
tema ou temáticas relativas ao estágio e a formação de professores a distância, e também as que
apresentavam uma discussão pertinente ao estágio obrigatório ou à Educação a Distância. Ao todo
foram identificados 110 estudos na BDTD através de uma busca simples oferecida por essa
biblioteca digital e sem que fosse delimitado um intervalo de tempo específico. Portanto, é possível
apontar que a grande maioria destas produções foram realizadas a partir do ano de 2001 até o ano
de 2019. Entre estas 68 são dissertações e 42 teses.
A análise final partiu de 49 (quarenta e nove) teses e dissertações que por sua vez passaram
por uma triagem detalhada e criteriosa que resultou na seleção das 06 (seis) dissertações e das 04
(quatro) teses que foram analisadas detalhadamente.
Aponto para o desejo de que o presente estudo possa contribuir não só para a compreensão
dos significados que surgirão dos pressupostos investigativos, mas também para mapear produções
que colaborem com esta investigação e possibilitem conhecer o que vem sendo estudado neste
campo.
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DISCUSSÃO
Apesar de o objetivo deste trabalho seja apresentar parte do Estado do Conhecimento,
juntamente com uma reflexão bibliográfica do tema, caracterizo brevemente as universidades com
as quais trabalharei na Tese, mas, destaco não ser esta caracterização, um procedimento
metodológico mais aprofundado.
Identifico que das seis universidade federais presentes no Estado do RS apenas uma não
possui o curso de pedagogia na modalidade a distância e outra apesar de constar formalmente junto
ao e-MEC o Curso de Pedagogia a Distância nesta instituição, neste momento a mesma não oferta
turmas regulares de Pedagogia nesta modalidade de ensino.
Portanto apresento algumas informações decorrentes da análise da situação dos cursos
recolhidas no segundo semestre de 2018 relativas aos cursos de licenciatura em pedagogia a
distância das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES: a) seis universidades federais atuam
no estado do RS, são elas: UFPEL, UFRGS, FURG, UNIPAMPA, UFSM e UFFS e; b) destas seis
apenas a UFFS não possui e não oferta o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância. Outro
ponto importante a ser destacado se refere ao fato de que todos os cursos de Pedagogia a Distância
estão vinculados à Universidade Aberta do Brasil – UAB e contam com o financiamento e custeio
deste programa e do sistema de bolsas da CAPES para efetivar as suas ofertas.
Na revisão da produção acadêmica foram delimitados 10 (dez) estudos registrados na BDTD
destes foi possível assinalar algumas informações conforme a sistematização contida no Quadro 01
elaborado neste estudo que se encontra no final deste documento.
A análise destes estudos demonstrou que apesar de alguns limites apresentados na realização
dos estágios, este na visão dos estudantes, têm ressignificado a prática profissional e tem sido visto
de forma positiva para a formação. As pesquisas apontam o uso das TIC como promotoras da
socialização e construção de conhecimentos. No que se refere ao formato os estágios na EaD estes
têm seguido a legislação vigente e se assemelham aos que vêm sendo realizados nos cursos
presenciais, com destaque para o fato de que o acompanhamento destes se dá de forma mais efetiva
na EaD. Isto se dá em função de que na orientação e avaliação dos estágios dos cursos a distância,
há um número maior de profissionais envolvidos com o desenvolvimento dos mesmos. Todos os
trabalhos apontam para a necessidade de ampliar os debates e estudos em torno do estágio
obrigatório na EaD. Sendo assim destacamos a importância deste ser considerado e estudado como
um campo de conhecimento.
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Esses

encaminhamentos

procedimentais

e

estudos

certamente

contribuirão

para

compreender como vem sendo enfrentado o desafio de unificar formação teórica e prática na
formação de professores no ensino a distância via o estágio obrigatórios nos Curso de Licenciatura
em Pedagogia a Distância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos aspectos em torno do ensino superior a distância ainda precisam ser pensados para
que se possa superar algumas barreiras que impedem que este seja desenvolvido de forma adequada
pelas instituições públicas no Brasil. Percebo que a EaD ainda sofre influência de ideias do senso
comum que por sua vez, também, contribuem para que se tenha muita resistência ao ensino a
distância. Mas para que ocorra avanços significativos em relação ao ensino superior a distância
acredito que seja necessário superar cientificamente alguns mitos que foram sendo criados em torno
da EaD e que se desenvolva estudos que estejam voltados para as suas possibilidades educativas.
De modo geral, tem-se percebido que os cursos superiores a distância ao invés de pensarem
em alternativas ou numa maneira própria de desenvolver os estágios curriculares, recorrem ao
modelo tradicional desenvolvido nos cursos presenciais. Embora haja algumas diferenças e
particularidades no desenvolvimento dos estágios no ensino a distância, poucos estudos se
concentram em olhar para a existência de possíveis inovações substanciais que possam estar
ocorrendo nos estágios curriculares e obrigatórios dos cursos superiores a distância.
No entanto parece evidente que os estágios devam ser pensados a partir de modelos próprios
para a educação a distância e assim sejam capazes de promover mudanças efetivas tanto no
desenvolvimento dos estágios como nos cursos de formação inicial de professores. O que
possivelmente apontaria para o surgimento de novas metodologias ou novas maneiras de realizar
estes. É concebível que esta modalidade conte com diversas outras possibilidades pedagógicas que
parecem muitas vezes não serem exploradas o suficiente no sentido de propor outras estratégias e
modelos formativos condizentes com as demandas educativas da atualidade.
É possível perceber, a partir dos estudos realizados até o momento, que estando os estágios
obrigatórios imersos num ambiente multidisciplinar, colaborativo e tecnológico, estes dispõem de
maiores possibilidades de contribuir positivamente para que certos limites e condicionamentos
históricos sejam minimamente superados. Nesta direção acredito que para que ocorram mudanças
significativas na configuração e realização dos estágios obrigatórios estes precisam ser propostos
dentro de um projeto pedagógico de formação professores diferentes do modelo predominante
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atualmente nas instituições públicas de ensino superior. Considero que desta maneira seja possível
assumir o desafio teórico-prático de atualizar a prática de formação de professores e,
consequentemente, as práticas docentes escolares. E assim a partir de propostas pedagógicas mais
consistentes, que sustentem diretrizes legitimas e enraizadas à cultura local e às potencialidades
tecnológicas, possa se contribuir para o fortalecimento das propostas de estágios e dos processos de
formação de professores a distância
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ANEXO
Quadro elaborado pela pesquisadora, 2019.
OBJETIVO/TEMA

TÍTULO

TIPO PESQUISA

AUTOR

O estágio na formação do docente em cursos de
Pedagogia a distância (EAD), buscando compreender o
olhar de professores (as) formados (as) nessa
modalidade (e que atuam profissionalmente) sobre o
estágio realizado nesses cursos, identificando as tensões
e as contribuições na formação acadêmica do
pedagogo/professor.

Estágios obrigatórios em cursos
de pedagogia a distância:
tensões e possibilidades .

Dissertação: qualitativa, questionários e
entrevistas.

Estágio Curricular Supervisionado, na modalidade
Educação a Distância (EaD), a partir da dinâmica
observada de alunos de um curso de Pedagogia, na
modalidade EaD

O Estágio em um curso de
pedagogia a distância: a visão
dos alunos.

Dissertação: qualitativa/estudo de caso.
Análise relatórios de estágios e aplicação de
questionário exploratório.

Analisar a partir dos Projetos Políticos Pedagógicos dos
cursos de Pedagogia na modalidade EAD quais as
perspectivas da disciplina Estágio Supervisionado e sua
proposta de funcionamento no contexto da relação
teoria e prática.

Um retorno ao presencial? O
estágio supervisionado nos
cursos de pedagogia na
modalidade de educação a
distância (EAD)

Dissertação: pesquisa documental de cunho
qualitativo. Análise de Conteúdo.

Analisar concepções, ações e processos avaliativos do
Estágio Curricular do curso de Pedagogia - modalidade
EaD.

O curso de pedagogia na
modalidade a distância: o
pensado, o dito e o feito no
estágio curricular

Dissertação: pesquisa cunho qualitativo.
Estudo de Caso

Analisar o estágio supervisionado nos cursos de
Pedagogia na modalidade a distância, tendo em vista
aproximações e diferenças do estágio realizado no
ensino presencial

Estágio supervisionado no curso
de pedagogia a distância:
aproximações e diferenças do
ensino presencial

Tese: análise documental e entrevista.

Valor e o significado formativos do estágio
supervisionado obrigatório para licenciandos e egressos
de um curso de Pedagogia a distância na perspectiva da
construção de saberes necessários à prática, bem como
ao processo de constituição da identidade profissional
do pedagogo.

O estágio supervisionado
obrigatório na formação
docente: um estudo a partir de
um curso de pedagogia na
modalidade a distância

Tese: cunho qualitativo. Questionário,
entrevista e análise documental.

Compreender como se desenvolve o trabalho
pedagógico dos docentes no processo de formação do
Pedagogo em um curso de Pedagogia na modalidade
EAD.

A presença da ausência: a
formação do pedagogo na
modalidade a distância da
Universidade do Tocantins .

Dissertação: abordagem qualitativa,
observação participativa, entrevistas semiestruturadas e questionário semi-estruturado.

Potencialidade de um curso de Pedagogia em EaD para
a formação de práticas pedagógicas a partir da análise
da atuação de egressos nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.

Análise das potencialidades das
práticas formativas em um curso
de pedagogia na modalidade de
educação à distância

Tese: qualitativa exploratória, análise
documental e entrevista. Categorias: Práticas
Formativas, Currículo e EaD.

MACHADO,
2015.

Intersubjetividade e a construção social das lógicas de
avaliação no estágio de professores em formação
continuada, em contextos tecnológicos de cursos de
Licenciatura em Pedagogia de duas universidades,
sendo uma privada e outra pública

Avaliação no estágio
supervisionado:
intersubjetividades na formação
de professores em cursos na
modalidade EAD

Tese: pesquisa-ação. Fenomenologia

RELA, 2010.

Identificar e analisar a perspectiva de professor e a
concepção de formação que fundamentam o modelo do
curso, bem como perceber aspectos do modelo de
educação a distância que o subsidia.

Formação Inicial de Professores
em cursos de Pedagogia a
distância: indicadores do
modelo formativo da
UAB/UFSCar

Dissertação: cunho exploratório,
levantamento bibliográfico, a análise
documental e entrevistas semi-estruturadas.
Categorias:

SANTOS,
2017.

Conceitos: teoria e prática, estágio na
formação de professores/pedagogos e a
educação a distância.

LIMA, 2013.

Conceitos: Estágio; pedagogia; educação a
distância; formação inicial
SANTOS,
2014.

Conceitos: EaD, Estágio Supervisionado,
Pedagogia EAD.
TOLÊDO,
2009.

Conceitos: Estágio, relação teoria-prática,
planejamento, à orientação,
operacionalização e avaliação do Estágio
REIS, 2015.

Conceitos: Estágio supervisionado,

LUSSICH,
2017.

Categorias: Estágio Curricular; Formação de
Professores; Pedagogia EaD.

PINTO, 2007.

Categorias: Trabalho pedagógico, Pedagogia
EAD, avaliação e acompanhamento do
estágio supervisionado.

Categorias: Estágio supervisionado,
avaliação do estágio AVA.
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Resumo
O presente trabalho caracteriza-se por uma reflexão de cunho bibliográfico, que integra uma pesquisa
em nível de doutoramento, a qual propõe analisar o estágio curricular obrigatório dos cursos de
licencitura em pedagogia a distância das universidades federais do Rio Grande do Sul – RS. O interesse
por este tema se dá em função da crescente importância e empenho que estas instituições públicas
federais têm demonstrado em relação a oferta de cursos na modalidade a distância, bem como no
interesse em aprofundar estudos em torno da constituição e organização dos estágios na formação
inical de professores para a educação básica. Mais especificamente no intuito de problematizar e
enriquecer o debate em torno dos limites e das possibilidades decorrentes das propostas curriculares de
estágio dos cursos de Pedagogia a distância, buscando compreender como este componente curricular
se constitui e está sendo concebido, organizado e desenvolvido no contexto da formação inicial de
professores para a educação básica. Neste momento da pesquisa propomos conhecer e discutir como
os estudos científicos neste campo têm se desenvolvido nos últimos anos.
Palavras-chave: Estágio Obrigatório, Pedagogia a Distância, Formação Inicial de Professores e
Educação a Distância.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO-TEMPO
DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS NO CURSO DE
PEDAGOGIA
Rosângela Rodrigues dos Santos – UNISANTOS
Maria Amélia Santoro Franco – UNISANTOS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O estágio, enquanto espaço-tempo que promove o contato com a profissão docente é campo
fértil para problematização do processo formativo e da construção da identidade profissional do
professor.
Desta forma, o estágio nos propõe uma aproximação entre a instituição formadora e a
escola, tendo o estagiário neste ambiente a possibilidade de realizar vivências que darão sentido e
significado aos conteúdos curriculares, ou seja, as teorias, estudadas na universidade, para dar
suporte à atuação profissional.
Nesta perspectiva, o estágio passa a ser um potencial espaço de construção de vivências
formativas, num processo contínuo que interroga a prática, correlacionando com os saberes teóricos
e se consolidando como período de contextualização da diversidade de conhecimentos apreendidos
no curso, de modo interdisciplinar.
Nesta discussão é relevante apresentar o estágio como espaço-tempo que pode proporcionar
vivência formativa imprescindível para o futuro professor, transcendendo o fazer e indagando as
práticas num caminho reflexivo na ação e sobre a ação. Para tanto, é necessária a compreensão do
significado de vivência para compor o entendimento de vivência formativa, assim, a pesquisa traz a
contribuição de Monteiro (2004) que entende por vivências as experiências de vida que deixaram
marcas nos indivíduos e que interpelam as suas concepções, crenças e atitudes, além de influenciar
nas escolhas e transformações que ocorrem com o indivíduo durante o seu percurso de vida.
O trabalho de pesquisa para concretizar a explanação contextualiza o estágio enquanto
campo de conhecimento, as vivências estabelecidas neste espaço-tempo e a subjetividade dos
sujeitos, na perspectiva de responde à pergunta problema: Em que condições o estágio
supervisionado pode contribuir para proporcionar vivências formativas aos estudantes de
Pedagogia? Mediante o questionamento e com o desenvolvimento da pesquisa foi possível
compreender as vivências formativas que o estágio por meio do contato direto com a escola, campo
de trabalho do professor, consegue articular e unificar o teórico e o prático, tentando promover um
diálogo que leve o futuro professor a construir conceitos e práticas que transforme seu olhar e
percepção do trabalho docente.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO-TEMPO DE VIVÊNCIAS FORMATIVAS
O estágio é o dinamismo da vida na formação, neste campo os futuros professores se
defrontam com a escola em movimento e teorizam os conhecimentos científicos num processo
dialético, permeado de tensões, contradições, aprendizados e prazer. O componente curricular é
parte obrigatória do curso de formação e se apresenta como modo de introduzir o estudante no
ambiente escolar, na perspectiva de articular os conhecimentos teórico-práticos na construção da
identidade docente.
Deste modo, Pimenta e Lima (2017, p. 70) afirmam que “o Estágio é um espaço de pesquisa,
formulações da identidade docente e de conhecimentos pedagógicos”. Para isso, é interessante
compreender o estágio supervisionado como período que nos coloca diante das incertezas e do
inesperado e exige do professor em formação um olhar reflexivo para profissão como nos propõe
Lima (2004, p. 16) considerando que o estágio “É à hora de começar a pensar na condição de
professor na perspectiva de eterno aprendiz. É hora de começar a vislumbrar a formação contínua
como elemento de realimentação dessa reflexão”. Ou seja, o professor é um ser em constante
aprimoramento pessoal e profissional e necessita estar aberto a aprender sempre.
Assim, o estágio pode tornar-se um espaço-tempo de formação crítico-reflexiva, articulando
de forma indissociável a teoria e a prática. Para assim, compreender a afirmação de Pimenta e Lima
(2017, p. 36) que indagam que “o estágio não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora
da práxis docente, entendida esta como atividade de transformação da realidade”.
Nesse sentido, aproximar o futuro professor da realidade é proporcionar uma reflexão sobre
o pensar e o fazer pedagógico dentro da complexidade que envolve o processo educativo,
correlacionando as vivências acadêmicas e o campo, com seus significados e desafios do cotidiano.
Nessas vivências o estagiário poderá internalizar conhecimentos que passam a fazer sentido na
prática docente, tendo como ponto central o humano. Assim, Franco (2012, p. 199) destaca que
“esse conhecimento que se articula em ações pertinentes e emancipatórias na direção da
transformação das condições de existência passa a ser considerado um saber – um conhecimento
engajado às estruturas cognitivo-emocionais do sujeito”.
Em concordância com as autoras os conhecimentos compartilhados no estágio podem
promover transformações nas ações pedagógicas, no olhar para uma prática humanizada e
emancipatória, agregando saberes que se ressignificam nas dimensões pessoal e profissional. Desta
forma, o sentir o estágio está presente nas reflexões realizadas neste trabalho, por acreditar que
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somos seres holísticos e que a composição do que somos está permeada por nossa história, cultura e
desenvolvimento pessoal.
Nesse sentido, o estágio contribui para reconhecer a educação como prática social, com
intencionalidade nas ações, numa formação sociocultural e política de seus atores, onde as práticas
exercidas no campo poderão encaminhar para a reflexão e ação sobre o processo de ensino e
aprendizagem.
A problematização das situações vividas no estágio pode contribuir para ampliar a
compreensão que a educação não se faz somente com métodos e técnicas, mas com afetividade,
intencionalidade e organização, na perspectiva de se construir durante a formação inicial e
continuada os saberes da profissão docente.
Para caminhar de modo ressignificado no estágio é preciso desconstruir uma visão
burocrática e compreender o período, como lugar de excelência, para análise, problematização para
constituição da identidade e profissionalização docente. Destarte, corroboro com Almeida e
Pimenta (2014, p. 29) entendendo que:
O estágio como um campo de conhecimento que envolve estudos, análise,
problematização, reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender, e que
compreender a reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas
institucionais, situados em contexto sociais, históricos e culturais. (ALMEIDA E
PIMENTA, 2014, p. 29)

Em concordância com a ideia das autoras, ressalto a afirmação de Pimenta e Lima (2017, p.
47) desvelando que “o estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos componentes e
mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de conhecimentos do curso de formação
de professores”. Desta forma, o estágio passa a ter como finalidade o contato do futuro professor
com a realidade do campo, proporcionando atividades que possibilite a reflexão, teorização, análise
do trabalho docente, das práticas institucionais e do processo de ensino e aprendizagem, levando em
conta os aspectos históricos e culturais.
Considerando os conhecimentos construídos nesse campo de conhecimento Franco (2012, p.
198) citando Pimenta, enfatiza que na visão da autora “conhecimento não se reduz a informação, e
essa noção é fundamental quando se pretende a produção do conhecimento”. Essa afirmativa se
traduz relevante no estágio supervisionado, enquanto campo de produção de conhecimentos sobre a
prática, que requer do estagiário uma postura de análise e problematização das informações que
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transitam neste espaço para compreender e intervir na realidade, contribuindo assim para a
consolidação do aprendizado da profissão docente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se uma abordagem qualitativa na perspectiva
de organizar e estruturar a construção das reflexões, buscando apreender o sentido das vivências dos
futuros professores em formação no curso de Pedagogia, direcionando um olhar detalhado a sua
historicidade e cultura.
A estrutura da pesquisa foi de natureza exploratório, descritiva e interpretativa visando
observar, interpretar e descrever a relação do estágio supervisionado como parte do processo
formativo dos alunos do Curso de Pedagogia, na Região Metropolitana do Cariri e sua interação
com as instituições-campo na atividade teórico-prática.
Para atingir os objetivos foi escolhida a modalidade de pesquisa Etnográfica, na perspectiva,
de compreender o estágio como potencial espaço de vivências, para isso, é preciso olhar de dentro
para fora, como se dá todo o processo de preparação e encaminhamento aos estágios, além da
percepção do futuro professor quanto a realidade do campo de atuação. Como instrumento de coleta
de dados foram utilizados: a pesquisa participante, a entrevista e análise documental e para
tratamento de dados utilizou-se a análise hermenêutica-dialética com a finalidade de compreender o
objeto de estudo em todas as suas dimensões, percebendo a significação das falas dos participantes
e a influência histórico-cultural que o contexto propõe.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das vivências formativas vividas na observação do estágio foi possível compreender
a necessidade de estabelecer relações que fortaleçam os campos de formação, a universidade e a
escola, valorizando e integrando as contribuições que os espaços formativos agregam na formação
do futuro professor. Ressaltando a relevância das vivências do estágio Pimenta e Lima (2017, 55)
afirmam que “o estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano da escola, abre
espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do professor na sociedade”. Resultando numa
reflexão que compreendeu os dois universos, escola e universidade, como complementares para a
formação docente.
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Deste modo, os circuitos formativos que aconteceram entre a universidade e a escola foram
elemento integrador da cultura escolar e da cultura científica disseminada na academia. A partir
dessas vivências e da articulação dos campos foi possível fortalecer o intercâmbio de saberes para
que o estágio contribuísse como espaço-tempo de aprendizagem da profissão docente.
Outro elemento importante foi a ressignificação dos estagiários quanto ao repertório que
compõe suas vivências formativas, permitindo compreender que vivenciar é algo mais que passar
pela experiência, requer que seja tocado, que se aproprie e apreenda com a situação experienciada.
Para assim, contextualizar as histórias de vida e a cultura os estagiários transformando o olhar e
agregando valores que passam a fazer parte de sua vida. Como nos afirma Monteiro (2007, p. 473)
tomado pelo estudo de Nietzsche que “são essas vivências que nos mostram os valores e os saberes
efetivados ao longo do processo de vida”.
Considerando as vivências que estabeleceram no estágio vale destacar os relatos dos
estagiários que ressalta a falta de tempo para desenvolver as atividades acadêmicas e o
planejamento e organização sistemática das aulas, haja vista, que os acadêmicos continuam suas
atividades em outras disciplinas e projetos que já estão envolvidos durante a formação inicial.
Outro relato marcante que geram dificuldades na efetivação das vivências refere-se à carga
horária do estágio, que requer uma dinamicidade e acaba por disponibilizar pouco tempo para o
retorno e socialização das vivências, para compreender teoricamente como elas rebatem em sua
prática na escola. Desta forma, o professor orientador precisa mobilizar os estudantes para
adaptação de horários que muitas vezes não atendem a necessidade de todos, além da caracterização
do público de estudantes que em sua maioria são trabalhadores e precisam se alinhar as duas
dimensões de vida, a formação e o desempenho profissional.
O acompanhamento do estágio evidenciou que há na instituição campo docente orientador
do estágio que teve a preocupação de preparar o olhar do estagiário por meio de estudos teóricos
que precederam o encontro com a escola-campo e formulou ações para reduzir o choque inicial que
se tem da realidade. Assim, o professor orientador de estágio em parceria com o professor regente
na escola pode fundamentar e tentar reduzir as dissonâncias que porventura possam repercutir na
escola-campo, proporcionando ao futuro professor refletir sobre a complexidade do processo
educativo.

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

3119

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

CONCLUSÕES
Os resultados apontam para o estágio como espaço-tempo de vivência formativas,
considerando a diversidade de visão de mundo dos estagiários e de uma mobilização que requer
ressignificar o componente curricular numa dimensão teórico-prática para que reformulem suas
concepções teóricas embasadas na problematização da prática, compreendendo o estágio como
campo para aquisição não somente de aprendizagem profissional, mas principalmente de
aprendizagens que humanizem as ações pedagógicas e docentes.
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Resumo
A pesquisa construiu-se a partir do problema de pesquisa: Em que condições o estágio supervisionado
pode contribuir para proporcionar vivências formativas aos estudantes de Pedagogia? Mediante as
mudanças no tempo/espaço da sociedade atual, é preciso reconfigurar o estágio como campo de
conhecimento para que, desta forma, atribua significado à formação docente. Nesta perspectiva, é
necessário refletir o estágio como espaço-tempo de analisar e problematizar a realidade, articulando teoria e
prática para agregar vivências na formação profissional. Deste modo, estudar o estágio como vivência
formativa é lançar um olhar analítico para a formação, buscando perceber as transformações que acontecem
no processo. O aporte teórico para o estudo é composto por: Pimenta; Lima; Almeida; Monteiro; Ghedin e
Franco. Para desenvolver o estudo utilizou-se uma pesquisa etnográfica, de abordagem qualitativa. Na
coleta de dados foram utilizados os instrumentos: observação participante, entrevista e análise documental,
tendo como participantes da pesquisa os estudantes do estágio supervisionado, do Curso de Pedagogia, da
Universidade Regional do Cariri (URCA), para tratamento dos dados foi utilizada a análise hermenêuticadialética. O estudo busca compreender em que condições o estágio pode proporcionar uma vivência
formativa aos pedagogos, considerando a história de vida e cultura dos participantes. Para investigar as
vivências foi relevante observar práticas pedagógicas que mobilizaram a reflexão. Os dados, ainda parciais,
indicam que a vivência formativa ocorre onde a reflexão, o diálogo e a práxis investigativa estejam
presentes, criando circuitos dialéticos de formação.
Palavras-chave: Estágio, Vivência Formativa, Formação Docente.
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INTRODUÇÃO
O artigo toma como propósito relatar dados parciais de uma pesquisa, em andamento,
vinculada à disciplina “Prática de Ensino e Estágio Docente nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental”, ofertada no 7º período do curso de Pedagogia na Universidade Federal de São
Carlos, UFSCar – cursada pela primeira autora no primeiro semestre letivo de 2019, a qual fora
orientada pelo segundo autor.
A disciplina consiste na inserção dos futuros pedagogos no cotidiano dos anos iniciais do
Ensino Fundamental em escolas públicas municipais e/ou estaduais, com carga horária mínima de
60 horas, sendo 48 horas de observação e 12 horas de regência de classe, ou seja, espaço-tempo em
que o futuro professor assume a turma e passa a lecionar determinados conteúdos escolares.
Durante esse período, podemos comparar o que vemos na teoria e observamos na prática,
possibilitando um aprendizado acerca da conduta docente.
O objeto deste artigo é refletir em que medida o estágio obrigatório, em cursos de
Pedagogia, pode contribuir à formação de professores que ensinam Matemática, uma vez que as
possibilidades de intervenção, no ambiente da escola, podem ser desenvolvimento nas aulas desta
disciplina.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os cursos de Pedagogia, geralmente, oferecem poucas disciplinas voltadas aos conteúdos a
serem ensinados pelos futuros professores polivalentes, ficando restrito à uma carga horária
insuficiente – entre 60 a 80 horas.
De acordo com Serrazina (2002, p.10-11):
Os cursos de formação de professores devem ser organizados de modo a permiti-lhes
viver experiências de aprendizagem que se quer que os seus alunos experimentem e
que constituam um desafio intelectual. [...] O principal objetivo da formação deve ser
o de os futuros professores se prepararem e se envolverem no seu próprio
desenvolvimento profissional de modo que o prossigam ao longo da sua carreira.

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos compreender a necessidade de se ter, em um
curso de licenciatura voltado à formação docente nos primeiros anos, um espaço-tempo dedicado
aos conteúdos e metodologias que contribuam para a aquisição dos conhecimentos pedagógicos,
específicos e curriculares, bem como a ampliação do repertório de trabalho docente, o que sabemos
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ser ainda um desafio. Ou seja, uma formação voltada ao desenvolvimento profissional que
preparem os estudantes para o domínio de conteúdos e estratégias de possibilitem maior
aprendizagem. No caso da primeira autora deste texto, utilizou-se das práticas de “Estágio
Obrigatório em Ensino Fundamental” para aproximar-se do ensino da Matemática escolar, afinal, a
“Metodologia em Educação Matemática” é ofertada em apenas uma disciplina de um semestre no
curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – em uma
carga horária que consideramos mínima (60 horas), tentamos recorrer à outros espaços como sendo
também formativos e, portanto, catalizadores de aprendizagem docente.
Na contemporaneidade, a abordagem conceitual dos conteúdos no campo da Educação
Matemática conta com diversos métodos e tendências. Uma delas é o ensino por meio da resolução
de problemas, que, de acordo com Faxina (2017), se baseia na ideia de que os alunos necessitam
utilizar seus conhecimentos prévios para resolver os problemas e, durante esse processo, um novo
conhecimento é construído. Sendo assim, é preciso criar estratégias, autonomia e interpretação,
oportunizando a descoberta de conceitos e princípios matemáticos.
Sobre os conceitos matemáticos, buscamos amparo, para constituir o referencial teórico, na
Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1990), que, mesmo não se tratando de uma teoria
didática, oferece uma estrutura à aprendizagem. A Teoria dos Campos Conceituais é “[...] uma
teoria psicológica do conceito, ou melhor, da conceitualização do real, que permite situar e estudar
as filiações e rupturas entre conhecimentos, do ponto de vista do seu conteúdo conceitual”
(VERGNAUD, 1990, p. 01), ou seja, seu intuito é repensar as condições de aprendizagem
conceitual, possibilitando a maior compreensão pelo aluno.
Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), há necessidade de
adaptações aos conteúdos e áreas de ensino nas escolas. Acerca do ensino de Matemática, a base
destaca o desenvolvimento dos conceitos matemáticos, a fim de promover o desenvolvimento de
algumas funções intelectuais como, por exemplo, a memória lógica, a abstração e o raciocínio
lógico-matemático, além de desenvolver a formação humanística dos alunos.
Em contrapartida, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN`s –
(BRASIL, 1997), propõem que os conceitos, ideias, métodos e definições matemáticas devem ser
assimilados a partir da exploração de problemas, afirmando que “[...] um problema matemático é
uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um
resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível construí-la”
(BRASIL, 1997, p. 44).
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Sobre a seleção dos problemas, Stancanelli (2001) nos apresenta os diferentes tipos de
problemas: sem solução; com mais de uma solução; com excesso de dados e de lógica. Assim, o
professor pode levar os alunos a debaterem e refletirem, ressaltando a necessidade de interpretar e
entender uma situação a partir de representações diversas (pictórica, gráfica, escrita, entre outras).
A ampliação do repertório docente torna-se importante ao considerarmos que cada turma
possui suas demandas, excluindo a visão de que devemos adotar um único método de ensino. É
preciso lembrar que a criação de um ambiente favorável ao debate de aprendizagem implica colocar
o aluno como o centro do processo, o estimula e incentiva, possibilita uma participação ativa na
construção do conhecimento.
Portanto, analisar a cultura escolar e da sala de aula foi de suma importância para a
elaboração do projeto de investigação, pois a partir disso, foi possível intervir de modo a auxiliar
não só nos conteúdos, mas, também, na promoção do diálogo e na ruptura do ensino tradicional
como a única opção, o que agora culminará na análise de dados do trabalho de conclusão de curso
(TCC). Percebe-se que não há um método ideal para ensinar e/ou aprender Matemática, cabendo ao
docente buscar referenciais teóricos que amparem a necessidade de cada turma, o que nos fora
possibilitado pelo espaço do estágio como eixo catalizador de pesquisa na sala de aula e ainda
analisar as possibilidade deste componente curricular à formação inicial do professor que ensinará
Matemática.
METODOLOGIA
Em relação ao campo de configuração da prática do estágio, a inserção se deu em um 3º ano
do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual localizada na periferia de São Carlos-SP, que
atende os ciclos 1 e 2, sendo o período matutino destinado ao ciclo 2 e o vespertino ao ciclo 1.
Na turma estão matriculados 33 alunos, alguns da região rural e outros do próprio bairro. A
professora titular está há, aproximadamente, 10 anos na docência e, desde o início, se mostrou
desmotivada e cansada, porém, em alguns momentos, se apresentava esperançosa e determinada a
lutar pela aprendizagem das crianças, principalmente, de três alunos que têm muita dificuldade e
um aluno desatento às explicações, que demonstrava-se indisciplinado. Durante todo o estágio,
houve essa instabilidade: em um dia ela chamava à atenção dos alunos e os desestimulava, no outro
fazia elogios à sala, porém, ao final, estava um pouco enérgica. Não havia muito diálogo entre
alunos e professora.
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Considerando esse contexto, desenvolvemos uma sequência didática, que consiste em um
“[...] conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero
textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 82). Esta sequência foi
elaborada em doze aulas baseadas a partir dos objetivos alfanuméricos da Base Nacional Comum
Curricular, isso porque a proposta de trabalho da escola em xeque adota tal perspectiva, mas,
cumpre salientar que exploramos aspectos para além do observável e que a apreciação crítica em
relação as formas de apresentação deste documento foram fundamentais ao processo de
ressignificação por nós a todo momento.
O foco da sequência foi nos procedimentos de cálculo – mental e escrito – com números
naturais e em problemas envolvendo significados da adição, subtração, multiplicação e divisão.
Para este fim, buscamos apresentar diferentes tipos de problemas, como situações-problema nãonuméricas, por exemplo. Priorizamos que as situações propostas estivessem relacionadas ao
contexto da turma e da escola, ressignificando os problemas do tipo “padrão”, a fim de estabelecer
um maior significado para os alunos, como sugere o Pró-Letramento em Matemática (2008).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento do projeto, foram destinados dois dias da semana, durante uma hora
cada intervenção, porém, não ficou determinado um horário fixo para essas aulas, então, elas eram
ministradas quando a professora da classe havia terminado seu conteúdo programado ou após as
aulas de Educação Física.
Como todo projeto deve ser flexível, a sequência precisou passar por algumas modificações,
se ajustando aos contratempos e adversidades. Algumas aulas foram dadas no mesmo dia, com
adaptações por conta do horário.
As três aulas que se destacaram foram a Aula 2, Aula 3 e Aula 12.
A Aula 2 retomou a situação-problema da Aula 1 e, em grupos, os alunos realizaram a
reescrita do problema, modificando a história e os dados. Ao final, cada grupo foi à lousa apresentar
sua situação e os demais grupos resolveram. A situação-problema da Aula 1 era a seguinte:
“Certo dia, João Victor estava no recreio da escola Archimedes brincando de cartinhas com
seus amigos Antônio e Bernardo. Então, eles tiveram a ideia de juntar todas as cartinhas. João
Victor estava com 24 cartinhas, Antônio estava com 26 e Bernardo com 20. Quantas cartinhas eles
tinham no total?”. Após a leitura, foi solicitado que as crianças propusessem estratégias para a
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resolução e, em seguida, levantou-se um questionamento: “e se, após a brincadeira, Antônio
perdesse 13 cartinhas?”.
A Aula 3 consistiu na apresentação de situações-problema não-numéricos. A mediadora
iniciou com algumas questões norteadoras e, em seguida, expôs a seguinte situação à lousa para
resolverem juntos: “Cinco amigas foram ao Parque Ecológico de São Carlos e levaram seus
animais de estimação: um cachorro preto, um cachorro marrom, um coelho, uma tartaruga e um
gato. Ana tem medo de cachorros. O bichinho de Maria Eduarda não tem pelos. Emilly tem o
mesmo animal de Isadora, mas a cor é marrom. O animal de Kauanni é muito falado pelas
crianças na época da Páscoa. Qual é o animal de estimação de cada menina?”.
Após a resolução, novas questões foram feitas, como: “é preciso realizar algum cálculo
para resolver o problema?”, “as informações apresentadas são suficientes para responder à
pergunta?”. Então, a mediadora propôs um desafio aos alunos que, em duplas, deveriam resolver:
“Jéssica, Khalil, Eduardo e Francielly são irmãos. Sabemos que:
a)

Jéssica é a mais velha

b)

Eduardo não é o mais novo

c)

Francielly é mais velha que Khalil e mais nova que Eduardo

d)

Khalil é mais novo que Jéssica.

Você sabe responder qual a ordem em que nasceram os quatro irmãos?”
Por fim, a Aula 12 se deu em grupos e cada um deveria estourar um balão, que continha em
seu interior um número e uma operação. A partir disso, os grupos precisaram elaborar uma
situação-problema com a operação sorteada e o resultado necessitaria ser o número, também
sorteado. Ao final, as situações foram expostas pelos grupos e os demais ajudaram a corrigir.
Em suma, tais experiências possibilitaram aos alunos do 3º ano uma aprendizagem
significativa e despertou o interesse para a Matemática, que pode ser ensinada e aprendida de modo
lúdico e contextualizado. Apresentá-los às aulas dialógicas mostrou que eles podem ser os
protagonistas da própria formação, indo além do domínio da técnica do algoritmo e da aplicação
direta de propriedades matemáticas.
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CONCLUSÕES
Dada a realidade vivenciada no estágio, é possível afirmar que as experiências foram
desafiadoras desde o momento da elaboração da sequência didática até a prática e desenvolvimento
do planejamento em sala de aula. A inserção na docência, via estágio, possibilitou à futura
pedagoga compreender que o planejamento é flexível e que o contexto proveniente da organização
do trabalho pedagógico pelo docente contribui para uma aula interessante e satisfatória, na qual o
diálogo e problematização são elementos constitutivos do fazer matemático. Por fim, foi possível
concluir que o estágio desempenha um papel fundamental à formação docente, uma vez que a
experimentação de metodologias diversas de ensino ressignifica o conhecimento “de” e “sobre” a
Matemática, tanto no contexto escolar quanto no fazer docente e isso permite ao futuro educador
conhecer a realidade do trabalho e construir sua identidade por meio de observações, reflexões e
conclusões, o que contribuiu para relacionar teoria e prática oportunizando a construção do perfil e
identidade com a carreira.
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Resumo
O processo de ensino e aprendizagem não é uma tarefa simples, pois envolve emoções, motivações e
interações. Tomamos como base, neste trabalho, uma pesquisa em desenvolvimento, na modalidade de
trabalho de conclusão de curso (TCC), cujo contexto de produção de dados fora na disciplina de
“Prática de Ensino e Estágio Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, em que a primeira autora teve a
possibilidade de intervir no contexto educacional de uma turma de 3º ano, valendo-se da Teoria dos
Campos Conceituais de Gérard Vergnaud, especificamente as estruturas aditivas. Nas situações postas
em sala de aula na escola pública, objetivamos oportunizar às crianças possibilidades do fazer
matemático na sala de aula com base na discussão e no diálogo coletivo de suas respostas. A
metodologia adotada para desenvolver a ações ocorreu com base nas intervenções realizadas a partir de
uma sequência didática que teve duração de 12 horas em distintos módulos de aprendizagens que
buscaram valorizar diferentes formas de registros matemáticos dos alunos. Foi possível concluir que o
estágio desempenha um papel fundamental à formação docente, uma vez que a experimentação de
metodologias diversas de ensino ressignifica o conhecimento “de” e “sobre” a Educação Matemática,
tanto no contexto escolar quanto no fazer docente e isso permite ao futuro educador conhecer a
realidade do trabalho e construir sua identidade por meio de observações, reflexões e conclusões, o que
contribui para relacionar teoria e prática oportunizando a construção do perfil e identidade com a
carreira.
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Matemática; Solução de Problemas.
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ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS: IMPLICAÇÕES NA
FORMAÇÃO DOCENTE
Gabriela Machado Ribeiro – UFU
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INTRODUÇÃO
O estágio configura-se como um campo de experiência, espaço de aprendizagem em que,
uma gama de situações do âmbito profissional, se apresentam para o estagiário, tendo em vista sua
formação. Constitui-se em lócus propício a construção e desenvolvimento da identidade
profissional. O estágio supervisionado permite ao futuro profissional conhecer, analisar e refletir
sobre seu ambiente de trabalho. Para tanto, o aluno de estágio precisa enfrentar a realidade munido
das teorias que aprende ao longo do curso, das reflexões que faz a partir da prática que observa, de
experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que carrega sobre o que é ensinar
e aprender, além das habilidades “considerar o estágio como campo de conhecimento significa
atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática
instrumental.” (PIMENTA e LIMA, 2012, p.29).
O estágio torna-se ainda mais importante, quando se tem consciência de que a sociedade e,
em especial, a comunidade na qual se inserem os profissionais, será a maior beneficiada, uma vez
que os profissionais possuem maior compreensão sobre a aplicação e adequação da teoria a novas
situações intervindo numa determinada realidade, gerando novos conhecimentos (FREY e FREY
2009).
Como atividade teórico-prática, o estágio deve relacionar-se à totalidade das ações
desenvolvidas no Projeto Político Pedagógico. Entretanto, nem sempre é possível estabelecer essa
relação devido à forma como os conhecimentos se organizam na estrutura curricular dos cursos de
graduação. Na estrutura curricular há o conjunto de disciplinas teóricas que objetivam oferecer uma
fundamentação básica e específica. Segundo Silva (2005), de um modo geral, o estágio é
considerado um instrumento de aquisição de experiência para competir no mercado e um elemento
de aplicação e de obtenção de conhecimentos práticos. A autora explica que a perspectiva de
adequação da prática à teoria é predominante, revelando que o processo de organização de
conhecimento está construído, tendo na sua base a dicotomia entre a teoria e a prática. Há o
momento da teoria e o momento da prática, depois se tenta estabelecer uma relação direta e
imediata entre um momento e outro.
“a dicotomia geralmente operada entre o que é da ordem do teórico e da ordem do
prático, de modo que a expectativa mais forte com que se apresentam os estagiários é
a de que lhes sejam oferecidas, quiçá ensinadas, receitas, fórmulas previamente
definidas de atuação, para serem usadas frente aos desafios do cotidiano rico e
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dinâmico que é característica, neste caso, dos espaços educativos” (SILVA, 2005 p.
14).

Entretanto, essa lógica dicotômica precisa ser superada, pois “o estágio não é
apenas,

uma

prática

aplicada,

uma

verificação

de

teorias

ou

uma

atividade

de

treinamento, mas um momento de apreensão do real no espaço de atuação profissional”.
Possibilita ao estudante desenvolver a capacidade de identificar problemas concretos
que poderão contribuir para o repensar da profissão (SILVA, 2005, p. 14).
Nessa direção, o estágio pode constituir-se como uma via de interação entre os
cursos de formação e os campos de atuação profissional ao possibilitar ao estudante
construir

suas

compreensões

pessoais,

seus

saberes

e

compromissos

éticos

e

profissionais. Essa configuração se efetivará se o estagiário apresentar a possibilidade
de ir “além do fazer”, se possibilitar a oportunidade de problematizar, questionar,
investigar, recorrer à literatura para formular e reformular conhecimentos que subsidiem
sua prática.
A maioria dos cursos de graduação prevê a realização de estágio obrigatórios e
não obrigatórios. Esse último, é realizado a partir da iniciativa dos estudantes. A lei que
regulamenta esta prática é a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Lei Federal que dispõe
sobre o estágio de estudantes
De acordo com a Lei Federal do Estágio, Lei 11.788/2008, de 25 de Setembro de
2008 o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os
seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do educando em curso de educação
superior, celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do
estágio e a instituição de ensino; compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no
estágio e aquelas previstas no termo de compromisso (BRASIL, 2008).
O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo
pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. O
descumprimento de qualquer dos incisos ou de qualquer obrigação contida no termo de
compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para
todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária (BRASIL, 2008). A jornada de atividade em
estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno
estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível
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com as atividades escolares e não ultrapassar: 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no
caso de estudantes do ensino superior (BRASIL, 2008).
O estudo de Lôbo (2018) ao analisar os limites e possibilidades de uma prática formadora
sobre o estágio não obrigatório na educação superior, buscou demonstrar como o estágio não
obrigatório impacta na formação social, acadêmica e profissional dos estudantes de baixa renda
inseridos em uma Instituição de Educação Superior Privada situada em região de periferia do
Distrito Federal. Após a aplicação de um questionário com estudantes- estagiários de vários cursos
e realizar um grupo focal com parte dos respondentes, o autor concluiu que o estágio não
obrigatório, relevando os diversos contextos sociais, impacta significativamente na formação
profissional do acadêmico. Dentre seus principais achados destacou que a bolsa auxilio recebida
durante o estágio é parte integrante da renda familiar do estudante. E em alguns caso e a única renda
do núcleo familiar e diferença significativa entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório,
principalmente no que tange a sua relevância com relação a formação profissional do acadêmico.
No que se refere a diferença entre os dois tipos de estágio, os dados da pesquisa de Lobo
(2018), corroboram com os estudos de Vargas e Paula (...), Silva e Teixeira (2013) que apontam a
duração média como um fator relevante, enquanto o obrigatório são 400h, que acontecem muitas
vezes em locais diferentes, o não obrigatório pode durar de 12 a 24 meses no mesmo local. Outro
aspecto destacado foi que a prática obrigatória, em geral, não exige o mesmo protagonismo que o
estágio não obrigatório. Enquanto na primeira o acadêmico assemelha-se a um colaborador, pouco
participa das tomadas de decisão e do planejamento geral, na segunda ele exerce sua função
profissional.
Outros estudos, incluindo estagiários tanto de cursos de licenciatura quanto de bacharelado
destacam a precarização do trabalho, as remunerações baixíssimas, além do fato de os concedentes
e supervisores do estágio não darem a devida atenção ao objetivo e importância a prática, não se
preocuparem com a orientação necessária para enriquecer a prática com as condições de trabalho e
com o respeito às leis vigentes.
PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, do tipo descritivo- explicativa, está sendo realizada
com estudantes de graduação regularmente matriculados a partir do 4º em um curso de Educação
Física, em uma universidade federal, do estado de Minas Gerais. Atualmente esse curso conta com
mais ou menos 350 alunos e foram convidados a participar da investigação estudantes que estão
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realizando estágios não obrigatórios e estudantes que já realizaram estágios não obrigatórios em
algum momento da graduação. Os participantes responderam um questionário online, com questões
abertas e fechadas relacionadas a dados pessoais, contribuições, dificuldades e motivações pela
busca dos estágios não- obrigatórios.
DADOS PRELIMINARES
Participaram do estudo 51 estudantes, 43,1% do gênero masculino e 56,9% do gênero
feminino, em que 62,7% dos participantes possuem de 19 a 23 anos, 29,4% de 24 a 29 anos e 7,8%
de 30 a 42 anos.
Quanto ao período que se encontram na faculdade, 7,8% estão no 4º período, 7,8% no 5º
período, 7,8% no 6º período, 13,7% no 7º período, 13,7% no 8º período, 17,6% no 9º período e
31,4% em períodos indeterminados Ao perguntarmos se estavam realizando estágio no momento
de realização da pesquisa, 35,3% responderam que não estavam, mas já haviam realizado e 64,7%
que estavam realizando estágios não obrigatórios.
Quando questionados sobre a assinatura do termo de compromisso: 31,4% não assinaram e
68,6% assinaram. Lima Filho (2009) em seu estudo aponta sobre às exigências para celebração do
mesmo: a) o termo de compromisso firmado entre o estudante e a empresa concedente do estágio,
salvo a modalidade de ação comunitária, onde o termo é dispensável; b) a intermediação da
instituição de ensino; c) a comprovação de seguro de acidentes pessoais para o estagiário por parte
do concedente de estágio.
Aos que responderam que assinaram, foi questionado se as atividades descritas no termo de
compromisso do estágio, condizem com as que desempenha/ desempenhou, 32,5% responderam
afirmativamente, 32,5 não e 35% em partes. Ainda em seu estudo, Lima Filho (2009) afirma que
não existindo vinculação das atividades, a relação entre o “estagiário” e a concedente não pode ser
caracterizada como estágio, mas como uma autêntica relação de emprego.
Segundo Lima Filho (2009, s.p) “não resta dúvida de que o estágio constitui um valioso e
diria mesmo, nos dias atuais, um indispensável instrumento de preparação prática do estudante para
inseri-lo no competitivo e às vezes desumano mercado de trabalho”. Todavia, não pode ser usado,
como não raro vem ocorrendo, para mascarar verdadeiras relações de emprego com diminuição de
custos para as empresas que dele se valem.
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No que refere ao acompanhamento de um supervisor no local de estágio 70,6% dos
estudantes responderam que tem ou tiveram um supervisor enquanto 29,4% não tem ou não
tiveram. Quando questionados sobre acompanhamento do professor orientador de estágio do seu
curso: 90,2% não tem ou não tiveram acompanhamento e apenas 9,8% tem ou tiveram
acompanhamento.
Vale ressaltar, embora esteja previsto na legislação, a supervisão por parte da instituição não
acontece. Possivelmente, os 9,8% que responderam ter supervisão, são aqueles que
realizam/realizaram estágio interno.
Assis e Rosado (2012) destacam que a importância da supervisão se efetiva no âmbito da
formação e do exercício da profissão, o que auxilia na compreensão da realidade e a construção de
propostas de intervenção juntamente na identificação e discussão das diversas possibilidades e
desafios que permeiam a profissão, o que não dispensa a reflexão sobre a relação teoria e prática.
Lima Filho (2009) afirma que as instituições de ensino nem sempre fazem o necessário
acompanhamento do estágio desvinculando assim, de seu dever legal e também moral. Millen Neto
et, al. (2002) acrescentam a partir de seu estudo feito na UniFoa com estudantes de Educação
Física, que os parâmetros legais e regulamentações que regem o estágio, como: nível de formação
acadêmica necessário para a prática do estágio, carga horária e perfil dos supervisores para a
realização dos programas não estão sendo respeitados pelos órgãos e instituições que o oferecem.
Lavall e Barden (2014) ainda propõe que a Instituição destine horas aos professores de curso para
que o devido acompanhamento possa ser realizado. Quando questionados sobre o que os levaram a
procurar o estágio não obrigatório 70,6% responderam necessidade financeira, 64,7% apontaram a
oportunidade de aproximação ao mercado de trabalho, 54,9% mencionaram articulação do
conhecimento teórico/prático e 31,4% confirmação da escolha da área de atuação.
Estudos mostram que os estágios começam a ficar cada vez mais semelhantes a uma relação
formal de trabalho. Assis e Rosado (2012) explicam que há um grande número de estágios com
carga horária semanal igual ou superior a 40 horas, que a bolsa ganha a importância de
remuneração, afirmam a falta de orientação por parte das escolas/universidades durante o período
da realização do estágio. Em alguns casos, os estudantes nem recebem um plano de orientação com
a proposta de trabalho, objetivos a serem alcançados e atividades a serem desenvolvidas. E ainda
completam que os estágios podem ser compreendidos como uma forma flexível semelhante ao
contrato de trabalho com duração prevista
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Quando questionados se há dificuldades em conciliar a graduação com o estágio não
obrigatório 80,4% responderam que sim e 19,6% não. Ao responderem sobre quais foram essas
dificuldades, apareceram como resposta: cansaço físico e mental, horário inflexíveis, tanto da grade
curricular quanto do concedente de estágio, tempo de leituras e estudos prejudicados pelo estágio, e
com isso, acabam deixando a faculdade em segundo plano, o autor destaca: “[...] essa capacidade de
administrar o tempo demanda habilidade, esforço e exige determinação por parte de estudantes que
além de precisar se concentrar nos estudos e trabalhar necessitam ter condições financeiras para
chegar a se formar.
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES...
Os resultados preliminares sinalizam como principais limites defasagem na supervisão, tanto
da concedente de estágio quanto da coordenação do curso, dificuldades em conciliar a graduação
com estágios, de dedicar-se aos estudos, cumprir as tarefas, participar de eventos e projetos
institucionais e como aspecto positivo destacaram a aproximação e inserção ao âmbito profissional.
A problemática do estágio não obrigatório deve ser ponto de pauta nos cursos de formação
de professores visto que há um grande percentual de estudantes que realizam esta prática. Em que
pese, objetivamente seja bastante complexo a instituição garantir a supervisão em lócus, essas
práticas vivenciadas pelos estudantes precisam ser problematizadas para que transcendam os
contornos de trabalho precarizado e possam contribuir com uma formação reflexiva e analítica, que
possibilite a construção da identidade profissional docente, individual e coletiva.
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Resumo
Os estágios obrigatórios e não obrigatórios são considerados fundamentais para a formação acadêmica
e profissional do graduando. Entretanto, é pertinente considerar as potencialidades e limitações desta
prática, especialmente, no que se refere aos estágios não- obrigatórios no decorrer da graduação. A
oferta de vagas de estágios extracurriculares vem crescendo, exponencialmente, na última década e, em
que pese constituam-se como parte importante na complementação da formação, dada a crítica situação
econômica de muitos jovens e as dificuldades de encontrar oportunidades de trabalho, esse tipo de
estágio tem se apresentado como a principal fonte de renda para muitos. Esse panorama traz consigo
uma série de aspectos a serem problematizados, tais como a precarização do trabalho, configuração do
estudante- trabalhador em mão- de- obra barata, tarefas e responsabilidades assumidas que não
condizem com a função do estágio, entre outras. No âmbito da formação docente, este cenário também
se encontra muito presente e repercute na formação de professores visto que, os estudantes encontram
limitações para participar de outras atividades formativas extraclasse, as instituições de ensino, em
grande maioria, não tem condições objetivas de realizar um acompanhamento mais próximo.
Considerando o grande número de estudantes que procuram esse tipo de estágio no decorrer do curso,
esta pesquisa pretende investigar quais as implicações dos estágios não obrigatórios na formação a
partir da percepção de estudantes de um curso de Educação Física. Para tanto, participaram do estudo
graduandos que realizaram ou estão realizando essa prática. Os resultados preliminares sinalizam como
principais limites defasagem na supervisão, tanto da concedente de estágio quanto da coordenação do
curso, dificuldades em conciliar a graduação com estágios, de dedicar-se aos estudos, cumprir as tarefas,
participar de eventos e projetos institucionais e como aspecto positivo destacaram a aproximação e
inserção ao âmbito profissional.
Palavras-chave: Estágios, Formação Acadêmica, Educação Física.
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Resumo
A proposta deste Painel é refletir sobre as estratégias formativas desenvolvidas no âmbito do estágio
supervisionado em Música, em instituições de ensino superior e escolas de educação básica. Os três
textos que compõem o Painel apresentam trabalhos decorrentes de experiências de ensino
consolidadas, que visam fortalecer a formação e a profissionalidade dos futuros professores de música
para atuar em escolas de educação básica. O primeiro artigo, O estágio supervisionado como projeto
didático de construção da profissionalidade docente, discute a estrutura e funcionamento da proposta
pedagógica desenvolvida na UFOP com foco nas dimensões teórica, prática e ética da
profissionalidade, e as pautas didáticas de mediação da aprendizagem da docência. O segundo artigo,
Uma comunidade de prática potencial: possibilidades para a formação de professores de música na
UFJF, reflete acerca de ações vinculadas à comunidade de prática, um espaço construído por grupos de
educadores de diferentes unidades acadêmicas comprometidos com a pesquisa e a inovação, que tem
como principal foco a formação docente. O terceiro artigo, Estágios supervisionados em música no
Centro Pedagógico da UFMG, apresenta as práticas de estágio supervisionado em Música, as
metodologias utilizadas e os principais desafios enfrentados nos percursos da formação dos futuros
professores. As diferentes estratégias formativas revelam a importância da incorporação de dispositivos
didáticos à formação de professores para potencializar processos de organização, análise e reflexão de
práticas; a construção de parcerias interinstitucionais para criar espaços curriculares que possibilitem a
constituição de redes de (auto) formação participativa, especialmente a partir do fortalecimento da
articulação com a educação básica; a participação das escolas de educação básica na formação de
professores, a partir de reflexão sistemática e orientada pela pesquisa e pela prática cotidiana da sala de
aula.
Palavras-chave: Estratégias formativas; Estágio curricular; Formação docente; Escolas de educação
básica; profissionalidade docente.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO PROJETO DIDÁTICO DE CONSTRUÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE DOCENTE
Nair Pires – UFOP

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto didático desenvolvido no âmbito do
estágio supervisionado, no curso de Licenciatura em Música, da UFOP. A minha experiência, ao
longo de 15 anos como professora do estágio supervisionado, me fez refletir sobre a necessidade de
potencializar a formação profissional do professor de música para o ensino em escolas de educação
básica. Essa formação se constrói mediante o contato com experiências diversificadas que
compõem e fundamentam a prática pedagógica. Nesse sentido, torna-se premente a aquisição de
uma base de conhecimentos específicos e o desenvolvimento da capacidade de análise e de reflexão
de práticas pedagógicas.
Desde a formação inicial, tornar-se professor requer a constante reflexão sobre o que se faz,
como se faz e por que se faz como se faz na prática pedagógica na sala de aula. Essa aprendizagem
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docente relaciona-se com a construção da profissionalidade docente, entendida como aquilo que é
específico na ação docente; isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas,
atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor. (SACRISTÁN, 1995, p. 64). A
profissionalidade se constrói a partir da experiência e da prática no campo de trabalho, apoiada em
saberes teóricos, saberes da ação e saberes sobre a reflexão ética; e também, por meio da ajuda de
um mediador que facilita a tomada de consciência, que colabore com a análise das práticas.
O estágio supervisionado na UFOP tem carga horária total de 405 horas, distribuídas em
quatro semestres (90, 105, 105, 105), com início no 5o período do curso. Para esse artigo, vou me
limitar ao trabalho desenvolvido no Estágio Supervisionado A, no 5o período do curso de
Licenciatura em Música, no primeiro semestre do ano de 2019. Com uma turma de 19 alunos, a
experiência teve duração de 18 semanas e carga horária de 90 horas. Os licenciandos agrupados em
duplas e trios desenvolveram atividades em escolas de educação básica nas esferas municipal,
estadual e federal, da cidade de Ouro Preto (MG). A carga horária semestral de 90 horas foi
distribuída em 30 horas presenciais, com a professora coordenadora, da universidade; 40 horas no
espaço escolar junto ao professor(a) supervisor(a), da escola de educação básica; 10 horas para
análise e organização dos dados; 10 horas para confecção de relatório, estudos teóricos,
preenchimento das pautas didáticas.
O projeto didático foi idealizado como estratégia formativa para potencializar a construção
da profissionalidade docente, nas suas dimensões teórica, prática e ética. A dimensão teórica tem
como objetivo subsidiar a organização das ações práticas (saber); a dimensão prática é o momento
do desenvolvimento de ações no campo de trabalho, articulado aos conhecimentos teóricos (saberfazer); a dimensão ética se relaciona ao desenvolvimento da compreensão da prática pedagógica,
por meio da observação, diagnósticos da realidade, do raciocínio sobre a ação e para a ação (saberser). O projeto se estrutura em 03 fases, articuladas entre si: 1-Preparação; 2- Interação com a
escola (observação do espaço escolar, observação da sala de aula, intervenções; 3- avaliação
(seminários, relatório final).
PREPARAÇÃO
A etapa de Preparação tem como finalidade apresentar aos licenciandos a estrutura,
objetivos, cronograma de trabalho e as formas de avaliação do processo de estágio; institucionalizar
as relações entre universidade e escolas de educação básica por meio de documentação própria;
explicitar os sujeitos do processo de formação docente - licenciando mediado pelo professor
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universitário e professor supervisor da escola de educação básica - e o papel a ser desempenhado
por cada um deles, ao longo do estágio supervisionado; distribuir os licenciandos em pequenos
grupos de estágio.
Nessa etapa é que se dá o primeiro contato dos licenciandos com o cenário profissional real,
e isso requer planejamento cuidadoso das ações a serem desenvolvidas. Ao chegar ao campo
profissional, é necessário mobilizar posturas, habilidades, comportamentos, atitudes e saberes para a
obtenção do aceite da instituição escolar, que se configuram conteúdos requeridos da
profissionalidade docente. A dimensão teórica desse conteúdo pode ser trabalhada a partir de temas
sobre a profissionalidade docente e sua importância para a profissionalização do ensino; o estágio
como aprendizado da docência in loco e sua centralidade no processo de formação profissional do
professor de música; a ética profissional e o estar na profissão docente. Junto ao embasamento
teórico, a dimensão ética é abordada, explicitamente, a partir de reflexões e análises de valores,
comportamentos, atitudes e posturas adequadas (ou não) ao bom convívio socioprofissional.
Entendemos que a dimensão ética tem um conteúdo que é cultural, que se traduz em formas de agir,
de se comportar, de estar no mundo. Portanto, existem formas de se relacionar com os outros que se
dão de acordo com cada cultura e momento histórico.
Para abordar a dimensão ética, foi construída a Pauta de formação da ética profissional,
dispositivo formativo que permite discutir, analisar e refletir sobre valores, comportamentos,
atitudes e posturas, sobre formas de ser e de agir profissionalmente. A cada aula, um novo conteúdo
da dimensão ética da profissionalidade pode ser trabalhado por meio de: reflexões em pequenos ou
grandes grupos; análises de fragmentos de filmes, textos ou de relatos pessoais; de situações
descritas no diário de campo; de dilemas e tensões. A Pauta de formação da ética profissional
contém colunas para preencher o conteúdo ético da profissionalidade docente (valor, habilidade,
comportamento, atitude ou postura), significados, exemplos e contraexemplos de formas de agir no
espaço escolar.
A avaliação da primeira etapa é feita por meio da Pauta de reconhecimento dos
aprendizados, que apresenta síntese do processo vivenciado e, em seguida, solicita aos alunos uma
narrativa do que reconhecem como aprendizados adquiridos. Somente ao trazer à consciência os
aprendizados - impressões, dificuldades e formas de lidar com elas, reflexões sobre
comportamentos, atitudes e posturas – é que se inicia o processo de construção dos conhecimentos
profissionais. Os aprendizados reconhecidos são, posteriormente, socializados e discutidos, como
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forma de significar as experiências vividas, levando à construção de elementos da profissionalidade
docente.
INTERAÇÃO COM A ESCOLA
A Interação com a escola campo de estágio é a etapa em que o licenciando tem contato com
os professores em ação, em um espaço real de trabalho, com suas complexidades, dilemas e
singularidades. Esse é o momento do “encontro”, em que “os estudantes saem das aulas
[universitárias] para se encontrar com a realidade viva de um cenário profissional [...] real, e
conhecer e participar in situ da cultura e estilo de trabalho daqueles que exercem a profissão...”
(ZABALZA, 2014, p. 116). É o encontro com o outro (outros colegas, professores, profissionais da
educação, alunos, pais); com a instituição escolar (estrutura, funcionamento, currículo, cultura);
consigo mesmo (capacidade de enfrentar frustações, de envolver-se pessoalmente, de identificar
pontos fortes e fracos); com a ética da profissão professor (individual e coletiva). Daí o caráter
interativo dessa etapa, pois exige o encontro com o outro, sua participação e seu consentimento.
O encontro com a instituição campo de estágio permite desenvolver o olhar crítico sobre os
acontecimentos do cotidiano escolar, tanto do ponto de vista macro, a escola, quanto do micro, a
sala de aula. Assim, essa etapa subdivide-se em três fases, tendo como instrumento de coleta de
dados, a observação não participante. Primeiro, por meio da Pauta de observação do espaço
escolar, são realizadas 10 horas de observação da instituição escolar, buscando identificar,
relacionar e problematizar elementos da estrutura (física, material, recursos humanos, condições do
ambiente), do funcionamento (rotinas e regras), e do projeto pedagógico (arte no currículo, relações
interpessoais).
Caso haja necessidade de esclarecimento de alguma situação observada, os licenciandos
realizam conversas informais com o professor supervisor, diretor, coordenador pedagógico, ou
outro profissional da educação que possa contribuir com sua formação. O processo de coleta de
dados é também orientado pelo professor supervisor da escola campo de estágio, que se reúne com
os estagiários, organiza os horários e atividades a serem desenvolvidas. Como coformador dos
futuros professores, o professor supervisor tem papel fundamental na construção da
profissionalidade docente, na inserção do estagiário na cultura e no aprendizado dos gestos
profissionais.
Após a coleta, os dados são analisados à luz de questões norteadoras como: de que maneira a
estrutura interfere no funcionamento, e vice-versa? Que lugar a arte ou a música ocupa na cultura
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escolar e no projeto pedagógico? Que elementos caracterizam a cultura escolar? Ao longo dessa
etapa, leituras e reflexões teóricas subsidiam a coleta e análise dos dados, nos momentos presencias
na universidade. A dimensão ética também é abordada por meio de atividades como: identificar e
descrever uma situação observada e apresentar análise crítica com base em valores,
comportamentos, atitudes ou posturas adotadas.
Na segunda fase dessa etapa, os licenciandos realizam 20 horas de observação do trabalho
docente, em sala de aula. De acordo vários autores, ao desempenhar a principal atividade docente –
o ensino – os professores desempenham duas funções articuladas e complementares: gestão da
classe e gestão dos aprendizados (SHULMAN, 1986; GAUTHIER, 1997; TARDIF, 2011; ALTET,
2012; GAUTHIER; BISSONNETTE; RICHARD, 2013). Nesse sentido, o exercício da prática
docente consiste justamente em fazer convergir essas duas funções da melhor maneira possível,
uma vez que elas se constituem dimensões centrais da profissão professor. A gestão da classe diz
respeito ao conjunto de regras e disposições necessárias à manutenção de um ambiente favorável ao
ensino e ao aprendizado dos alunos, que se define em relação às variáveis do contexto de trabalho
(atividades, tempo disponível, organização material e social, desenvolvimento intelectual e social
dos alunos, influências culturais e socioeconômicas). A função pedagógica da gestão dos
aprendizados engloba o conjunto de operações que o professor utiliza para fazer aprender aos
alunos o conteúdo de ensino (planejamento, estratégias de interação com os alunos e de avaliação
dos aprendizados).
Com base nas funções pedagógicas do professor, a coleta de dados é feita por meio da Pauta
de observação da sala de aula, dispositivo formativo que foca elementos da gestão da classe
(características do espaço, regras de funcionamento e formas de interação – 10 horas) e da gestão
dos aprendizados (estratégias didáticas utilizadas na abertura, desenvolvimento e fechamento da
aula – 10 horas). Como salienta Altet (2012), os instrumentos de análise e reflexão de práticas
permitem construir a profissionalidade docente pelo desenvolvimento de “uma metacompetência: o
saber analisar”. (p. 54). A partir deles, é possível ler práticas e situações, explicitar saberes da
prática e formalizar saberes sobre a prática.
Em se tratando da gestão da classe, os licenciandos são levados a identificar estratégias
didáticas utilizadas para despertar o interesse e motivar os alunos; formas de solucionar um conflito,
organizar o ambiente da sala de aula, comunicar com os alunos e de estabelecer acordos e regras.
Quanto à gestão dos aprendizados, são analisadas estratégias didáticas utilizadas na aula para
abertura (objetivos de aprendizagem e sua relação com os conhecimentos prévios dos alunos),
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3142

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

desenvolvimento (tipos de atividades e sequenciamento, organização do tempo em relação ao
objetivo de ensino, materiais didáticos, formas de avaliação), e fechamento (deveres, estratégias de
fixação). Ao desempenhar as duas funções pedagógicas, aspectos éticos como respeito,
compromisso, envolvimento e seriedade interferem positivamente na relação pedagógica, o que
contribui para a construção de uma relação de confiança e de valorização da ação educativa. A
postura do professor, a forma como ele se relaciona com o conhecimento e com os alunos interfere
em todo o processo pedagógico. Numa palavra, “a relação ética com o conhecimento gera interesse,
disposição para aprender, participação e envolvimento” (PIRES, 2015a, p.58). E a compreensão
crítica da relação ética do professor com os alunos e com o conhecimento é fundamental à formação
dessa dimensão da profissionalidade docente. Como afirma Pires (2020), a Pauta de observação da
sala de aula proporciona aos licenciandos “um suporte robusto para analisar a estrutura e
funcionamento das aulas, entendendo diferentes estratégias de planejamento, interação e avaliação
dos aprendizados” (p. 156).
Os dados coletados são registrados no diário de campo e cada grupo analisa, sistematiza e
divulga os resultados, publicamente. No momento de socialização dos resultados, o grupo destaca
estratégias, problematizações e hipóteses que apontem pistas para a proposta de intervenção
didática. Ao compartilhar as experiências, fica evidente a singularidade dos contextos escolares, das
práticas pedagógicas, das formas de agir e de estar na profissão professor.
Entretanto, apesar da incerteza e da complexidade do trabalho docente, é possível identificar
uma estrutura de base dotada de certa estabilidade. (TARDIF, 2011; GAUTHIER et al., 2013). Nem
tudo é contingência na atividade de ensino, existe um contexto geral que se repete e que precisa ser
compreendido naquilo que possui de generalidade. De certa forma, aquilo que escapa ao
contingente é exatamente “o que tende a ser identificado e analisado por um repertório de
conhecimentos”. (GAUTHIER et al., 2013, p. 293).
Após as fases de observação do espaço escolar e da sala de aula, os licenciandos preenchem
a Pauta de reconhecimento dos aprendizados registrando experiências, conhecimentos, dúvidas,
tensões e dilemas; refletindo (eticamente) e estabelecendo juízos sobre escolhas, posturas,
comportamentos e atitudes observadas no campo de trabalho docente.
A terceira fase dessa etapa, a intervenção didática, é o momento em que o licenciando - a
partir dos conhecimentos prévios sobre a escola, a sala de aula, os conteúdos trabalhados pelo
professor regente, os alunos e suas características, a rotina e a cultura escolar, o projeto pedagógico,
as finalidades educativas do ensino de música, as dificuldades e as possibilidades de atuação –
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3143

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

planeja, executa e reflete, criticamente, sobre o processo pedagógico. Para essa fase, são reservadas
10 horas, sendo que, o número de intervenções é acordado com o professor supervisor de acordo
com as possibilidades de cada contexto escolar.
Para a organização da proposta de ensino de música foi construído um referencial teórico
que considera: 1- a adoção do trabalho por projetos de ensino como alternativa possível à prática
musical nas escolas de educação básica (PIRES, 2015b; DEL-BEN, 2011); 2- a composição,
apreciação e performance (cotejadas pela literatura e a técnica) como as principais atividades para o
ensino e aprendizagem da música (SWANWICK, 1979); 3- a abordagem de diferentes tipos de
conteúdos, a partir de um tema fio condutor – procedimentais, factuais, conceituais e atitudinais
(ZABALA, 2010); 4- a organização das duas funções pedagógicas do professor – gestão da classe e
gestão dos aprendizados – nos momentos de planejamento, interação e avaliação (GAUTHIER;
BISSONNETTE; RICHARD, 2013).
O projeto de ensino de música é estruturado em torno de três ou mais aulas, dependendo do
acordo com o professor supervisor. O planejamento inicia-se com a escolha do tema fio condutor,
considerando-se os dados coletados na fase anterior, os conhecimentos prévios dos alunos, as
necessidades educativas e/ou sugestões apontadas pelo professor da escola, o interesse dos alunos.
Após a escolha do tema, é feito o exercício de identificação dos conteúdos de aprendizagem
implícitos e dos produtos a serem desenvolvidos. Em função disso, as atividades de aprendizagem
são definidas, ordenadas, minutadas e distribuídas ao longo das aulas previstas e, relacionadas a
elas, são elaboradas as estratégias de ensino e os materiais didáticos necessários à aprendizagem
musical. Para subsidiar o processo de planejamento, a Pauta de planejamento do projeto de ensino
de música é disponibilizada aos licenciandos, com o objetivo de orientá-los no passo a passo da
organização da prática pedagógica.
A perspectiva teórica adotada permite reflexões e (des)construções de crenças como: o
ensino de música como o ensino do instrumento (a atividade de performance ou o conteúdo
procedimental configura-se uma possibilidade de abordagem); o ensino de música como coletânea
de atividades “criativas”, desconectadas e sem objetivo educativo claro (as atividades são
escolhidas a partir dos objetivos de ensino e sequenciadas do simples para o complexo); o ensino de
música como prática improvisada (a necessidade de organização das funções pedagógicas de gestão
da classe e gestão dos aprendizados em função da aprendizagem requerida); os parâmetros sonoros
como conteúdo privilegiado do ensino de música (os conteúdos são amplos, contextualizados e
emergem do tema fio condutor).
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A experiência com o estágio me fez perceber a dificuldade e resistência dos alunos para
organizar, desenvolver, analisar e reorganizar práticas de ensino de música. Ensinar música parece
ser uma atividade sem saberes pedagógicos, em que a prática é pensada somente pelo ensino do
conteúdo musical, com alguma metodologia e sem tecnologia própria. Algumas pesquisas
reafirmam essa questão, quando apontam as dificuldades dos licenciandos na operacionalização do
ensino: planejamento das aulas, ordenação das tarefas, ações e procedimentos didáticos, seleção dos
conteúdos, formas de organização do ensino e das aprendizagens dos alunos. (DEL-BEN, 2011;
SILVA, 2013; NARITA, 2015; PIRES, 2015a;).
Na fase de realização do projeto de ensino, o planejamento, por seu caráter flexível, passa
por ajustamentos que são feitos com o apoio do professor orientador e do supervisor. A cada aula
ministrada, os licenciandos são motivados a refletir sobre a relação entre a ação planejada e a ação
executada, tendo o diário de campo como lugar de registro de todo o processo de ensino e de
aprendizagem: o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz como eu fiz, como eu me senti fazendo o
que eu fiz (emoções, sentimentos, angústias, dilemas, dificuldades, dúvidas, acertos, percepções).
Ao término das intervenções didáticas, os licenciandos preenchem a Pauta de
reconhecimento dos aprendizados, construindo uma narrativa crítica sobre a experiência de planejar
e executar projetos de ensino música em escolas de educação básica. Algumas questões norteadoras
são apontadas para iluminar a reflexão: como foi o envolvimento dos alunos durante a aula? As
atividades escolhidas foram adequadas aos alunos? Elas foram bem encadeadas? Que estratégias
didáticas foram mais eficientes e quais não funcionaram? Por quê? O tempo utilizado para cada
atividade foi suficiente para o aprendizado do conteúdo? O ritmo da aula foi mantido entre as
atividades desenvolvidas? Como os alunos responderam aos comportamentos e/ou atitudes
solicitadas a eles? Como você lidou com a gestão da classe e a gestão dos aprendizados dos alunos?
Como você se sentiu? Quais as dificuldades enfrentadas? Por quê? Que aprendizados você
reconhece que foram adquiridos a partir dessa experiência formativa?
AVALIAÇÃO FINAL
O estágio finaliza com a socialização das experiências nos Seminários, onde cada grupo
destaca aspectos importantes do processo de aprender a ser professor de música em escolas de
educação básica. A partir do que eles reconhecem como aprendizados - conhecimentos, saberes,
atitudes, comportamentos, valores, habilidades – torna-se possível, ao professor orientador,
perceber indícios da profissionalidade emergente, observar quais elementos se apresentam mais ou
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menos estáveis e que pistas se colocam para a continuidade do processo formativo, no estágio
supervisionado. Como síntese do processo semestral de estágio, os licenciandos elaboram um
relatório final e encaminham à professora orientadora, contendo nos anexos a documentação
assinada e carimbada.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A formação do professor de música com vistas à construção da profissionalidade permite
pensar o processo de profissionalização do ensino de forma articulada, ao desenvolver
simultaneamente o conhecimento teórico e o prático e, a partir da reflexão e da tomada de
consciência das escolhas pedagógicas, incorporar o agir ético e responsável do fazer docente.
Quando o licenciando se depara com as próprias decisões a respeito da prática que realiza, a
dimensão ética é colocada em evidência; ao desenvolver a capacidade de ler o real, a percepção é
ampliada e os saberes passam a apoiar a compreensão. Assim, as dimensões da profissionalidade
coexistem e se complementam, e o processo formativo deve abordá-las de forma explícita e
equilibrada.
O desenvolvimento do projeto didático de construção da profissionalidade apoiado nas
pautas didáticas potencializou o processo de organização, análise, reflexão e sistematização dos
dados coletados. Além disso, nos momentos de socialização, foi possível estabelecer diferenças e
semelhanças entre os diferentes contextos escolares e as profissionalidades requeridas, e identificar
diferentes estilos de ensino. A partir das narrativas produzidas, foi possível identificar indícios de
construção da profissionalidade seja pelo reconhecimento de si na ação, de gestos profissionais,
valores ou atitudes éticas, ou pelo desenvolvimento do conhecimento curricular (o ensino de música
por projetos de ensino).
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto didático desenvolvido no âmbito do estágio
supervisionado, no curso de Licenciatura em Música, da Universidade Federal de Ouro Preto. Com
uma turma de 19 alunos, a experiência teve duração de 18 semanas e carga horária de 90 horas. Os
licenciandos agrupados em duplas e trios desenvolveram atividades em escolas de educação básica nas
esferas municipal, estadual e federal, da cidade de Ouro Preto (MG). A carga horária semestral de 90
horas foi distribuída em 30 horas presenciais, com a professora coordenadora, da universidade; 40
horas no espaço escolar junto ao professor(a) supervisor(a), da escola de educação básica; 10 horas para
análise e organização dos dados; 10 horas para confecção de relatório, estudos teóricos, preenchimento
das pautas didáticas. O projeto didático foi idealizado como estratégia formativa para potencializar a
construção da profissionalidade docente, nas suas dimensões teórica, prática e ética, contendo a
seguinte estrutura: 1-Preparação; 2- Interação com a escola (observação do espaço escolar, observação
da sala de aula, intervenções; 3- avaliação (seminários, relatório final). Como suporte à organização do
processo de construção da profissionalidade docente, as pautas didáticas contribuíram para a coleta,
análise, reflexão e sistematização dos dados. Além disso, nos momentos de socialização, foi possível
estabelecer diferenças e semelhanças entre os diferentes contextos escolares. A partir das narrativas
produzidas, foram identificados indícios da profissionalidade emergente, seja pelo reconhecimento de si
na ação, de valores ou atitudes éticas, de reconstrução de crenças, do conhecimento curricular – o
ensino de música por projetos de ensino.
Palavras-chave: Estágio supervisionado; Formação de professor; Ensino de música; Profissionalidade
docente; Projeto de ensino.
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UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA POTENCIAL: POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DE MÚSICA NA UFJF
Marcus Vinícius Medeiros Pereira – UFJF
Pedro Augusto Dutra de Oliveira – CAP João XXIII / UFJF

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é refletir sobre as potencialidades de ações vinculadas à formação de
professores de música, desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O
texto se debruça, mais especificamente, na relação entre algumas Unidades Acadêmicas desta
universidade, a saber, o Instituto de Artes e Design (IAD), a Faculdade de Educação (FACED) que abrigam o curso de Licenciatura em Música; e o Colégio de Aplicação João XXIII, onde a
disciplina “Música” é ofertada no contexto da educação básica.
Tais ações buscam criar possibilidades que visam contribuir com a formação de licenciandos
e licenciandas em música, estabelecendo um diálogo estreito entre o espaço de aprendizagem da
licenciatura e o próprio espaço da escola. Desta forma, busca-se estabelecer no âmbito da UFJF
uma comunidade de prática: “um espaço conceptual construído por grupos de educadores
comprometidos com a pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e
aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal,
profissional e cívica dos alunos” (NÓVOA, 2009, p. 32).
Essa comunidade de prática potencial será importante para, como defende Nóvoa (2009),
construir uma formação de professores de música “dentro da profissão” - tanto a formação inicial
quanto a formação continuada. Ainda que a formação ofertada pelo curso de Licenciatura em
Música da UFJF ocupe-se também de outros locais onde a atuação do professor de música seja
possível - como, por exemplo, os conservatórios estaduais mineiros - busca-se enfatizar aqui a
educação básica ao longo de todo o processo formativo.
Nessa perspectiva, aprofunda-se a formação assumindo a escola - neste caso o Colégio de
Aplicação - como lugar da formação de professores: um espaço privilegiado para “a análise
partilhada de práticas, enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão
sobre o trabalho docente” (NÓVOA, 2009, p. 31). As ações que serão destacadas neste texto têm o
potencial de, como destaca Nóvoa (2009), proporcionarem a professores e estudantes uma
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experiência coletiva que poderá se transformar em conhecimento profissional e ligar a formação de
professores ao desenvolvimento de projetos educativos.
Em primeiro lugar, apresenta-se o curso de Licenciatura em Música da UFJF, destacando o
diálogo de seu projeto pedagógico com o Projeto Institucional das Licenciaturas da UFJF, e o
decorrente destaque assumido pela educação básica no processo formativo ofertado pelo curso. Em
seguida, são exploradas as possibilidades formativas oferecidas pelo Colégio de Aplicação João
XXIII, para que, nas notas finais, a cooperação entre o curso de Licenciatura em Música e o
Colégio de Aplicação seja tomado como objeto de reflexão.
O CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA UFJF
O curso de Licenciatura em Música da UFJF foi criado em 2015 a partir da necessidade de
abarcar novos perfis profissionais no contexto do Departamento de Música do Instituto de Artes e
Design da UFJF (que já contava, desde 2009, com o curso de Bacharelado), bem como pela
demanda de formação de professores de música - em especial para as escolas de educação básica.
Seu primeiro projeto pedagógico já havia sido construído em conformidade com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e para a Formação Continuada de
professores (Resolução CNE/CEP 2/2015), tendo sido alterado em 2019 para adequar-se ao Projeto
Pedagógico Institucional das Licenciaturas elaborado no âmbito da UFJF. Tal projeto foi construído
“(...) visando estabelecer condições institucionais para a construção da identidade e valorização de
cursos de licenciaturas em formação inicial e continuada, além de avançar na superação do
tradicional formato “3 + 1” (três anos de disciplinas específicas e um ano de disciplinas
pedagógicas)” (COSENZA, AMORIM e MELO, 2019, p. 242).
O PPI das Licenciaturas da UFJF é ancorado em princípios que fomentam a unidade entre
teoria e prática ao longo de todo o processo formativo, o que não reduz a formação docente a um
simples “como fazer”. Ao contrário, “(...) posiciona o percurso formativo na construção de um
sujeito criativo, propositivo, solidário e sensível às causas sociais identificadas com a construção de
uma sociedade socialmente justa, democrática e inclusiva” (COSENZA, AMORIM e MELO, 2019,
p. 247).
A organização curricular admitida pelo PPI dá-se a partir de quatro núcleos formativos,
quais sejam: (i) Núcleo de Formação Geral; (ii) Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de
Estudos das Áreas de Atuação Profissional; (iii) Núcleo Profissionalizante; (iv) Núcleo de Eixos
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transversais: Flexibilização Curricular, Prática Como Componente Curricular e Educação e Cultura
em Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão (cf. figura 1).
As atividades curriculares reunidas nestes diferentes núcleos e previstas no projeto
pedagógico do curso são ofertadas, principalmente, pelo Departamento de Música, do Instituto de
Artes e Design; e pelo Departamento de Educação, da Faculdade de Educação.
No que se refere especificamente à formação pedagógica, desde o primeiro semestre letivo
são ofertadas disciplinas de práticas de ensino (incluídas no Núcleo IV do PPI) atreladas à outra
disciplina pedagógica correspondente (as relacionadas à educação básica estão incluídas no Núcleo
I do PPI), o que leva os estudantes a uma imersão investigativa orientada nos diversos campos de
atuação do professor de música, com grande ênfase na escola de educação básica. Destas, ofertadas
pelo Departamento de Educação, destacam-se:
•

“Saberes Musicais Escolares” e a “Prática em Saberes Musicais Escolares”: onde
toma-se como objeto de reflexão os conhecimentos musicais selecionados pelos
diferentes contextos educativos, especialmente a escola de educação básica. Na
disciplina “Prática”, os alunos são levados a pesquisarem sobre os conhecimentos
musicais presentes nos projetos pedagógicos e nas aulas de música das escolas.

•

“Metodologias do Ensino de Música”: em que são abordadas as diferentes propostas
e estratégias metodológicas pensadas, nos diferentes contextos e tempos históricos,
para o ensino de música.

•

“Ensino de Música na Educação Básica” e “Prática em Ensino de Música na
Educação Básica”: disciplinas onde o ensino de música na educação básica é
explorado, com a construção orientada de projetos a partir de contextos específicos
observados em diferentes escolas da região.

O ponto culminante deste percurso formativo é, sem dúvida, o estágio curricular
supervisionado, que é um componente do Núcleo Profissionalizante (Núcleo III) e constitui-se
(...) em um tempo-espaço de formação teórico-prática, orientada e supervisionada, que
mobiliza um conjunto de saberes para observar e analisar práticas institucionais e
profissionais e para propor intervenções cujo desenvolvimento e avaliação se
traduzem em uma oportunidade de reflexão acadêmica, profissional e social, de
iniciação �pesquisa, de reconhecimento do campo de atuação profissional e de
redimensionamento dos projetos de formação (UFJF, 2018, p. 53)
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É no estágio curricular obrigatório que todas as experiências formativas anteriores especialmente as musicais e pedagógicas - são mobilizadas com maior grau de autonomia pelos
estudantes junto a profissionais mais experientes em diferentes campos de atuação profissional.
No Curso de Licenciatura em Música da UFJF, o estágio curricular obrigatório é vinculado a
duas disciplinas: 30% da carga-horária é cumprida nas disciplinas “Reflexões sobre a Atuação no
Espaço Escolar – Ensino de Música I a IV”, onde são realizadas as orientações, discussões teóricas
e a elaboração de planos de intervenção; 70% da carga-horária é destinada �
s disciplinas “Estágio
Supervisionado em Ensino de Música I a IV”, onde ocorre a imersão propriamente dita no campo
escolhido. As escolas de educação básica (campo obrigatório em pelo menos dois semestres de
estágio), cursos livres de música (que envolvem projetos de extensão da própria universidade,
escolas especializadas de música) e os cursos oferecidos pelo Conservatório Estadual local são
algumas das possibilidades de campos de estágio.
Percebe-se, portanto, que o projeto pedagógico do curso, alinhado ao projeto institucional
das licenciaturas da UFJF, busca criar espaços curriculares que possibilitem a constituição de redes
de (auto) formação participativa especialmente a partir do fortalecimento da articulação com a
educação básica. Como indicam Cosenza, Amorim e Melo (2019, p. 247-8), tal articulação pode se
fazer central na produção do que Nóvoa chama de “colegialidade docente” (BOTO, 2018), que
reforça uma profissionalidade docente baseada em um conhecimento profissional próprio, “(...) o
que implica espaços de reflexão e de trabalho entre as/os professoras/es enquanto comunidades de
trabalho ou de profissionais”.
O Colégio de Aplicação João XXIII apresenta-se, neste sentido, como o lócus privilegiado
para construir uma formação professores de música “dentro da profissão”. O PPI mesmo assume
como uma das diretrizes dos cursos de licenciatura da XXXX o fortalecimento do Colégio de
Aplicação nas atividades de formação de professoras/es e demais profissionais do Magistério dos
cursos de Licenciatura da UFJF (UFJF, 2018, p. 41).
É na imersão neste espaço - seja nas disciplinas de prática e estágio, seja nas demais
possibilidades ofertadas - que o estudante se formará dentro da profissão, adquirindo uma cultura
profissional (NÓVOA, 2009, p. 29). Os professores de música do Colégio - com formação
específica na área, raridade nas demais escolas de educação básica da região - assumem, dessa
forma, um papel central na formação dos professores mais jovens.
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A efetivação de uma comunidade de prática em Juiz de Fora está diretamente ligada à
possibilidade de cooperação entre o curso de Licenciatura em Música da UFJF com o Colégio de
Aplicação João XXIII - ainda que não exclusivamente.
A seção que se segue busca apresentar o Colégio de Aplicação João XXIII, destacando suas
potencialidades para a formação docente.
O COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
O Colégio de Aplicação João XXIII se constitui como uma das vinte e duas Unidades
Acadêmicas que compõem a Universidade Federal de Juiz de Fora. Enquanto Unidade Acadêmica
ele é um espaço de experimentação de diferentes práticas pedagógicas, além de ser um campo de
estágio e de formação inicial e continuada de professores.
O Colégio foi criado em 1965, enquanto Ginásio de Aplicação João XXIII, como uma
escola de experimentação, demonstração e aplicação, para atender aos licenciandos em termos de
pesquisa e realização de estágios supervisionados.
Seu objetivo é desenvolver o tripé ensino, pesquisa e extensão de modo a assegurar ao
educando a formação indispensável ao exercício efetivo da autonomia com a estruturação de uma
sociedade justa e democrática. Somado a isso, busca valorizar e viabilizar o trabalho interdisciplinar
integrando as diversas áreas e disciplinas; promover a formação inicial e continuada de professores
e demais profissionais que atuam na educação básica (Serviço Social, Psicologia e Enfermagem)
com a implementação de estágios, cursos e programas como a residência docente; realizar pesquisa
e extensão, bem como constituir-se como um campo de experimentação pedagógica; assegurar
condições de estruturação e viabilidade para o desenvolvimento de pesquisa por professores e
técnicos da unidade.
Nesse contexto, a disciplina de Música faz parte de um conjunto de áreas vinculadas ao
Departamento de Letras e Artes do Colégio. O primeiro concurso específico para um profissional
Licenciado em Música ocorreu no ano de 2013, seguido por um segundo concurso realizado no ano
de 2018. Atualmente o Colégio conta com três docentes de música, mestres e doutores, Licenciados
em Música.
São vários os programas realizados no âmbito do Colégio com a finalidade de promover a
formação inicial e continuada de professores. Dentre esses programas, destacamos o programa de
Monitoria Júnior, o programa de Treinamento Profissional e o Programa de Residência Docente.
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O programa de Monitoria Júnior oferece bolsas destinadas aos próprios alunos do Colégio,
especificamente os alunos dos anos finais, alunos do Ensino Médio. Ele tem como objetivo a
inserção em práticas pedagógicas nas diversas áreas das séries iniciais do Colégio. Assim, o aluno
do Ensino Médio tem a oportunidade de experienciar o espaço escolar não mais enquanto aluno,
mas agora auxiliando em uma área que ele poderá escolher enquanto carreira ao ingressar
futuramente na Universidade. Como exemplo, no ano de 2018 atuaram na disciplina de Música
duas alunas do terceiro ano do Ensino Médio. Ambas já haviam feito a opção por futuramente
cursar a carreira de Música, não necessariamente na área da licenciatura, e o período de 1 ano em
que estiveram envolvidas na disciplina possibilitou a elas uma significativa vivência no espaço da
educação musical em uma escola de educação básica.
Já o programa de Treinamento Profissional é destinado aos alunos dos diversos cursos de
graduação existentes na Universidade. Nesse caso, alunos das diversas Licenciaturas tem a
possibilidade, também por meio de bolsas, de acompanhar as diversas áreas existentes no Colégio.
Para além dos estágios curriculares, o programa de Treinamento Profissional possibilita uma
inserção durante as aulas, além de participação em reuniões de planejamento e avaliação. Em 2018,
na disciplina de Música, houve três alunos bolsistas participando do programa.
Por fim, o programa de Residência Docente é destinado a alunos egressos das diversas
licenciaturas, ou seja, participam do programa licenciados recém-formados com até três anos de
conclusão do curso de licenciatura. Trata-se de uma residência aos moldes da residência médica,
inclusive no valor de sua bolsa, que atualmente é de aproximadamente R$ 3.330,00 (três mil,
trezentos e trinta reais). Para além disso, o programa é oferecido em nível de especialização, tendo
em vista que o residente o conclui obtendo o título de especialista em residência docente.
Durante seus 12 meses de duração, o residente participa de várias atividades que somam
uma carga horária de 60 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, totalizando 2880 horas.
São atividades que ocorrem no espaço do Colégio como a inserção nas aulas, reuniões pedagógicas,
planejamento, avaliação, dentre outras, além de atividades acadêmicas como a participação em
disciplinas específicas da especialização em residência docente e trabalho de conclusão.
Se por um lado o programa de Monitoria Júnior contribui com a participação de alunos antes
de seu possível ingresso na licenciatura, o programa de Treinamento Profissional participa de sua
formação durante o curso de Licenciatura. Para além disso, o programa de Residência Docente,
enquanto formação continuada, contribui com a formação de profissionais já formados e que agora
têm a oportunidade de vivenciar, em dedicação exclusiva, o espaço do Colégio de Aplicação. Neste
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último caso, não atuam como nos dois primeiros programas, como alunos em formação, mas já
atuam enquanto professores, em regime de co-docência com o professor orientador.
Outra prática que se efetiva enquanto um dos objetivos do Colégio de Aplicação é a
realização dos estágios curriculares das diversas licenciaturas existentes nas demais Unidades
Acadêmicas da Universidade. Os estágios possibilitam um espaço de formação que atende
anualmente cerca de 540 estagiários dos diferentes cursos da UFJF.
Em Juiz de Fora, a existência da área de Música no currículo do Colégio de Aplicação e de
profissionais com formação específica na área é um grande diferencial na formação dos professores.
Essa realidade ainda não pode ser encontrada nas escolas da rede municipal e estadual de ensino.
Em várias escolas, em especial nas escolas municipais, há projetos de música onde os próprios
alunos do curso de Licenciatura em Música atuam como professores. Logo, enfrenta-se a situação
não usual de colegas de sala acompanharem os próprios colegas nas atividades de prática e/ou
estágio.
Todo este contexto faz do Colégio de Aplicação João XXIII uma unidade singular na
estrutura oferecida pela UFJF para a formação docente, potencializando a construção de uma
profícua comunidade de práticas, bem como o devolver à profissão a formação de professores como defendido por Nóvoa (2009).
NOTAS FINAIS
Depois de destacadas as possibilidades oferecidas para a formação docente na Universidade
Federal de Juiz de Fora, observa-se que é possível ultrapassar os muros dos discursos teóricos,
materializando-os numa formação de qualidade. Trata-se de superar a dicotomia do "excesso do
discurso científico-educacional" e da "pobreza das práticas" (NÓVOA, 1999). Dessa forma, tornase possível conciliar a importante produção de um saber científico em educação - e em educação
musical, com o reconhecimento dos professores da educação básica como produtores de saberes
essenciais não somente para a formação do futuro professor, mas para a própria compreensão da
profissão.
Nesta perspectiva, entendemos como extremamente necessário um diálogo mais próximo e
contínuo entre as ações desenvolvidas no âmbito da Licenciatura em Música e as ações
desenvolvidas no espaço do Colégio na área da educação musical, compreendendo ambos os
espaços como um único eixo de formação docente. A formação do licenciando em música não deve
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ser pensada isoladamente em cada uma das Unidades Acadêmicas da Universidade, mas sua
formação deve ser projetada de forma contínua tanto no contexto da Licenciatura em Música quanto
no contexto do Colégio de Aplicação, estabelecendo relações teóricas e práticas que contribuam
com sua formação enquanto professor. Entendemos que aspectos teóricos estudados nas diversas
disciplinas da Licenciatura em Música podem ser vivenciados na prática na disciplina de Música do
Colégio, da mesma maneira, as diversas práticas vivenciadas e desenvolvidas no Colégio podem ser
discutidas, refletidas e questionadas no espaço da Licenciatura.
Por fim, destacamos que a comunidade de prática não se encerra dentro da própria
universidade. Esperamos que ela possa se iniciar dentro da instituição de modo a promover uma
constante ampliação em direção à consolidação e à inauguração de parcerias interinstitucionais. O
presente exercício de reflexão sobre as potencialidades nos impulsionou a intensificar o diálogo
entre o curso de Licenciatura em Música e o Colégio de Aplicação. Esperamos, nos próximos
textos, poder apresentar as análises das experiências que daqui resultaram.
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Figura 1. Núcleos Formativos e Organização Curricular propostos pelo PPI – UFJF

Fonte: UFJF (2018, p. 75)

Resumo
O texto tem como objetivo refletir sobre as potencialidades das ações vinculadas à formação de
professores de música, no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Nessa perspectiva,
prospecta-se a criação de uma comunidade de prática: um espaço construído por grupos de educadores
de diferentes unidades acadêmicas (Faculdade de Educação, Departamento de Música e Colégio de
Aplicação João XXIII) comprometidos com a pesquisa e a inovação, tendo a formação docente como
o seu principal foco. Para tal, são apresentados dados do projeto pedagógico do curso de Licenciatura
em Música da UFJF, tendo o projeto institucional das Licenciaturas da UFJF em perspectiva, dando
destaque às atividades de formação relacionadas às escolas de educação básica. No caso do curso de
Música, estas atividades constituem-se, principalmente, nos estágios curriculares obrigatórios e nas
disciplinas de prática de ensino atreladas a outras disciplinas pedagógicas do currículo. Em seguida,
apresenta-se o Colégio de Aplicação João XXIII e seus programas que incidem diretamente na
formação inicial e continuada de professores: a disciplina Música, os programas de Treinamento
Profissional e Monitoria Júnior, e a especialização em residência docente - uma experiência pioneira no
Brasil. Por fim, aponta-se a necessidade urgente de intensificar o diálogo entre as diferentes unidades
acadêmicas da UFJF diretamente envolvidas na formação de professores, iniciando a construção de
uma comunidade de prática intrainstitucional, com foco na educação básica num primeiro momento,
que, paulatinamente, ultrapasse as fronteiras institucionais e amplie-se em novas parcerias na cidade e
na região. Desta forma, espera-se superar a dicotomia entre o excesso de discursos e a pobreza das
práticas, somando esforços na construção de uma formação docente pública, gratuita e de qualidade.
Palavras-chave: Comunidade de prática; Formação de professores; Licenciatura em música; Música na
educação básica.
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ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM MÚSICA NO CENTRO PEDAGÓGICO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – CP/UFMG
Paulo Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves – Centro Pedagógico / UFMG

O Centro Pedagógico da UFMG investe na formação de professores a partir de uma reflexão
sistemática e orientada pela prática cotidiana da sala de aula e pelas pesquisas de seus docentes e
técnicos, buscando e consolidando parcerias e projetos direcionados à formação qualificada de
professores/educadores nos mais diferentes campos de conhecimento.
Os processos concretos de investigação e ação pedagógica se fazem por meio do estímulo ao
trabalho cooperativo e colaborativo entre os diferentes sujeitos em formação, a partir de situações
reais enfrentadas no cotidiano escolar. Nesses processos, em consonância com o projeto políticopedagógico da escola, o trabalho de formação docente se baseia em relações dialógicas e
democráticas entre todos os sujeitos, respeitando a diversidade e as diferenças. Além disso, procurase incentivar e valorizar o trabalho docente, compartilhando e colocando em evidência as
experiências, memórias, produções e saberes de todos os envolvidos.
Trata-se de uma formação docente baseada na construção do saber e do fazer em uma
dinâmica coletiva e colaborativa, que surge a partir das situações educacionais que emergem do
cotidiano escolar. Essas situações, com toda a sua complexidade, oferecem bases empíricas e
vivenciais que dão sustentação e relevância às reflexões pertinentes ao processo de formação
profissional dos docentes. Uma vez identificadas, elas são discutidas entre os pares e os grupos de
professores em formação nas salas de aulas, ciclos, núcleos e demais instâncias pedagógicas,
gerando reflexão na e sobre a prática pedagógica.
SOBRE O CENTRO PEDAGÓGICO DA UFMG – CP/UFMG
O Centro Pedagógico é um Colégio de Aplicação, vinculado à Escola de Educação Básica e
Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais (EBAP/UFMG). É responsável pela oferta do
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), em tempo integral, para 450 estudantes, além da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), e para outros 250 alunos no período noturno. Essa Instituição oferta, ainda,
cursos de especialização, em parcerias estabelecidas com o poder público municipal e estadual de
Minas Gerais, bem como a outros interessados da comunidade externa, cumprindo seu papel de
colaborar com a formação docente também no campo da pós-graduação lato-sensu.
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Seu corpo docente é composto por 67 professores efetivos, que estão alocados em oito
núcleos de ensino: Arte, Educação Física, Geografia, História, Letras, Língua Estrangeira,
Matemática e o Núcleo Básico (composto por professores Pedagogos que atuam na alfabetização e
letramento das crianças nas séries iniciais do ensino fundamental). Todos os docentes são
graduados na área em que atuam e, em sua grande maioria, possuem pós-graduação nos níveis de
pós-doutorado, doutorado ou mestrado. Além disso, o fato de todos os professores serem
concursados da Universidade, com dedicação exclusiva, viabiliza o desenvolvimento de diversos
projetos e possibilita: divisão da carga-horária entre aulas ministradas; pesquisas e trabalho com a
extensão junto à comunidade; orientar licenciandos bolsistas ou estagiários no trabalho de formação
de professores ou em cursos de formação continuada para profissionais que já estão atuando em sala
de aula.
A cada ano, o CP/UFMG recebe 50 novos alunos que ingressam no primeiro ano do ensino
fundamental. A forma de acesso desses estudantes se dá por meio de um sorteio que ocorre
conforme as normas do edital em vigor, que é expedido anualmente pela secretaria do colégio; os
editais são publicados com bastante antecedência e são amplamente divulgados junto à comunidade
externa. Desde o ano de 2016, decidiu-se por disponibilizar 5% do total de vagas aos portadores de
deficiências ou com alguma necessidade especial. Disponibilizam-se, ainda, eventualmente, editais
para vagas remanescentes destinadas a candidatos dos 4o e 7o anos. Tais vagas são disponibilizadas
quando da evasão ou transferência de alunos e só podem ser preenchidas nos primeiros anos de
cada ciclo.
Os nove anos do ensino fundamental são divididos em três ciclos de formação humana, com
três anos letivos cada, a saber: primeiro ciclo (1o, 2o e 3o anos); segundo ciclo (4o, 5o e 6o anos);
terceiro ciclo (7o, 8o e 9o anos). No que tange ao currículo, o CP cumpre a responsabilidade de
possibilitar aos estudantes o acesso crítico aos conhecimentos tanto da parte comum, composta
pelas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol),
Geografia, Ciências da Natureza, História, Educação Física e Arte, como também da parte
diversificada, composta pelas Atividades de Vida Diária (AVDs), pelos Grupos de Trabalho
Diferenciados (GTDs), além dos diversos projetos de ensino e extensão desenvolvidos com os/as
educandos/as.
No CP/UFMG são desenvolvidos, também, inúmeros projetos de formação inicial e
continuada para professores. No que diz respeito à formação inicial, a escola acolhe, todos os
semestres, estudantes de graduação dos mais diversos cursos de licenciaturas da UFMG, como
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também de outras universidades da cidade de Belo Horizonte. Os licenciandos atuam como
bolsistas de pesquisa e extensão, monitores em formação inicial e continuada dos programas
Imersão Docente (PID), Monitoria da Graduação (PMG), Programa de Apoio a Inclusão e
Promoção à Acessibilidade (PIPA), Programa de extensão Museu Ponto ou, ainda, como
monitores/professores do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos (PROEF) e do
Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PROEMJA). Outra importante frente de formação
inicial dos graduandos das licenciaturas se dá por meio dos estágios supervisionados; momento
fundamental na constituição do sujeito como professor, no qual as teorias aprendidas pelos
acadêmicos em seus respectivos cursos se aliam às práticas, ou seja, o instante em que o futuro
profissional pode experimentar e vivenciar efetivamente o seu campo de atuação. Mais adiante
neste texto, abordaremos as práticas de estágio na área de Arte e, principalmente, os estágios
supervisionados do campo da Música desenvolvidos no Centro Pedagógico da UFMG.
Em relação aos projetos de formação continuada, dois se destacam: “Residência Docente”,
que é uma parceria do CP/UFMG com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Belo
Horizonte e o “Curso de Especialização em Tecnologias Digitais e Educação 3.0” que, a partir de
2020, também passará a vigorar em parceria com a Prefeitura Municipal da capital mineira; ambos
são cursos de pós-graduação latu sensu. Há, ainda, outras várias ações de formação continuada que
são ofertadas, no formato de seminários, colóquios ou minicursos, ao longo de todo o ano, pelos
núcleos de ensino ou por grupos de professores da escola. Como exemplos, podemos citar o
“Colóquio da Mala de Leitura”, da área de Literatura Infantil, e que é promovido pelos professores
do projeto de ensino, pesquisa e extensão de mesmo nome; também, o “Colóquio Confluir” do
Programa Encontros com Arte, do núcleo de Arte do CP/UFMG; além de cursos de Formação nas
EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e em escolas públicas municipais e estaduais.
Toda esta estrutura, que envolve inúmeros profissionais e estudantes no processo educativo,
do/no “chão da fábrica”, é sem dúvida, um profícuo campo de pesquisa. Assim, todos os anos são
realizados no CP inúmeros estudos e trabalhos sobre a formação docente, orientados e produzidos
pelos professores da Instituição, bem como por diversos pesquisadores externos, que utilizam as
práticas pedagógicas adotadas e aplicadas no colégio como fonte e/ou objeto de suas investigações.
O Centro Pedagógico da UFMG, assim como todos os demais Colégios de Aplicação do
país, foi gestado para se tornar um campo de reflexão e investigação sobre as práticas educativas,
bem como para se constituir em um espaço de novas experimentações pedagógicas que possam
subsidiar os avanços das práticas educativas. Seu maior objetivo é ofertar um ensino básico público,
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gratuito e de qualidade, tendo-o como base investigativa para a produção de conhecimento, de
ensino e de pesquisa, além de fomentar a formação docente.
PRINCÍPIOS DO ENSINO DE ARTE NO CENTRO PEDAGÓGICO DA UFMG
A Arte, no meio educacional brasileiro, tem enfrentado desafios para sua consolidação como
campo de conhecimento e, apesar de alguns avanços já alcançados, há ainda um caminho a ser
construído nesse sentido. Ações advindas de políticas públicas, ainda que esparsas, bem como o
gradativo surgimento das licenciaturas nas diferentes áreas artísticas, são resultantes de esforços das
classes artística e docente e têm contribuído para o crescimento desse campo do saber no âmbito da
Educação Básica (ALVARENGA e SILVA, 2018).
O ensino da Arte tem se desenvolvido ao longo da história da educação brasileira por
diferentes concepções, abordagens e determinações legais. Na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) consta estabelecido que “o ensino da arte constituirá componente curricular
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos” (BRASIL, 1996. LDB. Lei nº 9.394/96). Na BNCC, cada linguagem artística
do componente curricular Arte - Artes visuais, Dança, Música e Teatro - constitui-se como uma
“unidade temática” que engloba conhecimentos e habilidades articulados a seis dimensões do
conhecimento: criação, crítica, estesia, expressão, fruição, reflexão. Para tanto, estabelece que “a
aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social,
permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores”, destacando que “é no percurso do fazer
artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética pessoal”
(BNCC, 2018).
Compreendendo a formação humana como formação da sensibilidade - seja ela estética,
ética ou política - o Núcleo de Arte do Centro Pedagógico da UFMG assume a responsabilidade de
fomentar a arte na vida dos estudantes por meio de princípios inovadores, coerentes com a proposta
da BNCC e com a sua posição de Colégio de Aplicação, comprometido com a formação de
crianças, adolescentes, assim como de professores em formação inicial ou continuada. Neste
sentido, a oferta da Arte no Centro Pedagógico se dá em cinco linguagens: Artes Visuais,
Audiovisual, Dança, Música, Teatro e, ainda, nas Artes Integradas, como espaço interdisciplinar de
integração entre as artes e destas com diversos saberes. Destaca-se aqui o pioneirismo da escola,
uma vez que, para além de ofertar as cinco unidades temáticas descritas na BNCC, incluindo as
Artes Integradas, a oferta do CP/UFMG inclui como unidade temática o Audiovisual que, cada vez
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mais, se faz presente no cotidiano das crianças e adolescentes, especialmente por meio do crescente
consumo e produção de materiais artísticos e culturais para circulação nos meios digitais. A oferta
de cada unidade temática se dá por docentes licenciados em cada uma delas, o que propicia aos
alunos o desenvolvimento de competências específicas e integração com o todo do fazer artístico.
Para além da oferta de seis unidades temáticas, na parte diversificada do currículo são
desenvolvidos, também, no formato de GTDs, trabalhos direcionados à inclusão, a exemplo do
“Dança e Potencialidades” e “Musicoterapia”, como também à formação de corpos artísticos, como
o “Grupo de Teatro do Centro Pedagógico (GTCP)” e o “Grupo de Música”, que se apresentam
regularmente em eventos internos e externos e já foram objetos de investigações e apresentações em
eventos científicos, integrando ensino, pesquisa e extensão.
Ainda de forma inovadora e considerando a natureza “vivencial, experiencial e subjetiva” do
processo de ensino e aprendizagem em Arte, reconhecido pela BNCC, no Centro Pedagógico, a
Arte é ofertada em formato atelier, termo das Artes Visuais, ampliado para se referir às aulas de
Dança, Música, Teatro, Audiovisual e Artes Integradas, em que a elaboração criativa se sustenta
pela ênfase na prática, associada à teoria e à contextualização histórico-cultural. Envolvendo ensino,
pesquisa e extensão, todas as ações e reflexões contribuem na difusão das práticas artísticas em
constante diálogo entre escola e comunidade.
A oferta da disciplina Arte se dá nos três ciclos de formação humana, do 1º ao 9º ano,
reconhecendo o direito de todos ao acesso e fruição da arte, considerando as especificidades da
infância e da adolescência. Em cada ano escolar são ofertadas ao menos duas linguagens artísticas,
por meio da divisão dos alunos de cada turma em dois subgrupos, que se alternam entre o 1º e 2º
semestres letivos. Dessa forma, com grupos reduzidos de, no máximo, 13 alunos, é possível realizar
práticas artísticas com os estudantes de forma efetiva e reflexiva.
As aulas de Artes Visuais, Artes Audiovisuais, Dança, Música, Teatro e Artes Integradas
realizam-se em salas especializadas, visando atender às especificidades de cada unidade temática.
Cada um desses espaços foi preparado adequadamente, a fim de propiciar aos professores e alunos
de cada linguagem artística, possibilidades de vivenciar os ensinamentos aprendidos na teoria,
também de maneira prática e efetiva.
Dessa forma, o Núcleo de Arte do CP/UFMG procura oferecer a formação artística cunhada
na indissociabilidade entre prática, teoria e contexto histórico-social. Busca-se, assim, possibilitar o
acesso estético e sinestésico à arte, aliado à formação humana, ética e política.
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OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NO CENTRO PEDAGÓGICO DA UFMG, NO NÚCLEO
DE ARTE E O FOCO NOS ESTÁGIOS EM MÚSICA
Compreendendo

a

docência

como

uma

atividade

social

complexa

que,

na

contemporaneidade, enfrenta uma pluralidade de exigências em meio a múltiplas ressignificações
sobre escolarização, aprendizagem, educação e ensino, o Centro Pedagógico assume um
protagonismo importante nos programas de formação da Universidade, uma vez que esses precisam
articular sua excelência acadêmica aos desafios da educação básica. Ao assumir-se como espaço de
formação docente inicial e continuada, o Centro Pedagógico possibilita a garantia institucional de
fomento de projetos, cursos, vivências e ações cotidianas de formação de educadores e socialização
de práticas docentes. Grande parte dessas atividades é realizada em interação com nossos estudantes
da educação básica, o que confere maior organicidade entre três níveis de formação: a formação dos
nossos educandos, a formação em serviço dos docentes que trabalham no Centro Pedagógico e a
formação inicial ou continuada de outros docentes.
Dentre as várias frentes de formação docente desenvolvidas no Centro Pedagógico, uma das
que possui maior destaque é a do estágio supervisionado. No Colégio de Aplicação são realizados
estágios de alunos oriundos dos diversos cursos de licenciatura da própria UFMG, bem como de
outras instituições públicas e privadas de ensino. A escola acolhe, ano após ano, um crescente
número de estagiários; a grande procura pelo CP/UFMG como campo de estágio justifica-se, dentre
outros motivos, pela combinação de dois fatores: por ser considerada bem conceituada dentre as
escolas públicas de ensino fundamental e, para muitos licenciandos da Universidade Federal de
Minas Gerais, por estar situada no Campus Universitário, o que facilita a locomoção e a conciliação
do tempo de estágio com o tempo empregado nas outras atividades acadêmicas e curriculares.
Por considerar o estágio como um tempo fundamental para a formação dos novos
educadores e, partindo do princípio de que parte importante deste processo está na imersão do
licenciando no campo efetivo de trabalho do professor – a escola –, no Centro Pedagógico da
UFMG só são permitidas inscrições para estágios com carga horária de prática, ou seja, aquele de
tempo efetivo dentro da escola, superior a 20 horas/aula. Isso permite ao estagiário a real vivência
do dia a dia do colégio, dos tempos pedagógicos que incluem atividades dentro e fora de sala de
aula; também, dos conflitos inerentes à prática pedagógica, dentre vários outros aspectos que são
impossíveis de se perceber e compreender nos contatos mais superficiais com a escola.
Acompanhando o grande fluxo de estágios existentes no CP/UFMG, o Núcleo de Arte
também recebe, semestralmente, dezenas de estudantes dos cursos de licenciatura em Música,
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Teatro, Dança, Artes Visuais, Cinema de Animação e Artes Digitais (este último, de bacharelado).
Estes graduandos têm a possibilidade de estagiar tanto no período regular diurno, junto aos
professores do Núcleo de Arte, no trabalho com as crianças do ensino fundamental, bem como no
período noturno, nas aulas de Arte ofertadas aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJACP/UFMG), no Ensino Fundamental do segundo segmento (6º ao 9º anos) ou no Ensino Médio.
No tocante aos estágios da linguagem artística Música, especificamente, além dos estudantes
do curso de licenciatura provenientes da Escola de Música da própria UFMG, o CP recebe,
também, alunos de outras instituições parceiras que oferecem o mesmo curso, a exemplo da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), da Universidade Vale do Rio Verde de Três
Corações (UninCor) e da Universidade Izabela Hendrix. O estágio supervisionado constitui um dos
eixos principais na formação do professor de Música e um dos elementos determinantes para a
aproximação profissional do licenciando ao campo de atuação. De acordo com Fialho (2009), “é no
estágio que o acadêmico coloca em prática os saberes musicais e pedagógico-musicais aprendidos
durante sua licenciatura, analisando e comprovando as informações assimiladas teoricamente
(FIALHO, 2009, p. 53).
No CP/UFMG, todos os estagiários da Música são supervisionados pelos dois docentes
efetivos da casa, responsáveis pela educação musical das crianças e adolescentes na escola; ambos
possuem licenciatura em Música, com Doutorado em Música e Educação, respectivamente, além de
ampla experiência no ensino e na formação de novos professores da área.
Dentro do desenho da grade curricular do ensino regular de Arte no Centro Pedagógico, há a
oferta de aulas de Música ao longo dos três ciclos de formação humana. Em 2019, por exemplo, os
alunos do 1o, 3o, 5o, 8o e 9o anos tiveram aulas regulares e/ou acesso a algum GTD de Música
(Canto Coral, Grupos Instrumentais, Musicoterapia); as aulas de Arte da Educação de Jovens e
Adultos do período noturno também contemplam a Música como uma das linguagens artísticas
trabalhadas. Assim, as possibilidades de campos de atuação dos estagiários da Música no
CP/UFMG são bastante amplas, pois contemplam toda a educação básica (Ensino Fundamental e
Ensino Médio) e públicos de faixas-etárias bastante distintos (desde crianças de 6 anos das séries
iniciais aos adultos estudantes da EJA).
Já as possibilidades encontradas pelos alunos dos cursos de licenciatura em Música para
realizarem estágios em uma das escolas regulares, de educação básica, que ofertem aulas
efetivamente de Música, são bastante reduzidas. Na maior parte das escolas, tanto públicas como
particulares, o mais comum é encontrar professores “generalistas” que ofertam aulas de Arte e,
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mesmo assim, a Música é apenas um dos tópicos abordados em suas aulas. Quando possuem
graduação em alguma linguagem artística, a maior parte desses professores são da área de Artes
Visuais, com pouca ou nenhuma experiência em Música. Além dos motivos anteriormente
apresentados, esta, talvez, seja a principal justificativa pela grande demanda de estudantes da
graduação em licenciatura em Música pelos estágios no Centro Pedagógico da UFMG.
O acesso ao estágio se dá por meio de inscrição, realizada junto ao Setor de Formação
Docente e Profissional da escola. Após oficializada toda a documentação necessária para o início
das atividades no CP/UFMG, os licenciandos são convocados a começar o efetivo trabalho junto
com os professores supervisores em sala de aula. O número de vagas para o estágio supervisionado
varia de semestre a semestre, pois de acordo com as regras vigentes na escola, não é possível o
acompanhamento de mais que dois adultos por turma, além do professor regente. Assim, uma vez
que coexistem outros programas de formação de professores na escola, as vagas de estágio são
definidas respeitando-se este critério e, por isso, variam muito; os estudantes são chamados de
acordo com a ordem de inscrição e é dada prioridade aos graduandos da UFMG. Em seguida, caso
haja vagas ociosas, são convocados os candidatos das outras instituições de ensino superior.
As demandas relativas aos estágios em Música incluem, em sua maioria, momentos de
observação, pesquisa, acompanhamento e regência de classe. No Centro Pedagógico, para além
dessas atividades, é comum que os professores supervisores ampliem esses momentos com
reflexões, estudos e debates relativos à prática pedagógica buscando, assim, superar o descompasso
que existe entre a teoria e a prática. Esses procedimentos também guardam relação com o fato de
que a maior parte dos professores da escola encontra-se envolvido em estudos, pesquisas ou
atividades de extensão relacionadas à formação de professores tais como: cursos de pós-graduação,
assessorias, cursos de aperfeiçoamento ou atualização, participação em seminários, congressos e
encontros que problematizam a formação de educadores nos mais diferentes campos do
conhecimento.
Assim, no CP/UFMG, os estágios em Música acompanham o que é realizado em todas as
demais áreas de conhecimento, destacando-se pela qualificação e pelo aprimoramento sistêmico das
práticas educativas. Procura-se possibilitar ao estagiário uma vivência ampla das atividades
escolares, que vai muito além do ambiente de sala de aula. Todas as práticas e atividades realizadas
com os alunos são discutidas semanalmente e planejadas coletivamente pelo o professor supervisor
e os estagiários. Em vários momentos ao longo do processo da formação, os estagiários são
convidados e instigados a assumir o papel do professor regente, atuando junto aos alunos da escola.
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Para que a contribuição do estágio supervisionado atenda à pluralidade profissional do educador
musical contemporâneo, é necessária uma estrutura consolidada, que contemple diversos
conhecimentos, valores e relações interpessoais. Nessa perspectiva, no Centro Pedagógico da
UFMG busca-se dar ao futuro professor de música a melhor formação possível dentro do campo de
atuação que ele irá atuar.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo descrever como ocorrem as práticas de estágio supervisionado em
Música no Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de
Minas Gerais. O CP-UFMG é um Colégio de Aplicação, situado no interior de uma universidade
pública federal, e tem como um de seus pilares e objetivos principais o trabalho com a formação
docente. Assim, na escola são ofertados vários programas de formação de professores envolvendo
bolsistas, graduandos da Universidade, bem como cursos de aperfeiçoamento para professores já
atuantes nas redes municipal e estadual de ensino, sempre sob a supervisão dos docentes do colégio,
que possuem ampla experiência na prática e na formação docente. Outra importante frente de
formação de professores, ofertada no colégio ao longo de todo o ano letivo, se dá por meio dos
estágios supervisionados ofertados aos estudantes dos mais diversos cursos de graduação em
licenciaturas da UFMG, como também de outras instituições de ensino superior de Belo Horizonte –
MG. Os estágios aceitos pela instituição precisam ter pelo menos vinte horas de prática em sala de aula,
ou seja, do contato direto do graduando com as crianças e jovens. Pautaremos, portanto, neste
documento, como ocorrem os estágios em Música no colégio, as metodologias utilizadas, bem como os
principais desafios enfrentados nos percursos da formação dos futuros professores.
Palavras chave: Centro Pedagógico UFMG; Estágio Supervisionado; Música; Educação.
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INTRODUÇÃO
Defendemos que o estágio curricular supervisionado constitui a formação inicial do
professor pedagogo e suas atividades como a prática de observação, intervenção pedagógica e os
relatórios são elementos importantes que contribuem no processo dessa formação. É neste momento
que os estagiários têm a oportunidade de vivenciar e participar do cotidiano educacional, pois esta
prática colabora para a qualificação e a valorização das experiências do profissional de educação, e
potencializa a formação desse sujeito que mais tarde atuará como docente responsável pelo
processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.
De acordo com a Resolução nº 009/2010-CEP da Universidade Estadual de Maringá
(UEM/2010) que fundamenta o Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Pedagogia, explica
que este proporciona a complementação do processo de ensino-aprendizagem e deve ser planejado,
executado, acompanhado e avaliado em concordância com o projeto pedagógico e o regulamento de
Estágio do curso. Com isso podemos levantar a seguinte questão: Qual é a importância e a
contribuição que o estágio curricular na educação infantil traz para a formação/preparação do futuro
profissional que atuará nessa área?
Em resposta a essa questão e embasados na Resolução supracitada, afirmamos que o estágio
curricular é um dos instrumentos que permite ao estagiário aproximar-se da prática pedagógica do
professor. Desta maneira, por meio do estágio é possível observar, conhecer, refletir, registrar e
participar de todo o processo de desenvolvimento das atividades realizadas por esse docente. A
vivência do estágio junto com os estudos teóricos e discussões realizadas em sala, nos aproxima do
contexto real, político, econômico, cultural e social em que a instituição escolar está inserida,
oferecendo condições teórico-metodológicas para a elaboração do planejamento, ou seja, das
atividades propostas para a intervenção aplicada aos alunos, as quais contemplam a inter-relação
entre professores do Estágio Curricular Supervisionado, acadêmicos do Curso e professores e
alunos da Educação Infantil.
Para melhor organizar este trabalho, o dividimos em dois importantes itens interligados. No
primeiro discutimos questões relacionadas aos fundamentos teóricos e no segundo aspectos
voltados ao estágio, envolvendo questões referentes à observação e à intervenção realizada com
crianças de 2 a 3 anos (matriculadas no Infantil 3) no Centro Municipal de Educação Infantil de um
município da região noroeste do Paraná, onde foram aplicadas algumas atividades e brincadeiras
com essa turma.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os textos estudados nas duas disciplinas Formação e Ação Docente e Estágio Curricular
Supervisionado em Educação Infantil foram conteúdos importantes que orientaram teoricamente
como deveriam ser organizadas as atividades pedagógicas, a partir de estudos sobre organização do
tempo e do espaço, de maneira que as crianças se sintam em um ambiente escolar acolhedor,
agradável, confortável e rico de aprendizagens, a fim de potencializar seu desenvolvimento
cognitivo, social e afetivo.
Desse modo, os professores devem criar espaços no qual as crianças sintam-se seguras,
acolhidas e respeitadas. Os espaços devem ser arejados com boa circulação de ar e iluminação,
móveis do tamanho adequado para cada faixa etária, armário para os alunos guardarem suas
mochilas, paredes com combinação harmônica das cores e que representam alegria. Os alunos
devem ter autonomia para dispor dos móveis nas atividades que necessitarem de maior espaço e os
professores devem deixar materiais a disposição dos alunos, pois quando forem utilizados as
próprias crianças possam pegar e guardar tais materiais (SEKKEL, 2003).
Na Educação Infantil se utiliza o termo “rotina” que é a designação da organização do
tempo. A autora Serrão (2003) afirma que a rotina não pode ser maçante, tediosa, cansativa para os
alunos, essa deve ser planejada e sistematizada de acordo com as atividades desenvolvidas no
espaço escolar e com a faixa etária das crianças, para que essas consigam participar e se sentirem
parte da atividade proposta pelo professor. Assim, a rotina deve constituir fatores que levem
segurança às crianças, com possibilidade de orientá-las nas ações, nos cuidados diários, nas
brincadeiras e situações de aprendizagem orientada, contribuindo com o seu pleno
desenvolvimento.
A referida autora afirma que por meio da rotina é possível construir conhecimentos,
objetivos, enriquecer vivências derivadas de ações e representações demonstradas nas brincadeiras.
Segundo Vigotski (2007) a criança aprende na interação com os outros sujeitos e com o meio no
qual está inserido e corroborando com ele, Leontiev (1978) afirma que a brincadeira é a principal
atividade geradora do desenvolvimento psíquico da criança em idade pré-escolar.
Nesse sentido, o brinquedo/jogos como sendo fins pedagógicos educativos podem ser
utilizados para explorar, construir os conhecimentos e o desenvolvimento infantil. Kishimoto
(2000) argumenta que a criança adquire noções espontâneas, em seus processos interativos,
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desenvolvendo suas funções psicológicas superiores (como a memória, a atenção, a linguagem, o
pensamento, a imaginação, a criação entre outras), a afetividade e a interação social.
Nesse cenário de ensino e aprendizagem a avaliação deve ser pensada de forma abrangente e
contextualizada com a faixa etária e o contexto social que a criança está inserida. Moro (2011)
destaca que a avaliação pode ser dividida em avaliar sem padronizar, devendo valorizar as
informações que as crianças possuem, ou avaliar por percursos tomados de estratégicas já
estabelecidas. Para a autora a avaliação está dividida em quatro momentos; o primeiro consiste na
coleta de informações, o segundo busca compreensão do que foi coletado, o terceiro refere-se ao
compartilhamento ou a comunicação do que foi levantado e o quarto consiste na tomada de decisões
educativas com base nas informações anteriormente anunciado. O professor deve estar atento para
observar e registrar diariamente o que foi alcançado diante da atividade de ensino proposta, sendo
que esses registros podem acontecer em diferentes formatos, como pareceres descritivos, relatórios
diários de suas aulas, portfólio entre outras formas de documentação.
De acordo a com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB- nº 9.394/96 a avaliação na
Educação Infantil não tem o caráter de promoção de níveis ou etapas e sim de observar o
desenvolvimento dos alunos. Como corrobora a legislação, a avaliação nesse nível de ensino é
apenas um elemento constitutivo do processo pedagógico, devendo ser realizada por meio de
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança em um processo contínuo.
Fundamentados na Teoria Histórico-Cultural, referencial teórico metodológico que orientou a
atividade de estágio e nossa prática docente, descreveremos a seguir como ocorreu à vivência do
estágio e quais a influências que essa formação inicial repercutiu na prática pedagógica das
estagiárias e das professoras.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Após uma pesquisa bibliográfica de clássicos da Teoria Histórico-Cultural e de autores
contemporâneos que versam sobre as temáticas mencionadas no tópico anterior, as estagiárias
iniciaram com a prática da observação durante dois dias do primeiro semestre de 2016. A turma do
infantil 3 era composta por 25 alunos, na faixa etária de 2 a 3 anos, sob a responsabilidade de 1
professora e 2 auxiliares. Durante as observações foram anotados dados, características sobre a
turma, com o intuito das estagiárias conhecerem as crianças, o trabalho das profissionais e as
particularidades de cada um, para assim aprofundarem seus estudos pensando em uma prática de
ensino desencadeadora de aprendizagem e desenvolvimento.
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Durante esse processo de observação, foi possível constatar que a turma era bem numerosa e
os alunos possuíam características singulares e diferentes entre si e uma variedade de
comportamentos: uns mantinham-se tranquilos e participativos durante as brincadeiras e atividades
rotineiras propostas pela docente, mas logo dispersavam sua atenção diante do grupo de alunos mais
agitados que pouco se interessavam pelas atividades e preferiam mais jogar os brinquedos pela sala
e correr. Diante da concepção de diferentes tipos de famílias que essas crianças pertencem e de
acordo com sua faixa etária é normal esse tipo de comportamento tão diversificado na turma, um
desafio a ser superado nas práticas educativas, pela docente, suas auxiliares e pelas estagiárias.
Nesse momento foi possível perceber que as auxiliares não tinham interesse em trabalhar
como mediadoras do conhecimento sistematizado, ambas estavam focadas nas tarefas com cuidados
voltados para a higiene e prevenção de acidentes. A professora tinha o hábito de propor uma
atividade de roda, uma contação de história, brincadeiras ‘aleatórias’ com peças de legos e outros
brinquedos dentro de sala e depois acompanhavam os alunos ao parque onde permaneciam até o
horário da refeição ou saída.
Essas situações cotidianas do dia-a-dia na Educação Infantil deveriam ser superadas pelas
estagiárias em sua intervenção, pois de acordo com Martins (2007), a organização dos conteúdos de
ensino em relação à dinâmica do desenvolvimento das crianças de zero a três anos contribuiu para a
transmissão de conhecimentos científicos convertidos em saberes escolares, sendo um elemento
importante e auxiliador do desenvolvimento cognitivo e social da criança nesta idade, privilegiando
a socialização desses conhecimentos para além das esferas cotidianas e dos limites inerentes à
cultura de senso comum.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No decorrer desse processo de estágio, tornou-se claro que a atividade de estudo, o
planejamento sistematizado de acordo com os conteúdos estudados foram conhecimentos
enriquecedores abordados durante as disciplinas de formação, que posteriormente contribuíram para
que a prática docente acontecesse de maneira significativa, superando as práticas rotineiras, e
fragmentadas observadas pelas estagiárias. A atividade de estágio possibilitou a abertura de
caminhos para que todos os envolvidos refletissem e compreendessem que o papel do professor e
sua ‘bagagem’ de conhecimentos são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem.
A realização do estágio no Centro Municipal de Educação Infantil permitiu percebermos que
essa atividade é uma oportunidade de aprendizagem da profissão e contribui para a construção da
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identidade do futuro professor. Nessa experiência o estagiário pode questionar/problematizar a
respeito do conceito da profissão, do que significa ser professor, das contribuições, valores e
saberes que o envolve. Foi possível também refletir sobre a prática da professora responsável pela
turma, pois essa, segundo seus relatos, estava encantada e entusiasmada ao ler o planejamento todo
detalhado e sistematizado rico em atividades compatíveis com a realidade das crianças e em ver 7
como as estagiárias conseguiram desenvolver tais atividades com aquela turma de 25 alunos e todos
manterem-se concentrados e participativos.
As ações advindas do estágio repercutiram nas práticas educativas dessa professora, como
foi observado em seus trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, pois sabemos que foi preciso
despertar na criança o desejo de aprender, envolvendo-a em atividades coletivas como também em
atividades de pesquisa, atividades lúdicas entre outras. Ressaltamos que a função do professor é
trabalhar a partir do contexto social e intelectual das crianças, dialogar com elas e internalizar para
si que aprender não é apenas fazer as atividades rotineiramente, memorizar palavras, conceitos e
regras de comportamentos e sim desenvolver a curiosidade e a capacidade ativa e consciente de
compreensão e conhecimentos de mundo, proporcionando assim, vivências significativas a elas.
Por conta disso, conhecer, planejar, organizar e dominar os conteúdos que serão ensinados é
de suma importância para favorecer o aprendizado significativo da criança. O estágio, nessa
perspectiva, é uma atividade educativa que segundo Gomes (2009) deve ser assumida
intencionalmente pela instituição formadora, devendo ser entendido como ação de prática de ensino
à realidade educacional presente nas escolas, isto é, uma ação configurada dentro de uma atividade
de relação entre teoria e prática, a qual estabelece um diálogo coerente com o mundo do trabalho.
Assim, vale destacar a importância da formação prática em contextos socializadores.
Nesse contexto a observação tornou-se um dos instrumentos metodológicos que apoiam a
prática pedagógica juntamente com o planejamento e a avaliação que de acordo com Weffort
(1995) estão diretamente ligadas. Desta forma, para desenvolver uma proposta de ensino às crianças
pequenas voltadas às possibilidades de trabalho no cotidiano da Educação Infantil e as descobertas
e encantamentos delas, deve-se valorizar o registro das aprendizagens, por meio da observação e
descrição. Porém para alcançar resultados positivos, o professor deve estar bem preparado, sendo
necessário a formação docente inicial estar embasada na prática do estágio, tendo na sequência
formações continuadas fundamentadas nas práticas dos docentes e suas realidades em sala de aula.
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CONCLUSÕES
Esse estudo contribuiu para que compreendêssemos a importância do estágio permitir
conhecer os processos de desenvolvimento da criança, do ato de planejar, de pensar a organização
do espaço e do tempo, a seleção de conteúdos e atividades lúdicas adequadas a cada faixa etária e as
formas de avaliação no processo de desenvolvimento dos pequenos. Tudo nos orientou para o olhar
da observação dando-nos sustentação teórica para que as atividades planejadas fizessem sentido e
significado às crianças ampliando seus conhecimentos científicos e aprimorando os dos
profissionais envolvidos nessa atividade formativa.
Defendemos que as leituras de textos científicos e a atividade de estudo tanto individual
quanto em grupos subsidiam os conhecimentos teóricos que fundamentam o fazer docente, sendo o
período de observação e de intervenção a partir do estágio curricular supervisionado uma
oportunidade de entender, compreender e analisar cada passo na prática pedagógica em sala de aula,
concebendo assim a união entre teoria e prática vivenciada na instituição educativa. Assim, a teoria
e a prática devem caminhar juntas, possibilitando reflexões acerca da profissão docente de modo a
colaborar para a construção da identidade profissional do pedagogo.
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Resumo
Este estudo relata a experiência de estágio ocorrida nas disciplinas de “Estágio Curricular
Supervisionado em Educação Infantil” e “Formação Ação Docente em Educação Infantil” do curso de
Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), advinda das observações e das práticas
pedagógicas realizadas em um Centro Municipal de Educação Infantil, (CMEI) de um município da
região noroeste do Paraná, no primeiro semestre letivo do ano de 2016. O objetivo desta elaboração é
apresentar ao leitor a importância do estágio curricular na formação inicial do futuro professor
pedagogo que atuará na Educação Infantil, assim esse profissional terá subsídios teóricos e
metodológicos para desenvolver práticas educativas de qualidades que visem uma formação
humanizadora e emancipatória. Sendo o estágio caracterizado como a parte prática das atividades
teóricas desenvolvidas em salas de aula. Dessa maneira, nas disciplinas citadas, o acadêmico depara-se
com os conhecimentos primordiais que subsidiarão sua atuação docente na Educação Infantil, sendo
esses conhecimentos (o ato de planejar, o conhecimento das etapas do desenvolvimento infantil, a
organização do espaço, do tempo e dos procedimentos de avaliação) imprescindíveis no processo de
ensino-aprendizagem das crianças pequenas. São elementos que devem fazer parte posteriormente da
formação continuada desse professor, com o intuito de aprimorar, fundamentar e planejar com
intencionalidade as atividades práticas-pedagógicas desenvolvidas para e com as crianças. Para tal
finalidade esse trabalho se fundamenta em estudos dos clássicos da Teoria Histórico-Cultural Vigotski
(2007) e Leontiev (1978) e de autores contemporâneos como: Martins (2007), Serrão (2003), Moro
(2011), Sekkel (2003), Gomes (2009), Weffort (1995) e Kishimoto (2000).
Palavras-chave: Estágio Curricular 1; Educação Infantil 2; Formação docente 3; Práticas Educativas 4;
Teoria Histórico-Cultural 5.
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Resumo
Com três textos oriundos de pesquisas de abordagem qualitativa que discutem aspectos da inserção do
estudante de licenciatura no futuro ambiente de trabalho, e, consequentemente a relação entre dois
espaços formativos: a universidade e a escola, o texto “Os professores Supervisores formadores a
partir dos relatórios finais de estudantes de Educação Física”, retrata características importantes de seis
(6) Professores Supervisores (PS) que dentre dezoito (18), mostraram-se comprometidos com a
formação dos estagiários. Aspectos como a recepção, o acolhimento e o comprometimento didáticopedagógico foram identificados neles. Discutir a formação do PS e, as políticas de inserção do
estagiário na escola aparece como necessidade importante. Já em “Estágio Supervisionado:
possibilidade para construção da ponte entre a universidade e a escola”, discutiu-se a invisibilidade da
universidade na comunidade em que está inserida. A partir de um projeto de extensão na comunidade
do entorno, abrangendo cinco (5) escolas, buscou-se compartilhar a gestão do ECS com as escolas,
firmar convênios para o ECS, e, apresentar a universidade. Concluiu-se que não apenas a universidade,
mas a escola também impõe entraves para que tal relação se estabeleça. Finalizamos com “Mobilização
de saberes: articulação teoria e prática na Formação de licenciandos em Educação Física”, que investiga
quais saberes docentes são mobilizados por licenciandos de Educação Física durante a disciplina
Práticas Pedagógicas. Constatou-se que à medida em que progridem temporalmente na formação,
mobilizam mais saberes. Os saberes mais mobilizados foram, na seguinte ordem: os disciplinares, os
Curriculares, os da formação profissional e por último, os experienciais. Reforçando que à medida em
que se inserem na escola, vão adquirindo experiências profissionais mais robustas. É preciso reconhecer
o papel da escola como espaço necessário à formação inicial de professores, seja para adquirir
experiências concretas mediadas pelos PSs, para uma aproximação à realidade futura ou para mobilizar
saberes peculiares da docência.
Palavras-chave: Formação de Professores; Estágio Supervisionado; Prática de Ensino; Universidade;
Escola.
OS PROFESSORES SUPERVISORES FORMADORES A PARTIR DOS RELATÓRIOS FINAIS
DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Elizangela Cely – SEEDUC-RJ
Diogo Muniz – SME-RJ
Diane Mota Lima – UNESP

INTRODUÇÃO
Para muitos estudantes de licenciatura o ECS constitui-se em um momento de aplicação dos
conhecimentos construídos nas aulas na universidade no ambiente escolar. Dessa forma, não se dão
conta de que durante a sua realização, o processo de aprendizagem da docência possibilitará a
construção de muitos saberes específicos daquele espaço formativo.
Pimenta e Lima (2006) afirmam que o ECS consiste em um campo de conhecimento, e, isso
significa que ele possui um status epistemológico que ultrapassa sua tão conhecida redução à
atividade prática instrumental. E, enquanto corpo de conhecimento, ele se concebe na interação
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entre os cursos de formação docente e o campo social no qual as práticas educativas são
desenvolvidas.
Vedovatto Iza e Souza Neto (2015) afirmam que o ECS é um ciclo privilegiado da formação
docente, em que o estagiário possui a oportunidade de estar em contato com as escolas, gestores,
professores, alunos, com todo o contexto escolar, e sendo grandes as oportunidades de reflexões
sobre as demandas peculiares da escola.
Essa pesquisa se origina dos encontros de orientação dos estagiários na universidade, em
momentos de reflexão sobre suas vivências no espaço escolar obtidas durante a realização do ECS e
de nossa experiência enquanto professores colaboradores do projeto de ECS do Curso de Educação
Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
A comissão de estágio do referido curso, nos convidou a atuar como professores mediadores
de estágio na atividade Estágio III (ensino médio), na qual, recebíamos semestralmente cerca de 40
estudantes de educação física que ficaram sob nossa orientação durante todo o semestre. O convite
se deu pela experiência que possuímos como professores atuantes na educação básica, em turmas de
ensino médio, a fim de oportunizar uma mediação com professores que vivenciam o chão da escola
e suas problemáticas cotidianas.
Nossa função era orientá-los acerca do papel do estagiário na escola, desse não-lugar que
eles ocupam e sobre a importância de se comportarem como aprendizes naquele ambiente
(HERNANDES; HERNANDES, 2015). Também nos preocupamos em orientá-los em suas
dificuldades, na elaboração de suas aulas/intervenções, na socialização profissional na escola, e na
reflexão sobre a prática pedagógica.
Considerando que a formação do professor precisa atender demandas atuais cada vez mais
complexas, preparando o profissional para desafios que estão em constante evolução, faz-se
necessário uma formação inicial que possibilite uma interação profícua entre o estagiário e seu
futuro ambiente de trabalho. Nesse diapasão, destacou-se a necessidade de se oferecer uma
formação que possibilitasse experiências práticas reais de docência aos estagiários.
Neste cenário, a escola precisa ser considerada um espaço privilegiado de formação docente,
conforme recomendada nas diretrizes curriculares para formação do professor da educação básica
(BRASIL, 2015). Tal documento discute a importância de se estabelecer parcerias entre a
universidade e a escola, a fim de que essa relação seja estreitada (BRASIL, 2015), porém, não
surgiram políticas públicas para implantação de tal parceria até a presente data. E, embora a
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importância da escola na formação do estagiário seja cada vez mais realçada, o fato da escola não
ter seu papel definido, nem seus limites discutidos no que se refere à essa formação, esse silêncio
em relação à maneira como tais objetivos serão alcançados, nos faz pensar no quanto estamos
distantes de obter tal valorização e empoderamento do espaço escolar enquanto espaço de
formação.
Outra questão é que, se a escola é um espaço no qual (também) deve acontecer
sistematicamente a formação do estagiário, há que se repensar o papel e a importância que devem
ser dados aos sujeitos que atuam diretamente com o estagiário no ambiente escolar. E, embora
tenhamos diversos sujeitos na escola envolvidos nesse processo formativo, o PS deve ser destacado,
afinal, é aquele que tem a atribuição de conviver, acolher, ensinar, oportunizar experiências de
docência e avaliar o estagiário.
Dessa forma, temos a figura do PS, alguém que possui um habitus diferenciado, que lhe
possibilita agregar dois polos de ensino: seus alunos e, os estagiários (BENITES, et al, 2015).
Alguém que em sua trajetória social adquiriu experiências e desenvolveu comportamentos que
favorecem o desenvolvimento de uma supervisão de estágio.
Porém, a literatura vem apontando que o PS não recebe orientação adequada acerca de sua
função, de suas atribuições, seus limites e, sobre como o estágio deve ser desenvolvido (BENITES,
2012; BENITES; CYRINO, SOUZA NETO, 2013; CELY et al; 2019). Embora ele ocupe um local
importante no desenvolvimento do ECS, na maior parte das vezes trata-se de alguém “que foi
formado para ensinar alunos e não apresenta características para ser um formador de professor”
(BENITES, et al, 2015). O que se vê demonstrado é que a universidade espera que os PSs saibam o
que fazer, enquanto eles, esperam que a universidade os esclareça acerca de seu papel.
Importa destacar que os PSs não têm a obrigação de receber estagiários, mas, de modo geral,
são voluntários, cordiais e tem um grande desejo de ajudar os estagiários.
Essa pesquisa se deu a partir dos relatórios semestrais finais dos alunos, nos quais eles
descrevem, além das vivências gerais no ambiente escolar, suas relações e momentos de orientação
com os PS. Buscou-se analisar as características dos PSs que demonstraram preocupação com a
formação dos estagiários efetivamente.
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METODOLOGIA
Este trabalho desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa, com o uso da técnica da
pesquisa documental. Essa técnica é considerada vantajosa pois, os dados são obtidos de maneira
indireta, possibilitando economia de tempo e, as informações são obtidas sem constrangimento aos
sujeitos (GIL, 2008).
Embora tivéssemos 40 alunos inscritos na turma, apenas 25 frequentavam a reunião do
Ensino Médio. Os alunos podem se inscrever em dois estágios simultaneamente, e, escolher qual
reunião de orientação vão acompanhar durante todo o semestre. Os relatórios dos alunos que não
acompanharam as reuniões do Ensino Médio, foram excluídos da amostra por não terem recebido as
mesmas orientações que os demais. Dessa forma, restaram 25 relatórios, mas, ao serem aplicados
os critérios de exclusão, mais sete (7) foram excluídos, restando 18 relatórios para análise. A
pesquisa teve como critérios de exclusão: participar previamente de algum projeto na escola em que
realiza o estágio; ser bolsista do PIBID; ter como professora supervisora alguém que atue no PIBID.
Desses 18 relatórios, buscou-se apenas aqueles cujos PSs apresentaram intencionalidade na
supervisão de estágio, possibilitando aos estagiários um ambiente minimamente adequado à sua
formação. Dessa forma, foram excluídos 12, restando seis (6) relatórios.
Nesse quesito foram incluídos na pesquisa: os relatórios dos alunos que frequentaram as
reuniões de orientação da turma do ensino médio e, aqueles que apresentaram em seu corpo textual
uma relação formativa, cujo PS manifestou intencionalidade na supervisão, ultrapassando o nível da
autorização formal para a realização do ECS.
Os dados obtidos a partir dos seis (6) relatórios selecionados foram submetidos à análise de
conteúdo seguindo o protocolo de Bardin (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora não seja esse o objetivo do trabalho entendemos ser importante explicar que ao
realizar a análise dos 18 relatórios de estágio chegou-se aos seguintes resultados: seis (6) PSs
realizaram o acolhimento para com os estagiários (e foram objeto deste trabalho), oito (8) PSs
estabeleceram uma relação de “não ingerência”, cuja intencionalidade formativa não fora
observada; e, por fim, quatro (4) PSs apenas receberam os estagiários concedendo-lhes autorização
para a realização do ECS, para transitar pela escola e para assistirem as aulas (em sua maioria, aulas
livres) (SARTI; ARAÚJO, 2016). A reflexão diante da análise desses últimos quatro (4) relatórios é
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de que esses PSs por não se entenderem aptos a realizar a tarefa de supervisionar estagiários, apenas
deixaram o tempo passar, buscando ser simpáticos e cordiais.
As características dos PSs que desenvolveram uma supervisão com intencionalidade
formativa, cujos aspectos denotam o acolhimento (SARTI; ARAÚJO, 2016), serão apresentadas e
discutidas. A esses chamaremos neste trabalho de “Professores Formadores”. Destacamos três
aspectos importantes, nos quais eles se sobressaíram, a partir dos relatórios: 1) Realizam uma
recepção adequada; 2) Promovem o acolhimento; 3) Possuem um perfil profissional comprometido.
Recepção Adequada
A recepção é o momento mais elementar do ECS e corresponde à etapa em que o PS recebe
o estagiário na escola, autoriza a realização do estágio, autoriza que ele assista e analise suas aulas,
e, que tenha oportunidade de experimentar a docência desenvolvendo sua capacidade para lecionar
(SARTI; ARAÚJO, 2016).
Trata-se da autorização para entrada e permanência do estagiário em sala de aula para
que ele observe de maneira passiva as aulas e práticas dos professores, ou, conforme
indicação da instituição de formação inicial, realize regências preparadas sem a
participação do professor da classe (SARTI; ARAÚJO, p. 178).

Até os professores que não são formadores realizam a recepção dos seus estagiários, no
entanto, aqueles que possuem caraterísticas de “formadores”, destacam-se nesta etapa como
podemos ver nos relatos dos estagiários (E1; E2: E3: E4: E5 e E6 para estagiário um, dois, três e
sucessivamente) abaixo:
Nas primeiras aulas com as turmas o professor me apresentou dizendo que eu era a
estagiária que iria auxiliar ele nas aulas durante o semestre (E1).
O primeiro contato com o professor supervisor foi decisivo para minha permanência
na instituição. Após algumas conversas ele me aceitou, me permitindo dar início a
parte burocrática junto ao coordenador (E2).
O professor Antônio me respeitou desde a minha chegada na escola. Desde a primeira
aula buscou me incluir com os alunos, se direcionando a minha pessoa como
professor. E deixou claro o que esperava de mim (E3).
Após isto, fui ao encontro do professor Ruan que foi meu supervisor no período de
estágio, ele me recepcionou bem, explicando-me os motivos pelo qual queria um
estagiário (E4).
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Logo no início, a professora me apresentou aos alunos e funcionários como futura
professora e disse que deveria ser respeitada como tal (E5).
Me apresentou a todas as turmas antes de começar a aula como estagiário, e que esse
estágio era importante pois estava chegando ao final da graduação, e como tal eu seria
um professor na etapa final de formação (E6).

Como pode-se observar, os estagiários retratam o momento da chegada à escola e, a
apresentação ao professor supervisor como algo muito positivo. Esse momento inicial foi marcado
por afetividade, respeito e, hospitalidade, tendo se estabelecido acordos de trabalho entre professor
e estagiário, em que o P.S. começou a introduzir o estagiário no universo escolar. O estagiário 2
(E2) chega a dizer que esse momento inicial foi decisivo na escolha do local onde faria o estágio, o
que aponta para o fato de que o estagiário almeja sentir-se bem no ambiente de estágio, e, para isso,
precisa ser bem recebido.
Hernandez e Hernandez (2015) expõem que o estagiário costuma não ser percebido, ou,
quando percebido na escola, parece não ter voz. Afirma que o papel de aprendiz deve ser
apresentado e vivenciado na escola, e, os alunos devem saber quem é o estagiário e o que ele está
fazendo na escola.
Acolhimento
O acolhimento é retratado por Sarti e Araújo (2016) como uma ação própria que pode ser
desenvolvida pelo PS no período do estágio, carecendo de um nível de envolvimento mais elevado
que o realizado na recepção do estagiário, trata-se de possibilitar uma situação diferenciada para
observação e regência. Nesse tipo de colaboração, o PS formador se compromete com o ECS,
interage com o estagiário e atua de forma sistemática nos rumos do trabalho (SARTI; ARAÚJO,
2016). “Ele se vê na posição de realizar intervenções formativas junto com o estagiário, interferindo
no processo e atuando na formação de um futuro docente (SARTI; ARAÚJO, 2016, p. 178).
O acolhimento pode ocorrer de duas formas segundo Sarti e Araújo (2016), pode ser
modelar ou formativo. Em nossa amostra, tivemos um caso de acolhimento modelar e cinco casos
de acolhimento formativo.
No acolhimento modelar, o papel do estagiário é de se permitir guiar, demonstrando desejo
de aprender e, dando valor aos ensinamentos proporcionados pelo PS (SARTI; ARAÚJO, 2016).
Ele é uma espécie de discípulo que precisa observar a forma como o PS realiza as tarefas para
reproduzi-las de forma semelhante.
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Podemos notar que o PS enviava o plano de aula a ser executado pelo estagiário, e, suas
aulas deviam ser moldadas a partir daquela maneira de articular os saberes e as atividades.
[...] nos fins de semanas ele me mandava por e-mail o plano de aula das turmas do
ensino médio, perguntava se eu possuía alguma dúvida e me explicava os objetivos de
todas as atividades no plano de aula (E4).

Também havia uma preocupação quanto à maneira correta de se comunicar, se expressar e
ainda de ensinar. Nesse caso o estagiário deveria incorporar a forma como o PS estava ensinando.
Nessa perspectiva no meu ambiente de estágio percebi uma atenção por parte do
professor supervisor que esteve sempre me orientando nas maneiras corretas de se
comunicar, expressar e transmitir o conhecimento dos alunos (E4).

Sarti e Araújo (2016) afirmam que no acolhimento modelar, quando o estagiário não
procede da forma como o professor deseja, muitas vezes é taxado como desinteressado.
Os excertos abaixo retratam como o acolhimento modelar influencia na conduta do
estagiário perante a turma, adotando posturas e práticas que coadunassem com as expectativas e
orientações do PSs.
Durante as aulas do professor apenas ocorria uma avaliação formativa, no qual ele
durante a aula corrigia os erros individualmente dos alunos (E4).
Na intervenção foi utilizada também a forma formativa de avaliar, pois foi uma
orientação do supervisor, pois ele argumenta que esse tipo de avaliação constrange os
alunos e melhora o desempenho da aula (E4).

Freitas e Alvernaz (2015) ao discutirem o conceito de socialização organizacional afirmam
que o sujeito quando diante de uma pressão para reprodução de um método de ensino diferente do
que acredita ou conhece, pode optar por uma reprodução plena, que corresponderia a um ajuste
internalizado, representando a adoção daquela cultura escolar como sendo sua, fato que parece ter
acontecido com o estagiário E4 nesta pesquisa. O contrário seria adotar uma postura de submissão
estratégica, em que novas práticas seriam implementadas frente àquela cultura escolar, embora
inicialmente se mostrasse submisso àquela orientação, a fim de ganhar forças para enfrentá-la. Ou
ainda, uma redefinição estratégica, em que, novas práticas seriam logo implementadas, ainda que
isso lhe custasse.
Por fim, temos o acolhimento formativo, em que o PS interage com o estagiário, permitindolhe criar e vivenciar as experiências a partir de sua forma de ver as coisas. O PS apenas conduz,
acompanha, possibilita, sem formatar a aprendizagem e o desenvolvimento. Busca aproximar o
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estagiário do lugar do professor, para que ele enxergue as situações da escola sob essa perspectiva,
e não de um aluno que está ali para reproduzir o que o mestre mandar (SARTI; ARAÚJO, 2016).
Estive sob supervisão constante do professor Robson, que esteve sempre satisfeito
com minha presença e me apresentou aos ambientes escolares, desde as salas de cada
turma, instalações principais do edifício e sala destinada aos professores, me dando
liberdade para transitar por eles e utilizar da minha posição para elaborar exigências e
poder sobre o controle dos equipamentos e materiais utilizados (E2).

Percebe-se que logo de início o professor deu autonomia ao estagiário para resolver questões
referentes a equipamentos e materiais, e, concedendo liberdade ao estagiário para atuar.
[...] e não me dava ordens especificas, em vez disso citava pontos importantes, me
incentivando a elaborar alternativas sobre a atual dinâmica e realidade das aulas e
promovendo sempre um diálogo a sós ao final da aula (E2).

Conforme excertos, o professor não dizia exatamente o que era para fazer, apenas
mencionava questões pontuais e, deixava que o estagiário elaborasse alternativas para solucionar.
Durante essa aula, o professor permitiu que eu fizesse uma intervenção, e para
descontrair, propus atividades de estafetas para que todos participassem da brincadeira
e quebrassem o bloqueio (E3)
Ela solicitou minha ajuda na montagem das aulas e na indicação de atividades. (...)
desde sempre a colaboradora pediu auxílio e opinião sobre as regências, formando
uma aliança (E5).

Além disso, possibilitava ao estagiário a experiência de aplicar atividades que a partir das
observações realizadas, percebeu serem necessárias, como as que fez para quebrar o que chamou de
“bloqueio” entre os alunos. No caso da estagiária E5, a professora supervisora a traz para perto,
para uma posição de parceira, de professora, tirando-a da condição de aluna.
Em outro trecho vemos o professor assumindo a postura de ajudar, ensinar e não de
direcionar o que deveria ser feito
[...] e ele de pronto me atendeu, me ajudando no planejamento das atividades, me
aconselhando quanto as adaptações referentes ao material e a progressão, tendo em vista o perfil
dos alunos e as possíveis implicações de cada aula (E6).
Segundo Hernandes e Hernandes (2015), para o estagiário, aprender não significa imitar,
mas observar a realidade com seus próprios olhos, os quais estão apurados pelos conhecimentos que
possuem, oriundos da formação universitária.
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Além desses comportamentos, ainda podemos destacar o perfil profissional dos professores
formadores, como sendo parte importante a ser considerada principalmente quando se for pensar
sobre o estágio supervisionado em educação física.
Perfil Profissional Comprometido
Os professores formadores apresentaram um perfil que embora pareça específico da
educação física, aplica-se em outras áreas do ensino. Eram comprometidos primeiramente com seu
ensino, com elementos didáticos fundamentais para o bom desenvolvimento de seu trabalho. No
trecho abaixo vemos o E1 relatando qual o conteúdo bimestral, e ainda, demonstrando que o PS
possuía bom domínio de turma e boa relação com os alunos. Além disso, os alunos participavam de
suas aulas.
No período que estive no estágio, terceiro e parte do quarto bimestre, o professor
estava dando os desportos vôlei e handebol para as turmas do ensino médio. O
professor tinha um bom domínio de turma e também tinha uma boa relação com os
alunos. A turma participava bem das aulas e faziam as atividades propostas (E1).

Nesse segundo exemplo, o PS propôs ao estagiário que apenas observasse suas aulas por um
tempo e, só depois aplicasse a sua. O estagiário relata que aprendeu ao observar as aulas dele.
E me deu a escolha de reger a turma quando me sentisse seguro, podendo assim
aprender com a vivência pratica observacional do estágio supervisionado com o
ensino médio. (E2).
Além disso, fazia (o professor) questão de abordar os objetivos para que os alunos
ficassem integrados com a aula. (E3).
Durante as aulas do professor apenas ocorria uma avaliação formativa (E4).

Em todos os trechos citados vemos que os professores lecionavam, havia intencionalidade,
planejamento, conteúdos, avaliações, ou seja, o estagiário chegou em um ambiente educativo bem
desenvolvido, com características favoráveis à sua formação docente.
Um dos elementos fundamentais para ser um bom PS é possuir comprometimento com o
ensino-aprendizagem de seus alunos, desenvolver um bom trabalho docente, ter uma boa didática e,
intencionalidade em suas ações. A partir dessas características, é possível desenvolver-se como
supervisor, pois é algo que pode ser aprendido e treinado.
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CONCLUSÕES
A formação de professores encontra terreno fértil para pesquisas que estudam as relações
entre professores e estagiários, em especial, a atuação do PS no estágio supervisionado. Neste
estudo, tentamos levantar características importantes do PS, a partir das vozes dos estagiários
enunciadas por seis (6) relatórios de estágio, que representam 1/3 dos relatórios analisados,
demonstrando assim, a urgência na criação de cursos de formação para supervisores.
Há muito a ser discutido e melhorado na atuação do PS. Não basta permitir que o estagiário
escolha a escola mais próxima de sua casa pois, não se poderá garantir que o professor ali
designado possua condições de desenvolver um trabalho de supervisão colaborativa, que crie
condições ao estagiário para pensar, sentir e fazer, com os outros. Sendo assim, é urgente que se
estabeleçam convênios entre a universidade e a escola, a fim de que juntos, ouvindo-se
mutuamente, se possa buscar alguma solução para o estabelecimento de um projeto concreto de
formação nesses dois ambientes.
O PS não foi formado para atuar com estagiários e, embora se voluntarie prontamente para
atuar (na maioria das vezes), não possui saberes específicos para nortear sua prática. Não é possível
discutir a escola como espaço de formação docente, sem que haja uma preparação para os
professores que lá estão e colaboram na formação de futuros professores. Em contrapartida, não
adianta oferecer uma formação que não valorize esse profissional, ou que seja verticalizada e
diretiva. É preciso que seja uma formação que ouça, respeite, valoriza e aproveite os saberes que
esses professores possuem, afinal, eles conhecem a realidade da escola e os desafios atuais que um
professor iniciante vai enfrentar.
Na tentativa de colaborar para o saneamento dessa demanda, o Grupo de Pesquisa em
Pedagogia da Educação Física e do Esporte em parceria com o Programa de Pós Graduação em
Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares e a Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, está lançando, a partir do Departamento de Educação
Física e Desportos, um curso de pós graduação latu sensu, gratuito, cujas aulas acontecerão em fins
de semana, com vistas a atender os professores que tem colaborado com a formação dos estagiários,
o Curso de Pós Graduação em Supervisão de Estágio Curricular em Educação Física – PGSECEF.
O projeto do curso é objeto da pesquisa de doutorado da autora principal deste estudo. A opção por
uma pós lato sensu, se deu por esse modelo de curso conceder ao professor uma progressão na
carreira, com aumento de salário, o que colabora para a valorização do seu trabalho, uma vez que
supervisionar estagiários, embora aumente suas atribuições, não lhes confere qualquer remuneração.
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O curso terá duração de 18 meses e será desenvolvido em uma perspectiva colaborativa, sob o
método da alternância.
Embora iniciativas como essa sejam válidas e importantes, não excluem a necessidade de se
pleitear para que sejam estabelecidas políticas públicas de formação docente que passem pela
estruturação do ECS e pela valorização da figura do professor supervisor em caráter nacional.
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Resumo
O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) representa um momento importante na carreira do futuro
professor, pois possibilita ao estagiário, durante esse primeiro contato com a escola conhecer o
ambiente de trabalho escolhido, conhecer a realidade, os desafios e demandas, confirmar a decisão
profissional e, ainda, aprender com os sujeitos. Dessa forma, a escola deve ser entendida como um
espaço de formação de professores, pois, essa vivência contribui para a preparação do estagiário para
lidar com as demandas escolares. Com isso, é fundamental que se conceba também o professor
supervisor (PS), como formador de professores. O presente trabalho teve por objetivo analisar
relatórios finais de estágio de estudantes de licenciatura em educação física da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, da turma de estágio III, do ensino médio, que apresentaram PSs que pudessem
ser caracterizados como “formadores”. Sob abordagem qualitativa, utilizou-se a técnica da pesquisa
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documental e, os dados foram analisados mediante Análise de Conteúdo. Aplicados os critérios de
inclusão e exclusão na amostra, restaram seis (6) relatórios os quais foram analisados. Os resultados
esclarecem que os professores supervisores formadores tendem a realizar uma recepção dos estagiários
mais eficaz. O acolhimento enquanto nível mais profundo de comprometimento do PS formador na
aprendizagem do estagiário, também é uma característica desses professores, tendo cinco (5)
professores realizado um acolhimento formativo e, um (1) o acolhimento modelar. Para além disso,
uma característica comum era de que tais professores possuíam um comprometimento didáticopedagógico, e, possuíam intencionalidade em suas ações, em suas aulas e avaliação, gerando ricas
observações para os estagiários. Considera-se nesse estudo a necessidade de se repensar o papel do PS,
discutir sua formação, e, de se cobrar para que sejam implementadas políticas públicas de formação e
valorização deste profissional bem como da valorização da escola como espaço de formação de
professores
Palavras-chave: professor supervisor; estagiários; relatórios de estágio; escola como espaço de
formação de professores; estágio supervisionado.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: POSSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE ENTRE
A UNIVERSIDADE E A ESCOLA
Edileuza Dias de Queiroz – Docente do DEGEO e PPGGEO/UFRR.
Renato Gadioli Augusto – Mestrando do PPGGEO/UFRRJ

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado, na maioria das vezes, é visto tanto pelos licenciandos quanto
pelos atores escolares, apenas como uma atividade obrigatória do curso de Licenciatura, sendo
esquecida a sua importância como momento de pesquisa, reflexão da prática docente e aproximação
do universo acadêmico com o chão escolar. Neste sentido, este texto tem por objetivo refletir a
importância e os benefícios de uma prática do estágio para além da formação do profissional
professor, na qual seja possível um diálogo entre essas instituições formadoras, universidade e
escola.
Levando em consideração que na escola se encontram todas as realidades da comunidade
sem contar a função social que elas contêm (FREIRE, 2011), a pesquisa que originou este texto teve
por finalidade aproximar as escolas do entorno do Instituto Multidisciplinar da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (IM-UFRRJ) através do estágio supervisionado em Geografia, com
início no ano de 2015. Após ser constatado, por meio do Estágio Supervisionado em Geografia I,
realizado em uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola estadual próxima ao
IM-UFRRJ, que grande parte dos alunos dessa escola desconhecia a existência da Universidade,
apesar da distância entre tais instituições ser de aproximadamente cinco (5) quilômetros.
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Partimos da hipótese de que havia uma barreira entre as instituições, imposta por parte da
universidade, no entanto, ao longo da pesquisa percebemos que esse distanciamento também é fruto
de certa resistência da comunidade escolar, devido às muitas burocracias e, muitas vezes, à própria
estrutura material e política da escola.
Em busca do rompimento dessa barreira, a fim de propor uma “ponte” para aproximação
entre as instituições, iniciamos a realização de um perfil das escolas do entorno do campus a partir
de um mapeamento, visitas e conversas com diretores e coordenadores pedagógicos. Firmamos
acordos de parcerias para o ingresso de estagiários do curso de Licenciatura em Geografia em cinco
escolas públicas.
Os resultados se mostraram satisfatórios, levando em conta a aproximação destas duas
instituições construtoras do saber. Foi constatado um aumento significativo da presença de
estagiários realizando suas práticas em escolas próximas ao campus. Em contrapartida, diversas
dificuldades em efetivar a parceria foram encontradas, tanto por parte das escolas que sofrem com a
precarização da educação pública quanto por parte dos estagiários, que apresentam dificuldades em
contribuir de forma efetiva nas ações extensionistas. Ressaltamos aqui que entendemos o estágio
supervisionado como uma possibilidade de aproximação entre universidade e comunidade.

É preciso reconhecer o papel social que o Estágio Supervisionado carrega consigo,
compreendo que além de abranger o ensino e pesquisa, este componente curricular também possui
caráter de extensão por ser uma atividade que envolve duas instituições formadoras, de um lado a
universidade e de outro a escola, servindo então como ponte para ligar essas duas realidades.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O TRIPÉ UNIVERSITÁRIO
Pretendemos aqui fazer uma breve análise acerca do estágio enquanto um importante
momento no processo de formação de um profissional que engloba o tripé universitário: ensino,
pesquisa e extensão, sem, no entanto, a pretensão de esgotar tal assunto. Para tanto, abordaremos
acerca de cada ponto fazendo sempre um link de modo a averiguar se o estágio, de fato, engloba
cada um dos pilares deste tripé.
Iniciamos com o ensino, o qual Sleutjes (1999, p. 101) nos diz que este “(...) engloba não só
a transmissão do conhecimento em sala de aula, mas a pesquisa, que pode ser pura ou aplicada, e a
objetivação da pesquisa aplicada, através da extensão”, demonstrando por essa definição a
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interdependência entre os três componentes do processo de formação acadêmica, reforçando assim
a importância da indissociabilidade destes.
Segundo Freire (2011), o ensino deve ser entendido de forma conjunta com o aprendizado
pois, mesmo que sejam conceitos diferentes, para o sujeito ser capaz de ensinar, ele deve se propor
a aprender. Ensinar não existe sem o aprender e aprender não existe sem o ensinar. Para o autor, o
ensino deve ser claro, objetivo e buscar a realidade com a vivência do ensinado, fugindo do
conhecimento bancário, ou seja, transferência de conhecimentos sem problematizações do
conteúdo.
Desta forma, acreditamos que o contato com o seu futuro local de trabalho proporciona um
maior aprendizado, por estar nesse constante aprendizado in locus. Para além das práticas na escola,
o estagiário deve cumprir com uma carga teórica (através de uma disciplina correquisito do Estágio
Supervisionado) que permite analisar criticamente as práticas escolares de todos os agentes
envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem, compreendendo o contexto em que se
encontra.
O próximo ponto a ser levantado é a pesquisa que, segundo Gil, encontra definição como
sendo
[...] o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se
dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a
informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser
adequadamente relacionada ao problema (GIL, 2002, p. 17).

Dessa maneira, a pesquisa procede a uma questão estabelecida, de modo a dar conta, ou não,
de responder tal questionamento com intuito da resolução de uma problemática previamente
analisada embasada em um arcabouço teórico. Segundo Gerhardt e Souza (2009, p. 12), a pesquisa
pode ser fomentada por “(...) razões intelectuais (desejo de conhecer pela própria satisfação de
conhecer) e razões práticas (desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficaz)”.
Com isso, a pesquisa deve constituir o saber, não somente dos graduandos em licenciatura, mas
também dos professores que necessariamente devem estar em constante formação, de modo a
alcançar sua função social (FREIRE, 2011).
Com base nessas informações, concordamos com Lima ao dizer que o estágio enquanto
pesquisa,
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[...] teve suas bases na práxis e considera suas atividades no exercício da relação
teórico-prática, ou seja, num exercício onde a teoria é inerente à prática. Assim, se
constitui uma atividade que contempla todas as habilidades, competências e
conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua graduação e que através dele, é
que o educando pode articular e manifestar suas capacidades alcançadas (LIMA, 2012,
p. 53).

Torna-se, portanto, imperativo o entendimento de que o estágio, enquanto uma ação prática,
deve ser o exercício da teoria, de modo que ambos estejam em uma constância de teoria-práticateoria, enquanto a teoria embasa a prática; a prática por sua vez, aplica e analisa de forma crítica a
teoria para, enfim, gerar uma nova teoria que embasará novas práticas. O espaço escolar assume o
papel fundamental enquanto campo de ação no qual o estagiário poderá proceder com essa
pesquisa-ação.
Por fim, e não menos importante, temos a extensão que completa esse tripé formativo. Este
viés universitário surge como uma proposta com pouca clareza, o que ao nosso ver, enfraquece esse
conceito de modo a muitas das vezes, não receber a devida atenção no meio acadêmico.
Recorremos a Nunes e Silva que, de forma introdutória, definem extensão como sendo
[...] uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na
qual ela está inserida, uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os
diversos setores da sociedade. Funciona como uma via de duas mãos em que a
universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos
positivos em forma de retroalimentação, tais como suas reais necessidades, anseios e
aspirações. Além disso, a universidade aprende com o saber dessas comunidades
(NUNES & SILVA, 2011, p. 120).

De acordo com essas definições, percebe-se que a Universidade tem sua função social
estabelecida com a comunidade do entorno, rompendo com a ideia de ser uma instituição que tem
por finalidade apenas as pesquisas e a formação profissional.
Consideramos que o estagiário pode representar um importante agente para que se
estabeleça a ponte entre a universidade e a comunidade, e em especial nos cursos de Licenciatura,
uma vez que na escola – local onde os estagiários desses cursos exercerão suas práticas –
encontram-se as diversas realidades sociais dessa comunidade. Desta forma, o Estágio
Supervisionado nos cursos de Licenciatura corresponde, em sua totalidade, com o tripé
universitário: ensino, pesquisa e extensão, no qual o estagiário representa uma figura central para a
consolidação desse tripé. Desde que bem orientado para isso.
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Nesta direção, no intuito de promover a extensão universitária buscamos através de uma
pesquisa, compreender como o estágio supervisionado pode contribuir com ações efetivas nas
escolas onde ele é desenvolvido. E assim, alcançar o ensino, a pesquisa e a extensão de forma
integrada.
UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DE NOVOS OLHARES PARA O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa foi iniciada em 2015, após a percepção de
que o estágio supervisionado tinha potencial para se tornar um elo entre a universidade e a escola.
Dois licenciandos do curso de Licenciatura em Geografia do IM-UFRRJ, cursando a disciplina
IM554-Prática de Estágio Supervisionado em Geografia I e AA795-Estágio Supervisionado em
Geografia I, debatendo e refletindo com a professora dessa disciplina acerca dos vários desafios
postos na escola onde iniciaram a prática de estágio, apontaram essa necessidade. Após a
composição de um grupo de pesquisa foi acordado a realização de uma investigação com o intuito
de contribuir com os diversos atores dessas importantes instituições formadoras – universidade e
escola.
O primeiro passo foi a realização de um mapeamento de todas as escolas constantes em um
raio de cinco (5) quilômetros em relação ao IM-UFRRJ - devido à proximidade e à possibilidade do
estagiário poder caminhar até à escola escolhida para estagiar, de modo a não ter custos com
transporte. O mapeamento foi feito através das ferramentas digitais Google Maps e Google Street
View, que foram utilizados para a localização das escolas. Os endereços foram encontrados em
bancos de dados da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC/RJ) e da Secretaria Municipal de
Educação de Nova Iguaçu (SEMED/NI), além da utilização de outras fontes, que disponibilizam
informações de dados de escolas.
O primeiro levantamento resultou em um mapeamento com o total de cento e quatorze (114)
escolas, entre municipais, estaduais e particulares, entretanto, optamos por mapear apenas as
escolas públicas. Foram localizadas trinta e cinco (35) escolas estaduais e quarenta e duas (42)
escolas municipais nessa área. Como podemos observar, há um grande quantitativo de escolas
públicas nas proximidades do IM-UFRRJ, sendo um local propício para o trabalho conjunto entre
escola e universidade.
Após esse mapeamento, iniciamos as visitas a algumas escolas específicas, a fim de
estabelecer uma parceria experimental para implementar a pesquisa. Como critérios de escolha,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3191

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

adotamos as seguintes características: 1) proximidade, sendo as escolas escolhidas para a parceria
pertencentes à área de abrangência de até cinco (5) quilômetros; 2) escolas com segundo ciclo do
ensino fundamental, já que o projeto seria ofertado para turmas do Estágio Supervisionado I e II,
que no curso de Licenciatura do IM-UFRRJ são práticas voltadas para tal nível de ensino; 3)
escolas que entre si apresentassem diferentes realidades geográficas e sociais com o intuito de
compreender como tais diferenças podem afetar a prática de estágio e a aproximação, além de
buscar um ‘espalhamento’ de estagiários na região; 4) a aceitação das coordenações pedagógicas e
direções das escolas diante da apresentação da pesquisa, e; 5) ter como prioridade escolas que
historicamente têm pouca procura de estagiários, incentivando tal prática nessas escolas.
A partir dessas características, delimitamos oito escolas potenciais para visitação e
apresentação do projeto. Das oito, três se mostraram com o perfil menos adequado ao serem
visitadas: Colégio Estadual Milton Campos e Instituto de Educação Rangel Pestana que
apresentaram um inchaço de estagiários muito grande e; Colégio Estadual Natividade Patrício
Antunes, que à época passava por uma reformulação em sua organização político-educacional.
As outras cinco escolas apresentaram um perfil perfeitamente adequado aos propósitos da
pesquisa e, para além, ao apresentarmos as propostas às suas respectivas coordenações pedagógicas
e diretorias, todas demonstraram grande interesse em participar. Portanto, as cinco escolas
escolhidas para a implantação da pesquisa foram: Centro Integrado de Educação Pública (CIEP)
390 Chão de Estrelas, Colégio Estadual Engenheiro Areas Leão, Colégio Estadual Comendador
Soares, Escola Estadual Mestre Hiram e Escola Municipal Monteiro Lobato; sendo as três primeiras
mais periféricas e as duas últimas localizadas no centro da cidade de Nova Iguaçu.
A parceria formada através da pesquisa teve por finalidade: diminuir as burocracias para que
o estagiário iniciasse suas atividades, reduzindo cerca de duas semanas a um mês do tempo que o
estagiário levava para iniciar o estágio; maior facilidade de acompanhamento por parte da
professora orientadora de estágio e; fortalecer o vínculo entre ambas instituições, inclusive com
proposta de atividades realizadas pelos estagiários nas escolas.
Para facilitar o controle das escolas e da quantidade de estagiários por escola, foram
elaboradas planilhas online através da ferramenta do Google Drive. Para tanto, foram criados emails institucionais através do Gmail para cada escola parceira, de modo a terem acesso direto às
planilhas. A criação das planilhas se deu a partir de conversas com as coordenações das escolas, que
cederam os horários da disciplina de Geografia do 6º ao 9º ano, com os nomes de seus respectivos
professores. As planilhas foram lançadas no drive e compartilhadas com a turma. Cada aluno
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escolhia a escola e o horário, de acordo com as vagas disponibilizadas pelas escolas. Ao marcar os
nomes na planilha, as coordenadoras das respectivas escolas visualizavam e concordavam ou não,
caso a vaga já fosse preenchida por outros alunos de outras instituições.
Ao longo do primeiro ano da pesquisa tivemos várias constatações que, ao mesmo tempo em
que convergiam para a nossa hipótese - a de que haveria um muro entre as instituições criado pela
universidade - também apontavam o oposto - o muro também é posto pela escola. Ruídos na
comunicação também foram observados, bem como dificuldades e até mesmo impedimentos para
que os estagiários realizassem atividades na escola, mesmo que tais atividades estivessem em
consonância com a temática trabalhada pelo professor regente naquele momento.
Apesar dessas dificuldades, um dos frutos dessa parceria foi a inserção do Programa
Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Geografia em uma das escolas parceiras, a
Escola Estadual Mestre Hiram. A aceitação da pesquisa por parte dos estagiários ocasionou uma
mudança significativa na quantidade de práticas realizadas em escolas do entorno do IM-UFRRJ no que tange aos estagiários oriundos do curso de Geografia.
PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA PARCERIA UNIVERSIDADE-ESCOLA
A partir da experiência acima citada, foram pensadas algumas propostas para que as
atividades dos estagiários pudessem contribuir com a parceria universidade-escola. Dentre essas
propostas, os estagiários puderam ser responsáveis pela divulgação de eventos como por exemplo,
as Semanas Acadêmicas, no nosso caso, a Semana de Geografia, o Seminário de Estágio
Supervisionado e Prática de Ensino em Geografia, que acontecem anualmente no IM-UFRRJ, além
de outras atividades que acontecem na UFRRJ. Outra contribuição que vem sendo realizada é a
responsabilidade de os estagiários fazerem a intermediação para que as respectivas escolas em que
estiverem atuando possam participar do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) organizado
pelo Curso de Licenciatura em Geografia do IM-UFRRJ.
O NEPE consiste em uma disciplina que ao longo do semestre aborda algumas questões de
acordo com a linha de pesquisa dos professores responsáveis. O desfecho dessa disciplina no curso
de Geografia do IM, tradicionalmente, se dá com a aplicação de oficinas por parte dos alunos do
curso a estudantes da rede pública de ensino.
É imprescindível também que, tanto a escola quanto o professor regente estejam preparados
para receber o licenciando de maneira a contribuir, efetivamente, com a formação desse futuro
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profissional, e avaliem a possibilidade de considerar propostas apresentadas pelos licenciandos, o
que pode contribuir para mudar a realidade do contexto escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Supervisionado é um importante momento na formação do professor, entretanto,
ainda é visto como “o momento da prática”. É através dele que o estudante pode ter seu primeiro
contato efetivo com seu futuro local de trabalho, de modo a perceber as realidades às quais logo
estará inserido. Devido à sua relevância, há a necessidade de atenção redobrada para que não se
torne algo puramente praticista pois, a prática sem a teoria se define como uma ‘prática ativista’,
vazia de si e completamente sem fundamentos, podendo resultar numa formação inconsistente. Por
outro lado, a teoria sem a prática resulta em uma formação distante das realidades que os futuros
profissionais enfrentarão.
Destaca-se também a importância do fortalecimento e da promoção de propostas
extensionistas na Universidade a fim de cumprir sua função enquanto uma instituição pública de
ensino superior que, dentre suas metas, tem por objetivo a produção e divulgação científica do
conhecimento com a comunidade na qual está inserida, de modo a compreender suas mazelas a fim
de possibilitar mudanças.
Ao analisarmos a extensão a partir da relação universidade-escola por meio do Estágio
Supervisionado do curso de Geografia do IM-UFRRJ, percebemos que o muro é construído de
ambos os lados, quer por questões burocráticas, quer pelo desinteresse em promover essa
aproximação. No entanto, os resultados positivos apresentados no projeto desenvolvido, apontam
um caminho para a criação e fortalecimento de laços que podem contribuir, e muito, com a função
social do ensino: formar cidadãos emancipados.
Por fim, fica como proposta, que se estabaleça maior interação entre ambas instituições de
modo a promover uma aproximação e maior divulgação do conhecimento com a sociedade, tendo
em vista que, se o estagiário pode ser uma ponte entre a Universidade e a Escola, a Escola por sua
vez pode ser essa ponte entre a Universidade e a comunidade circundante.
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Resumo
O Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura, muitas vezes, tem sido visto apenas como um
elemento obrigatório na matriz curricular, entretanto, em meio às crises estruturais da educação, esse
componente curricular assume grande importância para a observação, no plano concreto, do
movimento e da complexidade que são materializados na escola, junto às práticas, discursos,
concepções pedagógicas, estrutura física, entre outros. Uma formação docente sólida que vise a função
social do ensino: formar cidadãos emancipados, tem como um dos requisitos a compreensão da
realidade escolar, e para isso o estágio torna-se fundamental. Mas, o Estágio Supervisionado não tem
recebido a devida atenção por parte dos diferentes atores que compõem essa formação, a saber: a
universidade, o licenciando, a escola e o professor regente. Com o intuito de compreender e apresentar
o potencial que o Estágio Supervisionado tem para construir uma ponte entre a universidade e a escola,
o presente texto apresenta uma pesquisa, iniciada em 2015 no Curso de Licenciatura em Geografia, da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. O caminho metodológico foi
realizado a partir das seguintes etapas: ancoragem em referenciais teóricos do campo, formação de um
grupo de estudos, mapeamento das escolas públicas num raio de cinco (5) km do campus universitário,
visitas às escolas para apresentação da pesquisa ao gestor e ao corpo docente, acompanhamento dos
licenciandos nas escolas participantes. O resultado apontou possíveis caminhos para superar entraves
que estão presentes na relação entre estas duas importantes instituições formativas, ressaltando a
necessidade de maior interação entre ambas instituições de modo a promover uma aproximação e
maior divulgação do conhecimento com a sociedade, tendo em vista que, se o licenciando pode ser uma
ponte entre a universidade e a escola, esta por sua vez pode ser essa ponte entre a universidade e a
comunidade circundante.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Diálogo Universidade-Escola; Ensino-Pesquisa-Extensão.
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MOBILIZAÇÃO DE SABERES: ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOS
LICENCIANDOS EM EDUCACAO FÍSICA.
Bernardete Amaral – SME do Rio de Janeiro/RJ
Aline Alvernaz – SEMED Mesquita/RJ

INTRODUÇÃO
No campo da Formação de Professores, a prática de ensino é um tema que vem ocupando
espaços das pesquisas em educação em prol de questões que cercam o alcance do Ensinar a Ensinar.
(RAMOS, GRAÇA, NASCIMENTO, 2008).
Tardif (2000) destaca que a questão da busca de conhecimentos da prática profissional
docente é justamente o movimento que se faz no âmbito de sua profissionalização. Afirma que em
sua prática, os profissionais devem se apropriar dos conhecimentos especializados por intermédio
de disciplinas científicas e que tais “conhecimentos especializados devem ser adquiridos por meio
de uma longa formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza universitária ou equivalente.”
(TARDIF, 2000, p. 6). A questão é: em qual momento deve-se pôr em prática tais conhecimentos
adquiridos?
Acredita-se que os conhecimentos adquiridos por meio de disciplinas científicas no período
da formação inicial frente ao cumprimento curricular, seja o fio condutor e significativo às práticas
de ensino. No entanto, para que estudantes em formação possam num movimento de articulação
entre teoria e prática experienciar as práticas pedagógicas, necessitam mobilizar saberes docentes
decorrentes dos estudos que alcançam no decorrer da formação inicial, realizando-os num espaço
privilegiado ao protagonismo do ensino chamado escola.
Estudo realizado recentemente mostrou que os programas de ensino da licenciatura de
Educação Física, por exemplo, são duramente criticados por professores já formados e que
trabalham em escolas. Apresentou em seus resultados que durante a prática pedagógica dos
professores percebia-se as polaridades entre o que aprendiam na faculdade e as exigências
profissionais que realmente ocorriam no espaço laboral, demonstrando discrepância entre os
conhecimentos abordados nos currículos das licenciaturas e os saberes exigidos no decorrer da
intervenção pedagógica do docente. (BISCONSINE, OLIVEIRA, 2018).
Nesse contexto, as diretrizes curriculares para organização dos cursos de licenciatura
introduzem fundamentos substancialmente identificados com modelos curriculares inspirados na
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3196

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

racionalidade prática, por demostrar um aumento na carga horária reservado às práticas pedagógicas
(BRASIL, 2015). Com as novas diretrizes a abordagem da “prática” na matriz curricular não está
apenas reduzida ao espaço do estágio supervisionado e desarticulada do restante do curso de
formação de professores. Ao contrário disso, com as novas diretrizes, a abordagem prática deverá
permear toda a formação inicial (BRASIL, 2002; BRASIL, 2015; CYRINO, BENITES, SOUZA
NETO, 2015).
Soares Junior (2010) apresenta crescente apropriação dos conceitos do professor reflexivo
de Schön na formação de professores em contraposição ao paradigma da racionalidade técnica
curricular. Se por um lado a racionalidade técnica, de natureza positivista, é responsabilizada pela
hierarquização e fragmentação do currículo (DINIZ-PEREIRA, 2014); por outro, a racionalidade
prática advoga em favor do “talento artístico profissional”, baseado no “conhecer e refletir na ação”
como forma de propiciar ao futuro professor condições de lidar com a complexidade e incertezas
presentes na prática profissional docente (SCHÖN, 2007).
O problema que surge é entender de que forma as Instituições de Ensino Superior (IES)
estão se organizando para oportunizar espaços em que seus estudantes articulem teoria e prática,
além de mobilização de saberes docentes, possibilitando o conhecer e refletir na ação em espaço
escolar, na formação inicial.
Encontra-se assim oportunidade de estudo em determinada IES localizada na Baixada
Fluminense/RJ que implementou no ano de 2016 as Práticas como Componente Curricular (PCC)
no formato de disciplinas oferecidas ao longo do curso de licenciatura em Educação Física.
Interessou saber para este estudo se os licenciandos da IES articulavam teoria-prática e
mobilizavam saberes docentes enquanto estudantes da formação inicial, no período em que
realizavam atividades pertinentes às disciplinas representantes das PCC.
O objetivo da pesquisa foi identificar os Saberes Docentes mobilizados por licenciandos de
Educação Física, através das possibilidades formativas das PCC no contexto curricular, durante a
realização de atividades desenvolvidas por licenciandos na escola, num processo de articulação
teoria-prática.
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AS NUANCES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO MAGISTÉRIO SUPERIOR A PARTIR
DAS PCC
As PCC são uma das orientações pertencentes às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial no magistério do ensino superior, que impulsionaram um novo olhar ao
investimento na profissionalização do ensino no Brasil, em favor das “práticas” no currículo
(BRASIL, 2015).
Em 2015 o Conselho Nacional de Educação (CNE) através da Resolução 02, traz um parecer
final para o currículo das licenciaturas que contempla os cursos de formação do magistério superior
para atuação na educação básica, com a oferta das PCCs ao longo da formação inicial (BRASIL,
2015). Com a inserção no currículo das PCCs, em conjunto ao Estágio Curricular Supervisionado e
as Atividades Teórico-práticas, entende-se que há um aumento no investimento às “práticas” nas
licenciaturas ocupando um espaço considerável, cuja intenção seria permitir vivências nos espaços
escolares através das práxis dos atores que lá estão permeando o cenário escolar.
Cyrino, Benites e Souza Neto (2015) afirmam com base na legislação que “a Prática de
Ensino passou a ser vista como práticas de ensino ou práticas pedagógicas das PCC, pois consiste
em uma prática que produz algo no âmbito do ensino (2015, p. 254)”. As práticas de ensino geradas
no espaço escolar surgem com base nos saberes docentes mobilizados por professores que lá estão.
Estes saberes poderão ir se construindo através de uma trajetória profissional que pode ser iniciada
ainda nos bancos da universidade (TARDIF, 2014), possibilitando aos estudantes em formação a
construção de um “talento artístico profissional” baseado no “conhecer e refletir na ação”, para que
em momentos posteriores ainda haja espaço para a “reflexão da reflexão na ação” (SCHÖN, 2007).
Articulação teoria-prática através de ações reflexivas
As ações reflexivas na área de formação de professores são oriundas de momentos em que
se possa articular os conhecimentos da teoria com a prática, trazendo como resultados a
identificação de saberes próprios, entendidos neste estudo como Epistemologia da prática. A ideia
apresenta elementos que norteiam o aprendizado reflexivo das práticas pedagógicas de modo
particular. Por isso, o entendimento e aplicabilidade da Epistemologia da prática estão para além de
simples conceito, principalmente quando este se refere ao ofício feito de saberes, sobre o conhecer e
refletir na ação pedagógica do professor na escola (SCHÖN, 2007; TARDIF, 2014; GAUTHIER,
2013; CARDOSO, DEL PINO, DORNELES, 2012).
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O termo Epistemologia da prática surge com Donald A. Schön, que apontava a necessidade
de se romper com o modelo racional técnico da formação profissional inicial, para uma prática com
atitudes reflexivas sobre as ações dos docentes no cotidiano escolar. Para Schön reflexões sobre tais
práticas, deveriam acontecer antes (no aprendizado teórico), durante (na prática) e depois da
mesma, buscando elementos que auxiliassem nesse aprendizado, além de conhecê-las e melhorálas. Ou seja, uma formação que viabilize o professor reflexivo e que promova a mobilização de
saberes docentes (BARBOSA-RINALD, 2008; JARDILINO, BARBOSA, 2012; SHIGUNOV
NETO, 2017).
Desta forma, atividades que promovam a prática reflexiva promovidas no período da
formação inicial, podem proporcionar momentos significativos, gerando a articulação teoria-prática
que o estudante do magistério possivelmente fará.
O PROFESSOR REFLEXIVO E OS SABERES DOCENTES
O ensino reflexivo traz consigo o pleito sobre o aprendizado partindo da reflexão na ação.
Acredita-se que o futuro professor, ao experienciar situações-problemas nas escolas tendam a
produzir e levantar discussões sobre o possível distanciamento entre a formação inicial (teoria) e a
intervenção pedagógica (prática), através de um processo reflexivo frente as convergências e
divergências dos contextos do cotidiano escolar, conhecendo e refletindo sobre as vivências,
buscando quando necessário, novas fontes e outras referências que alicercem sua atuação. A este
feito Martiny e Silva (2011) nomearam por “confluência entre diversos saberes” o que possibilita a
constituição da própria ação docente (tomada de decisão), ou até mesmo o seu próprio saber-fazer e
saber-ser-professor.
Em vista dos saberes classificados por Tardif (2014) embasarem esta pesquisa, serão
utilizadas suas concepções sobre os Saberes Docentes. Neste contexto o autor evidencia que o
professor possui um conjunto de saberes que adquiriu durante sua formação ou através de seu
trabalho e que tais saberes são colocados em prática no percurso de sua práxis, ao longo de seu
trabalho como professor. Dessa forma define os Saberes Docentes como “um saber plural, formado
pelo amálgama, mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais (2014, p.36).
Os “Saberes Docentes da Formação Profissional” estão relacionados aos saberes
transmitidos pelas instituições de ensino responsáveis pela formação do professor. Esses saberes são
destinados à formação científica e poderão ser incorporadas à prática docente, neste caso
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transformando-se em prática científica (TARDIF, 2014). Um exemplo para este tipo de saber seria a
disciplina de Didática, que aborda entre alguns de seus conteúdos, metodologias para o ensino e a
aprendizagem.
Os “Saberes Disciplinares” são oriundos das diversas disciplinas oferecidas nas
universidades. Esses saberes correspondem aos campos de conhecimento, aos saberes de que dispõe
nossa sociedade, “tais como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de
disciplinas, no interior de faculdades e cursos (...) por exemplo, matemática, história, literatura etc.”
(TARDIF, 2014, p.38). Neste caso, o saber que está presente seria oriundo da formação. No caso da
licenciatura de Educação Física, as disciplinas esportivizantes seriam um exemplo.
Ao longo da carreira dos professores eles se apropriam de saberes que Tardif (2014)
denomina de “Saberes Curriculares”. Para o autor estes saberes estão associados aos discursos,
objetivos, conteúdos e métodos os quais as escolas apresentam no formato dos programas escolares
ou de ensino, e que os professores devem aprender a aplicar. Pensar em como elaborar um “Plano
de aula” é um momento que engloba a dinâmica de aplicabilidade destes saberes. Qual o tema da
aula? Qual seu objetivo? Qual estratégia de ensino? Questões como estas, entre outras, envolvem a
dinâmica da gestão da sala de aula.
Já os “Saberes Experienciais” são aqueles que os professores desenvolvem na prática de sua
profissão por isso são saberes específicos. São baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento que o professor adquire do meio em que atua. Esses saberes experienciais
incorporam-se à experiência individual e coletiva do professor na forma das habilidades de saber
fazer e de saber ser (TARDIF, 2014).
Para esses saberes, as experiências no espaço escolar são imprescindíveis a este constructo,
pois questões relacionadas à imprevisibilidade estarão presentes apenas no cotidiano escolar. Um
exemplo a se registrar aqui seria “o que fazer com a criança que tem o hábito de bater ou morder o
outro, em meio a uma aula?” Neste caso, aprender com a experiência do outro possibilitaria uma
reflexão para que, no futuro o professor possa desenvolver o seu próprio saber-fazer ou saber-ser.
Nesta perspectiva dos saberes docentes, “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua
matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências
da educação e da pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana
com os alunos” (TARDIF, 2014, p. 39).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza participante. Foi realizado um Estudo
Transversal ou Cross Sectional (HOCHMAN et al., 2005), em que foram selecionados em uma IES,
três distintos períodos da licenciatura em educação física, nas disciplinas representativas das PCC,
nomeadamente pela IES por Práticas Pedagógicas (PP) II, III e V. A amostra que compõe a
pesquisa contou com quatro alunos por disciplina, totalizando 12 indivíduos. O critério de inclusão
dos sujeitos foi estarem matriculados e frequentando regularmente as disciplinas de PP e realizando
atividades de campo nas escolas. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada
e a análise de conteúdo permitiu a interpretação dos corpora textuais oriundos das transcrições das
entrevistas (BARDIN, 2011).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Foram categorizados das entrevistas 76 excertos dentre os saberes mobilizados pelos
participantes, sendo que 25% dos saberes foram mobilizados em PP-II, 30% em PP-III e 45% em
PP-V, demonstrando apreensão de conhecimentos de forma evolutiva e oportunizando a formação
na direção do que Schön (1992) denomina por professor prático reflexivo. Quanto mais avançavam
no curso de formação mais mobilizavam os saberes.
Em relação aos 76 excertos relacionados sobre Saberes Docentes mobilizados, constatou-se
que 32% relacionaram-se aos Saberes Disciplinares, 29% aos Curriculares, 22% aos da Formação
Profissional, e 17% aos Experienciais.
A maior representatividade dos saberes foram os Disciplinares que correspondeu aos
diversos campos do conhecimento, originando-se em disciplinas específicas como: da área
Biológica (fisiologia e anatomia), esportivas e da aprendizagem motora.
[...] no primeiro período eu tive com o professor Diego o futsal. Eu tive uma vivência
que a gente teve que dar uma aula na quadra. Tive que conduzir uma turma com mais
de 70 alunos. Então ali eu vi como que é, o que o professor passa né. Eu acho que são
essas matérias que a gente tem aqui mais o convívio na quadra (que ajudam). Essas
matérias, o Atletismo que é mais prático, o Handebol, essas matérias (disciplinas)
assim. A gente consegue ver por que tem que apresentar trabalho na quadra né. Eu
consigo ver que dali e, eu percebi pescando, tem que ter domínio, tem que ter
sabedoria, tem que ter estratégia para manter os alunos concentrados (R1, L. 170-178).
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O excerto indica a mobilização de conhecimento oriundo de disciplina da área
esportivizante, os quais o licenciando tem mais contato no início da formação, além de
corresponder à demanda do ensino mais imediata que se coloca para ele. Percebe-se que há pelos
discentes a necessidade imediata de saber o que e como ensinar no contexto das aulas e da escola.
Para R1 acreditar que as “matérias” que estão cursando na faculdade auxiliarão ao domínio
do ensino representa perceber que o saber escolar está ancorado no conteúdo disciplinar que
aprendem na formação acadêmica. Na visão de Ribeiro e Rausch (2012) as características de um
bom professor estão associadas às particularidades da disciplina que se propõe a ministrar, pois o
domínio consciente da matéria a lecionar é a primeira base intelectual do profissional do ensino.
Os Saberes Curriculares que colaboram na organização de programas, planejamentos e
ensino tiveram a segunda maior representação. Percebe-se com os resultados, evolução na
quantidade e qualidade de saberes curriculares mobilizados no fluxo da disciplina de PP II para PP
V. Identificou-se nas evocações termos como: seleção de conteúdo; metodologias; objetivos; fase
desenvolvimento humano; Condução da aula; e estratégias. São termos associados ao Planejamento
do ensino, ao ensino como momento de interação pedagógica envolvendo professor e aluno e
avaliação como fase de análise do alcance dos objetivos (LIBÂNEO, 1994):
[...] Bom o objetivo ali programado, no caso do Jardim e dos anos iniciais, era
desenvolver a parte motora da criança. [...] Porque para ser professor tem que se
programar. Então tem que fazer o Plano de curso para justamente se orientar, para não
chegar lá no dia... “vou fazer o que com os meus alunos?” então a preparação do
professor é fundamental (R11, L. 69-70; 235-237).

Os conhecimentos mobilizados apontam para o planejamento, com foco na definição de
objetivos, importância de programas de ensino como roteiro de intervenção e reflexão sobre a
realidade, pois o ato de planejar é um processo mental de tomada de decisões, não uma reflexão
qualquer, mais sim grávida de intenções na realidade (VASCOLCELLOS, 2000).
Entre os Saberes da Formação Profissional os licenciandos mobilizaram aqueles oriundos de
disciplinas didático-pedagógica, como: Práticas Pedagógicas, Educação Inclusiva, Psicologia da
aprendizagem, Didática, Políticas Públicas e Metodologia de ensino:
[...] Eu fui à escola e já consegui diagnosticar que há diferença de professores para
professores. Eu fui em três escolas diferentes. Não sei se pelos anos de práticas, mas
os professores já estavam saturados, já não estavam mais aguentando. Eles não
pareciam que levavam com amor, com carinho o ensinar mesmo; como fazer a
diferença na vida de uma pessoa através do esporte. Hoje eu aprendi através da
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educação física ser um educador. Então pelo conteúdo que eu recebi na faculdade eu
já consigo diagnosticar aqui o caminho a ser seguido (R8, L. 25-32).

Ainda que o excerto denote ingenuidade político-pedagógica na objetivação da realidade
levando a credulidade excessiva de sentir-se capaz de fazer diferente, ainda assim induz
expectativas de um “saber agir” que pode ser importante para a superação das atitudes observadas
no contexto. É plausível inferir que o aparente descompasso entre saberes teórico-conceituais e
político-pedagógicos em diálogo com a realidade reflete a forma tradicional e fragmentada como o
currículo é desenvolvido na formação inicial (PEREIRA; HENRIQUE, 2016)
Os Saberes Experienciais foram menos evocados nas entrevistas. Baseados em relações que
se estabelecem no âmbito da docência, não se encontram necessariamente sistematizados em
doutrinas ou teorias, mas em mediações para o ensino que forma a base da experiência profissional
(TARDIF, 2014):
[...] no final da atividade (aplicada pelo estudante), a gente via um chorando: – “ah
professor eu perdi, poxa todo ano eu perco!” Então a gente começa ver essa relação
com o aluno com determinadas atividades. Certos comportamentos que antes não
observava e agora... poxa! Realmente isso acontece, podemos trabalhar isso, legal!
(R9, L. 73-78)

Em seu protagonismo docente, percebe-se que o licenciando necessitou de um saber-fazer
próprio, frente ao Currículo Oculto1, aquele que emerge das relações sociais cotidianas na escola,
não previstas no conjunto de saberes do currículo formal, mas significativo ao desenvolvimento
cognitivo e social dos alunos (PINTO; FONSECA, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consoante ao objetivo da pesquisa, identificou-se que os licenciandos mobilizaram
diferentes tipos de saberes ao longo do curso. Percebeu-se que a utilização das disciplinas de
Práticas Pedagógicas representativas das PCC se revelou “veículo” significativo para o acesso à
escola por possibilitar articulação Teoria-Prática, oportunizando o conhecer e refletir na ação
pedagógica.

Currículo Oculto, é o conjunto de situações nos espaços educacionais que não se referem à grade curricular dos
cursos, mas o que acontece ao longo deles (SAYURI, J., In O que é ‘currículo oculto’. E qual a sua influência nas
universidades, disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso, acesso 29/01/20.
1
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Observou-se que os Saberes docentes “Disciplinares” e “Curriculares” foram mais
frequentemente mobilizados. Acredita-se que esta ocorrência seja em função da necessidade
imediata de saber o que e como ensinar durante as oportunidades de prática de ensino. A
mobilização de Saberes da “Formação Profissional” e “Experienciais” aumentava gradativamente
na medida em que, por um lado, os licenciandos avançavam no curso e, por outro, acumulavam
experiências práticas.
No entanto, deve-se também considerar que a proposta da disciplina Práticas Pedagógicas
adotada no currículo institucional visou breves inserções no ambiente escolar. apesar de se revelar
“veículo” significativo para os licenciandos neste espaço ao longo da formação, as disciplinas
curriculares não se comparam à imersão proporcionada pelo Estágio Supervisionado, no entanto
acredita-se que essas inserções favorecem o seu desenvolvimento.
Considera-se por fim que quanto mais profícua for a sistematização de um arcabouço
teórico-científico estabelecido no currículo na formação inicial, assim como as oportunidades
veiculadas no espaço escolar, maiores serão as possibilidades para as reflexões e articulação TeoriaPrática. Consequentemente maiores as chances para mobilização dos saberes pelos estudantes,
ainda que de forma gradativa, na formação inicial.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa foi identificar os saberes docentes mobilizados e/ou adquiridos nas práticas
pedagógicas dos licenciandos de Educação Física, quando estes se encontravam realizando atividades
oriundas das Práticas como Componente Curricular em sua representatividade curricular. Trata-se de
pesquisa qualitativa com enfoque interpretativo envolvendo 12 indivíduos submetidos a entrevista
semiestruturada sobre atividades realizadas com reflexões e articulações entre teoria e prática no espaço
escolar, no segundo semestre de 2018. Os dados foram interpretados sob a perspectiva da análise de
conteúdo e para tal utilizou-se os saberes docentes categorizados por Tardif: a) Saberes da Formação
Profissional; b) Saberes Curriculares; c) Saberes Disciplinares; d) Saberes Experienciais. Verificou-se
que os licenciandos mobilizaram diferentes tipos de saberes. No entanto, aqueles do tipo Disciplinares
foram os mais frequentemente mobilizados, seguidos pelos Curriculares e Formação Profissional; os
menos mobilizados foram os Experienciais. Infere-se que a mobilização dos Saberes Docentes evolui
de forma gradativa, na medida em que os licenciandos avançavam na formação em curso. Acredita-se
que o fato ocorra pois os estudantes ampliavam seus conhecimentos em proporção ao que aprendiam
na formação curricular. Considera-se a partir destes achados de pesquisa que quanto mais profícua for a
sistematização de um arcabouço teórico-científico estabelecidas no currículo no período da formação
inicial, assim como as oportunidades veiculadas no espaço escolar, maiores serão as possibilidades para
as reflexões e articulação teoria e prática. Consequentemente maiores serão as chances para mobilização
dos saberes docentes pelos estudantes, na formação inicial.
Palavras-chave: Formação Inicial; Saberes Docentes; Práticas Pedagógicas; Educação Física.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE vem se destacando
no desenvolvimento local e regional por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em
todo o território cearense são 35 campi nas mais diversas regiões, proporcionando formação de
qualidade, inserção no mundo trabalho, fortalecimento da economia e melhoria das condições de
vida.
No tocante às licenciaturas, o IFCE oportuniza mais de cinquenta cursos áreas de Artes
Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
Física, Geografia, Letras, Letras/Português/Inglês, Música, Pedagogia, Química, Teatro e
Matemática.
O IFCE campus Canindé, lócus da investigação, disponibiliza quatro cursos de licenciatura:
Matemática, Pedagogia, Educação Física e Música. A pesquisa foi realizada especificamente com
licenciandos de Matemática, que realizam o Estágio Supervisionado em uma escola da educação
básica no município de Caridade, localizado a 22 km da cidade de Canindé.
Nesse contexto, buscamos compreender o potencial formativo do Estágio Supervisionado
como propulsor de conhecimento à iniciação da profissionalidade docente no ensino de matemática
da Educação Básica. Compreendemos que a formação do futuro professor se tornará mais
significativa quando enriquecida com a experiência do Estágio Supervisionado na Educação Básica,
uma vez que tal experiência possibilitará a construção de um novo olhar do futuro professor para
com a escola, seu futuro ambiente de trabalho.
O percurso metodológico foi centrado na pesquisa qualitativa em razão da complexidade do
fenômeno, com o método estudo de caso e as técnicas de entrevista e observação foram as utilizadas
para a coleta dos dados, que foram analisados por meio do paradigma interpretativo.
Assim, além da Introdução e das Conclusões, o texto está estruturado em três seções, quais
sejam: i) fundamentação teórica; ii) procedimentos metodológicos; apresentação e discussão dos
resultados, conforme segue.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação de professores tem se constituído um dos assuntos mais relevantes, acionando
enorme demanda ao esforço investigativo no âmbito acadêmico, como também a partir das políticas
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educacionais que postulam atender as reais necessidades do contexto educacional (SACRISTÁN,
2002).
O contexto do século XXI é marcado pelas fortes pressões vividas pelos professores. São
situações avaliativas, formativas, organizacionais e estruturais de ordens diversas e burocráticas.
Assim, a formação de professores ocupa lugar central nas discussões e tem se configurado como um
direito e um dever do professor da rede pública. Constitui-se um espaço de socialização de saberes,
de trocas de experiências, de configuração da profissão.
A formação consiste na realização de uma atividade essencial para o desenvolvimento de
outra. Por isso, mesmo diante dos avanços tecnológicos, o professor continua insubstituível por se
tratar de uma profissão interativa e que requer atitude crítica, o que não o isenta da fragilidade
social e educacional diante das exigências vigentes no mundo contemporâneo (ALMEIDA, 2005).
O docente desenvolve um trabalho de natureza intelectual, portanto, não deve se limitar
somente a preparação de aulas, posto que nos dias atuais as demandas docentes foram alargadas
(GHEDIN, 2005). Assim, a formação docente se caracteriza como um espaço de reflexão,
valorização do magistério e diálogo com a vida do professor, tendo em vista o compromisso com a
emancipação e a luta por uma sociedade mais justa.
Por outro lado, precisamos ter consciência das reformas empreendidas, da intencionalidade
das propostas de formação contidas nas reformas e nas políticas de caráter formativo. Nesse
contexto de crise do capital, com a forte presença de acordos internacionais, a educação é utilizada
para atendimento dos interesses políticos e econômicos, sendo transformada em mercadoria de
valor consumista a ser adquirida conforme o poder aquisitivo dos sujeitos (LIMA, 2012).
A formação inicial de professores é responsável por uma grande influência na construção e
organização de diversos saberes docentes, os quais se manifestam de forma integrada nas atividades
docentes do cotidiano. Portanto,
Proporcionar uma formação que ofereça condições de apropriação de elementos que
constituirão o saber docente é necessário para que, além de dominar o conhecimento
matemático, por meio da construção desse conhecimento específico, o professor
consiga transformá-lo em conhecimento matemático escolar (ALBUQUERQUE;
GONTIJO, 2013, p. 79).

A articulação constante entre aspectos teóricos e práticos torna-se, portanto, um aspecto
indispensável para o bom desenvolvimento da docência, bem como afirmam Albuquerque e Gontijo
(2013) ao apresentarem o estágio supervisionado como um espaço apropriado para o confronto
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entre os estudos teóricos e os aspectos práticos, caracterizando o trabalho docente por meio da
relação teoria-prática.
Nessa perspectiva, na compreensão de Pimenta e Lima (2017, p. 103), “O estágio como
reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda não exercem o magistério aprender com aqueles
que já possuem experiência na atividade docente”. Com isso, compreendemos que o estágio
supervisionado é um momento de formação profissional in loco, o qual busca predominantemente
oferecer ao professor em formação certo conhecimento da realidade docente, por meio de
momentos de observações e regências, que aliados à reflexão no âmbito acadêmico, contribuem
com a formação dos licenciandos.
A prática docente é um processo de transformação e inovação constantes. Diante desse
cenário, o professor tem a necessidade de estar sempre atento e atualizado, para ser capaz de
trabalhar considerando os desafios do contexto escolar.
Quando se trata da área de Matemática torna-se evidente como os objetivos traçados pelo
estágio supervisionado fazem-se ainda mais necessários e imprescindíveis à formação, pois
Trata-se de tornar o conhecimento matemático acessível a todos, desmitificando a
ideia de que a matemática é para gênios. Nesse sentido, a didática da matemática
revela-se necessária ao longo de todo o processo de formação, para que o licenciando,
num movimento dialético entre o conhecimento especifico (matemático) e o
conhecimento didático, seja capaz de produzir saberes que serão essenciais na
organização e execução do trabalho pedagógico, cuja finalidade é ensinar/aprender
matemática. (ALBUQUERQUE; GONTIJO, 2013, p. 80).

Com efeito, o estágio supervisionado apresenta-se nos cursos de licenciatura em Matemática
com um desafio a mais, ou seja, é necessário tentar mudar a visão negativa construída culturalmente
a seu respeito e buscar tornar o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo aos estudantes.
Os estagiários ao adentrarem em uma instituição de Educação Básica poderão antes do
exercício da profissão familiarizar-se com seu futuro ambiente de trabalho e aos poucos poderão
enriquecer e aprimorar sua prática docente, aspecto este que se mostra igualmente importante em
todas as licenciaturas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste estudo contemplamos escolhas metodológicas em atendimento ao rigor científico e a
veracidade dos acontecimentos para o alcance dos objetivos estabelecidos. De acordo com Yin
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(2005), um problema de pesquisa nada mais é do que um caso prático da vida real. Com este
raciocínio, elegemos a abordagem qualitativa, pois se preocupa com os processos e não somente
com o produto, além de abordar um fenômeno complexo.
Traçamos o caminho metodológico por meio de um estudo de caso, que na compreensão de
Yin (2005), pode ser entendido como uma investigação empírica cuja essência é esclarecer um
fenômeno contemporâneo da vida real. Com o propósito de reunir informações e o seu
detalhamento de forma sistemática, realizamos entrevistas semiestruturadas com quatro estudantes
que cursam a licenciatura em Matemática no IFCE Campus Canindé e realizam o Estágio
Supervisionado em uma escola pública no município de Caridade.
De acordo com Gil (2007, p. 117), “a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais
utilizada no âmbito das ciências sociais”. Complementarmente, a observação nos permitiu reunir
informações não trazidas nas entrevistas, evidenciando percepções não explicitadas pelos
estagiários na mediação da prática de sala de aula. Lüdke e André (2012) asseveram sistematicidade
no percurso da observação como algo essencial ao planejamento e a atuação do rigor por parte do
observador.
Analisamos o conjunto dos dados coletados por meio do paradigma interpretativo da
realidade, buscando oferecer reflexões e contribuições ao estágio supervisionado em matemática.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No contexto atual, investir em pesquisas sobre o estágio supervisionado significa inventar e
reinventar o conhecimento. Significa potencializar o profissional docente e levá-lo ao exercício da
problematização e da resolução de problemas, com base no movimento que compreende a relação
de unidade entre a teoria e a prática.
A escola investigada está situada no distrito de São Domingos, dispõe de prédio próprio,
oferece alimentação e transporte escolar, tem biblioteca, laboratório(s), salas, ambiente dos
professores, sala de multimeios e conta com matrícula de ensino fundamental e médio. Possui
Projeto Político Pedagógico, associação de pais e mestres e um quadro de professores
comprometidos. É a principal escola do distrito, mas com acesso precário à sede do município,
tendo em vista estrada de barro para o deslocamento de alunos e professores.
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A observação da prática nos favoreceu compreender que os estudantes tiveram a primeira
experiência com a docência durante o Estágio Supervisionado e que ingressam na escola-campo
sem a clareza do que de fato poderiam vivenciar.
Indagamos aos participantes da pesquisa sobre os limites e possibilidades do Estágio
Supervisionado da licenciatura em Matemática na referida escola, conforme segue.
O estágio me ajudou a ter confiança e a ter domínio de sala de aula (Estudante 1).
O estágio me proporcionou a necessidade de buscar o conhecimento mais aprofundado
sobre as tendências pedagógicas, ou seja, novas técnicas, novos métodos teóricos que
adquirimos no curso e experimentamos na escola (Estudante 2).
É a oportunidade de formar o bom professor. O estágio prepara o professor para
trabalhar com os alunos. É um momento de enriquecer os conhecimentos acadêmicos
e as experiências pessoais. É o momento de tomar consciência sobre a parte prática do
curso (Estudante 3).
Comecei meu estágio num projeto da prefeitura. Foi uma experiência que nunca vou
esquecer na minha vida. Não só ensinei como aprendi também (Estudante 4).

Os estagiários demonstraram um estado de consciência a respeito da importância do estágio
supervisionado. Não focaram no conteúdo de Matemática, mas expressaram consenso de que o
estágio, a própria prática, proporcionam aprendizagens fundamentadas nas teorias estudadas ao
longo do curso.
Os estagiários, futuros professores, precisam se desenvolver social, institucional e
pessoalmente. Socialmente, aprendendo a conviver com alunos, pais e comunidade local no
cotidiano da escola. Institucionalmente, conhecendo/participando dos rumos políticos e
pedagógicos da escola. Pessoalmente, rompendo com a cultura do isolamento, tomando decisões de
caráter pessoal que favoreçam seu percurso formativo e profissional (ALMEIDA, 2005).
Os estagiários tiveram dificuldades em elencar os desafios da experiência, mas conseguimos
que dois expressassem suas opiniões.
O desafio principal se dá entre a observação e a regência. Durante a observação
achamos que podemos fazer tudo diferente, mas quando chega a nossa vez [na
regência das aulas] não conseguimos fazer nem o que o professor já faz (Estudante 2).
O desafio é a insegurança perante a turma. A gente sabe matemática, mas não é fácil
atrair a atenção dos estudantes para essa disciplina que é tão importante (Estudante 3).
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Os estagiários fazem uma boa reflexão de suas práticas. Reconhecem seus limites, ou seja,
sabem onde e como estão e para onde vão. De acordo com Imbernón (2010), é preciso descobrir
caminhos novos, elucidar avanços, superar fragilidades e perceber que alguns pontos ditos fracos
poderão ser fortes noutra perspectiva.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa partiu de um problema da vida real dada as condições de realização do estágio
como componente curricular destinado à formação de licenciandos de matemática para o futuro
exercício da docência. Objetivou compreender o potencial formativo do Estágio Supervisionado
como propulsor de conhecimento à iniciação da profissionalidade docente no ensino de matemática
da Educação Básica.
Os dados coletados evidenciaram que o estágio supervisionado possibilita as primeiras
vivências acerca da atuação profissional, agrega experiências pedagógicas, alia a teoria estudada no
curso à prática nas escolas, mas também traz incertezas aos estagiários em relação à própria
dinâmica de condução da aula.
O estudo revela que o estágio não é um espaço apenas para a aprendizagem de técnicas a
serem aplicadas ao ensino de Matemática. Configura-se como um momento de reflexão e
crescimento mútuo – professor-estagiário-estudante – a partir da interação com o contexto real de
ensino e aprendizagem.
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Resumo
O estudo analisou o Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Licenciatura em Matemática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Canindé. O contexto
investigativo inseriu a realidade de uma Escola de Ensino Fundamental e Médio localizada no
município de Caridade, pertencente à Microrregião Canindeense. O problema surgiu a partir da
realização do Estágio Supervisionado na Educação Básica. No decorrer do componente curricular de
estágio fez-se necessário saber qual o seu potencial formativo para a formação dos licenciandos, tendo
em vista os desafios enfrentados na realidade da Educação Básica. Delimitado o problema, estabeleceuse como objetivo geral compreender o potencial formativo do Estágio Supervisionado como propulsor
de conhecimento à iniciação da profissionalidade docente no ensino de matemática da Educação
Básica. Ancorado na abordagem qualitativa, o percurso metodológico da investigação elegeu o estudo
de caso e as técnicas de observação e entrevista para a coleta dos dados. Os dados foram analisados por
meio do paradigma interpretativo e os resultados evidenciaram que o estágio supervisionado possibilita
as primeiras impressões da profissão docente e que se caracteriza como um mecanismo potencializador
de aprendizagens, saberes e conhecimentos inerentes à profissão docente, retomando as aprendizagens
das disciplinas cursadas ao longo da licenciatura em Matemática. Concluiu-se que o estágio
supervisionado insere o licenciando na realidade escolar, fomenta experiências pedagógicas e também
agrega dúvida quanto à escolha da profissão. Ao se deparar com as primeiras impressões profissionais,
dados os desafios do cotidiano escolar, o estagiário reflete sobre sua própria atuação, o que perpassa
incertezas em relação à própria dinâmica de condução da aula.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Processos Formativos; Aprendizagem e Ensino.
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INTRODUÇÃO
Este artigo surgiu das discussões de um grupo de professores de uma universidade da região
norte do Brasil que, em discordância com a estrutura curricular do Estágio Supervisionado
Obrigatório no âmbito das licenciaturas, promove estudos e busca fundamentação teóricometodológica para criar propostas e provocar mudanças no âmbito da formação de professores
processada em nossa universidade.
Qual desenho curricular do estágio supervisionado obrigatório é mais viável e apresenta
maior possibilidade de contribuição para a formação inicial dos professores a partir de uma
perspectiva de indissociabilidade entre teoria e prática? Essa é a questão central de nossos estudos
e, neste trabalho, apresenta-se a partir da análise das estruturas curriculares do Estágio
Supervisionado Obrigatório de nossa universidade (situada na Região Norte) e da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro-UERJ.
Os objetivos deste estudo são: a) apresentar um breve histórico da formação dos professores
no Brasil para situar as políticas e/ou preocupações com a relação entre teoria e prática nessa
formação; b) analisar as estruturas curriculares do Estágio Supervisionado Obrigatório de nossa
universidade e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ; b) identificar as possíveis
contribuições de ambas as estruturas curriculares para a uma formação teórico-prática efetiva para o
futuro profissional da educação.
A partir das contribuições de Lakatos e Marconi (2003), o trabalho se pautou na pesquisa
bibliográfica e documental com análise e fichamentos de artigos de autores que tratam da formação
de professores e de documentos legais que determinam e orientam a formação inicial docente e o
estágio supervisionado dos alunos das licenciaturas. O grupo de estudos está coletando as
experiências de outras universidades, mas o recorte para este trabalho foi formatado em torno dos
regulamentos de nossa universidade (situada na Região Norte) e da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro.
Os resultados mais imediatos demonstram que a) o desenho curricular para o estágio
supervisionado obrigatório que mais condiz com a complexidade da formação e do exercício da
docência é aquele que se processa a partir do estabelecimento de carga-horária semanal no âmbito
de uma disciplina; b) esse formato permite que as situações e as especificidades vivenciadas pelos
licenciandos nos locais de estágio sejam discutidas, problematizadas e socializadas com a turma na
academia, provocando a necessidade de realização de estudos e criação de novos conhecimentos e
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metodologias visando o retorno ao campo de estágio com maior maturidade e segurança; c) que a
organização de turmas com número reduzido de alunos proporciona melhores condições de trabalho
para professores orientadores e professores supervisores, permitindo que o discente receba mais
atenção e orientações individuais para a produção de estudos e de seus relatórios parciais e finais.
Este trabalho apresenta contribuições importantes para quem discute a formação do
profissional da educação no Brasil, principalmente sobre o estágio supervisionado obrigatório e
para o grupo de estudos de nossa instituição como uma das sistematizações de nossas análises para
movimentar e dar continuidade às discussões.
UM POUCO DE HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL
Em revisão acerca da formação dos professores no Brasil, Saviani aponta seis períodos
desde a Independência do país, são eles: 1. Ensaios intermitentes de formação de professores (18271890); 2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932); 3. Organização
dos Institutos de Educação (1932-1939); 4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e
de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971); 5. Substituição da
Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996); e, 6. Advento dos Institutos
Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (19962006). (SAVIANI, 2009, p. 143-144).
Todas as reformas, criação e extinção das Escolas Normais, nas quais se processava a
formação dos professores em quase todo o país giravam em torno dos conhecimentos que os
professores deveriam dominar para ensiná-los aos alunos. Com os Institutos de Educação, no
Distrito Federal em 1932 que foi implantado por Anísio Teixeira e dirigido por Lourenço Filho e o
de São Paulo implantado em 1933 por Fernando de Azevedo, já sob o ideário da Escola Nova, a
formação é voltada não apenas para o ensino, mas também para a pesquisa. Principalmente a partir
do decreto n. 3.810, de 19 de março de 1932 Anísio Teixeira contribuiu para uma significativa
mudança na estrutura curricular dos cursos da Escola Normal que passou a se chamar “Escola de
Professores”, tal currículo já previa: “prática de ensino, realizada mediante observação,
experimentação e participação como suporte ao caráter prático do processo formativo”. (SAVIANI,
2009, p. 146).
Com a elevação dos Institutos de Educação ao nível universitário principalmente com o
Decreto-Lei n. l.190, de 4 de abril de 1939 que definiu a Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil, a formação dos professores para as escolas secundárias assume outro
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

3216

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

patamar nos cursos de licenciatura e de pedagogia sob o formato do conhecido “esquema 3+1”
dividindo os cursos em três anos para os estudos das disciplinas específicos de cada área e um ano
para a formação didática.
A partir de 1980 temos um intenso movimento social e político no sentido de adotar a
docência como base da formação de todos os profissionais da educação, embora essa perspectiva
anuncie algo comum a todas as licenciaturas, há autores que a problematizam e demonstram que a
mesma trouxe algumas repercussões negativas para a formação e a atuação profissional do
pedagogo, como por exemplo, a “supressão em alguns lugares da formação de especialistas (ou do
pedagogo não diretamente docente)” (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 249). (Grifos no texto).
De fato a formação dos profissionais da educação é complexa, exige estudos e políticas
públicas pautadas no diálogo e nos princípios democráticos de participação. A análise deve ser
focada nas especificidades de cada campo do saber sem, todavia, perder os aspectos que
contemplam ou integram o labor docente, por certo tais questões também se metamorfosearam no
tempo histórico de nossa sociedade, por certo, algumas foram resolvidas, suprimidas e/ou
substituídas por outras.
Ainda de acordo com Saviani (2009), havia um sopro de esperança com o fim da ditadura
militar de que a formação dos profissionais da educação tivesse realmente uma base fundada na
docência, todavia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –Lei 9394/96, as licenciaturas
de curta duração, os Institutos de Educação e as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia de
abril de 2006 tendem a uma política de “nivelação por baixo” em se tratando da formação dos
professores. Do traçado histórico efetuado por Saviani, percebemos vários aspectos negativos nas
políticas de formação de professores no Brasil incluindo, sobretudo, a falta de continuidade e a
ausência de leis e de organização da formação docente em torno dos saberes teórico-práticos
intrínsecos ao trabalho do profissional da educação.
Tais conclusões fazem parte das preocupações dos historiadores da educação brasileira e
devem nos provocar à criação de políticas mais eficazes sobre a formação do profissional da
educação. Neste artigo, as preocupações giram em torno dos modos como as instituições de ensino
superior viabilizam o estágio supervisionado obrigatório nas licenciaturas, uma vez que o mesmo
não deve ser tomado como mera atividade para integralização curricular. É o momento da formação
docente em que o aluno mais precisa de suporte e instrumental científico-pedagógico para construirse como professor e familiarizar-se com as rotinas e especificidades de sua futura profissão.
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DOIS DESENHOS CURRICULARES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO
ENSINO SUPERIOR
O estágio supervisionado é definido pela Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 como
“ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação
para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições
de educação superior (...)” (BRASIL, 2008, Art. 1º).
De acordo com essa Lei “O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da
parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios” (Art. 3º, § 1o), caso contrário, as atividades
serão caracterizadas como vínculo empregatício.
Precisamos avaliar o modo como as instituições de ensino superior preveem esse
“acompanhamento efetivo pelo professor orientador”. Em se tratando dos estudantes de
licenciatura, há uma preocupação em torno da construção de vários saberes teórico-práticos que são
imprescindíveis para a sua formação visto que a qualidade dessa construção formativa pode
interferir na qualidade da educação básica.
De acordo com o Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação de nossa universidade
(localizada na Região Norte), o estudante precisa escolher um orientador, elaborar um plano de
trabalho para submeter à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado
Obrigatório – CTES, participar das atividades planejadas pelo orientador, dentre outras. O professor
orientador, por sua vez, possui como obrigações fundamentais:
I- orientar o discente na elaboração e implantação de um Plano de ESO (Estágio
Supervisionado Obrigatório) (...) bem como submeter tais atividades à avaliação e
aprovação da CTES; II- orientar, supervisionar e avaliar o desempenho do discente
durante o desenvolvimento das tarefas, inclusive quando realizadas fora da
(universidade); VI- atender periodicamente seus orientados em horário previamente
estabelecido; VIII- entregar à CTES 3 (três) exemplares do relatório final do ESO (...).

Apesar de todos os cuidados em estabelecer apoio e estrutura ao aluno para que receba a
orientação do professor, não há horas destinadas para orientação coletiva na carga-horária normal
dos cursos, ou seja, as orientações são computadas como atividades isoladas. Quando o orientador
precisa encontrar com seu orientando o faz em horário diferentes das aulas e sem a presença de toda
a turma. Os alunos ficam dispersos na correria das atividades dos semestres, de modo que é possível
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que esses encontros sejam bastante reduzidos, apesar de haver uma reserva de horas destinadas ao
professor para tal atividade.
Os estudantes que estão se preparando para a carreira docente precisam de acompanhamento
do estágio incluído no currículo e na carga-horária normal do curso. É necessário que o professor
faça as orientações iniciais, promova discussões sobre o que os alunos estão vivenciando em
campo, problematizar saberes, metodologias, concepções e instrumentos de avaliação, formas de
planejamento de ensino, relações entre o estagiário e os demais sujeitos das instituições nas quais se
realizam os estágios, provocar auto avaliações dos estagiários verificando seu desempenho, suas
possíveis inseguranças e contribuições efetivadas para com o processo formativo que acompanha na
Educação Básica e em ambientes não-escolares. Todos esses processos precisam ser socializados
entre todos da turma e não individualmente, ao final do estágio e/ou apenas através de relatórios.
Conforme bem nos afirma Lins (2013) em sua pesquisa sobre práticas dos professores em
contexto de trabalho, o exercício da profissão docente requer a construção de um status ou de uma
“expertise” que é singular. Vejamos:
A expressão da expertise no contexto de aula envolve a sua preparação, as interações
com os alunos, a sua condução, o desenvolvimento da temática, as estratégias
didáticas escolhidas, a avaliação, a conclusão da aula e a preparação dos alunos para
as próximas aulas. Os professores observados demonstram saber o que e por que estão
fazendo, ao mostrar, diante de situações imprevisíveis e inusitadas, capacidade de
diagnosticar e fazer inferências que não seriam possíveis ao leigo, garantindo dessa
forma, as condições para fazer seus alunos aprenderem. Acredita-se que as
intervenções de professores, antes consideradas mais intuitivas e baseadas em sua
experiência decorrem hoje também da aquisição de conhecimentos especializados (...).
Hoje, os professores não só reconhecem que uma aula não é igual à outra, assim como
as inferências que fazem, mas reconhecem a existência de um background de
conhecimentos próprios à docência, comum a todos, e ao qual devem recorrer para
diagnosticar e inferir. (LINS, 2013, s/p).

Para desenvolver tais habilidades e competências mesmo em nível propedêutico, o
licenciando necessita de um acompanhamento efetivo tanto do professor-supervisor que atua nas
escolas e/ou nas instituições não-escolares quanto do professor-orientador que atua na formação de
professores do ensino superior. A forma mais eficaz de trabalhar todos esses saberes é através de
um planejamento integrado e complexo que envolva os esforços individuais dos alunos nas
atividades de observação, planejamento de ensino, regência de classe, elaboração de relatórios, mas,
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também, discussão e problematização de teorias e temáticas suscitadas pela própria prática de
estágio e socializadas no âmbito acadêmico.
A base comum nacional para a formação de profissionais do magistério, de acordo com os
incisos de I a IX do Art. 5º da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, reconhece a especificidade do
trabalho docente “pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e
permanente”, a articulação entre teoria e prática e considerando a realidade das instituições da
educação básica.
Além dessas orientações a resolução prevê, para os cursos iniciais, 400 (quatrocentas) horas
de prática e 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado (CNE nº 2/2015, Art. 13,
§ 1º, inciso I). A obrigatoriedade do estágio curricular supervisionado é enfatizada no § 6º e orienta
que é “uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais
atividades de trabalho acadêmico”. Tais determinações são benéficas para a formação docente,
todavia, a autonomia das universidades permite que cada instituição dê a essa obrigatoriedade, o
formato mais compatível com as perspectivas filosóficas, políticas e pedagógicas dos responsáveis
pelo currículo.
Em consulta aos formatos de outras instituições detectamos estratégias e metodologias de
estágios supervisionados obrigatórios que podem contribuir significativamente para a formação dos
futuros profissionais da educação, é o caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
que através da Deliberação nº 16/2019 regulamenta o estágio supervisionado na formação inicial e
continuada de seus alunos. Nos Artigos 5º e 7º ficam claras as determinações para que os estágios
ocorram em forma de disciplina com destinação de carga-horária semanal para as turmas:
Art. 5º - Os docentes do componente obrigatório Estágio Supervisionado terão na
carga horária docente a previsão de horário semanal por turma, destinado às
atividades de orientação, supervisão e acompanhamento dos alunos, em sala de aula
na Universidade e/ou nas instituições onde o Estágio estiver ocorrendo.
Art. 7º - Os discentes inscritos nas turmas de Estágio Supervisionado terão
encontros regulares com os docentes e supervisores, visando a organizar a observação;
o planejamento de aulas; a elaborar material didático-pedagógico; e a desenvolver
possíveis atividades em sala de aula. (Grifos nossos).

O parágrafo único do Art. 7º e suas alíneas e também o Art. 8º da Deliberação nº 16/2019 da
UERJ instituem: “a) mínimo de 20% (vinte por cento) para encontros dos estagiários com os
respectivos docentes e/ou supervisores” e “b) mínimo de 50% (cinquenta por cento) para atividades
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no campo de estágio” e, ainda, que “as turmas de Estágio Supervisionado terão, no máximo, 15
(quinze) alunos” (Art. 8º).
Essa estrutura atende às necessidades básicas de um estágio que é efetivamente
supervisionado e contribui para a formação e iniciação dos estudantes ao exercício profissional. Na
mesma proporção, favorece o trabalho de orientadores e supervisores ao reduzir o número de alunos
por turma proporcionando maior atenção e dedicação nas orientações ao grupo e aos alunos de
forma individualizada.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este trabalho apresentou um breve histórico da formação de professores no Brasil como
ponto de partida para a discussão de duas propostas curriculares de estágio supervisionado
obrigatório nas licenciaturas de duas universidades brasileiras.
O profissional da educação se distingue por suas habilidades em intervir em contextos,
relações e processos que fazem parte da complexidade e das especificidades de seu trabalho. Para
tal competência docente se faz necessária uma formação teórico-prática consistente, uma
“expertise” para a qual o estágio supervisionado obrigatório contribui definitivamente quando
apresenta um desenho curricular que proporcione orientação e acompanhamento efetivos, de forma
individual e coletiva, a partir da organização em disciplinas com a destinação de carga-horária
específica no horário regulamentar dos cursos.
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Resumo
O trabalho apresenta a análise da estrutura curricular do estágio supervisionado obrigatório para as
licenciaturas de uma universidade do norte do Brasil e da Universidade do Estado do Rio de JaneiroUERJ com os objetivos de problematizar ambos os formatos curriculares e identificar as possíveis
contribuições para a uma formação docente baseada na indissociabilidade entre teoria e prática. Tratase de um recorte dos estudos de um grupo de professores que investiga desenhos curriculares de
estágios supervisionados obrigatórios que favoreçam o acompanhamento efetivo dos licenciandos e sua
iniciação à docência. Com base em pesquisa bibliográfica e documental apresentamos um breve
histórico da formação de professores no Brasil, a análise e discussão das estruturas curriculares do
estágio supervisionado obrigatório de ambas as universidades, com base em autores como Saviani
(2009), Lins (2014), Libâneo e Pimenta (1999) e análise da legislação em vigor sobre o estágio e a
formação de professores. Dentre os resultados identificamos alguns pontos significativos de um dos
desenhos curriculares do estágio para a formação e para a prática docente como: a) estabelecimento de
carga-horária semanal no âmbito de uma disciplina, b) número reduzido de alunos por turma e, c) esse
desenho curricular permite um acompanhamento efetivo do estagiário de forma coletiva e individual. A
orientação dos estudantes em solo acadêmico, individual e coletivo, simultâneo ao acompanhamento
do supervisor na instituição-campo de estágio contribui para a constituição inicial da subjetividade
docente do estagiário. Este trabalho pode contribuir para os estudiosos da temática e para a
continuidade dos estudos do nosso grupo de professores para provocar discussões e a elaboração de
um novo desenho curricular de estágio para a nossa instituição de ensino superior.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado Obrigatório; Formação de Professores; Prática Docente.
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POR UMA PEDAGOGIA DA FORMAÇÃO NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS
E POSSIBILIDADES PARA A PRÁTICA COMO ESPAÇO
DE FORMAÇÃO
Samuel de Souza Neto – UNESP/RC
Dijnane Vedovatto – UFSCar/SC
Célia Polati – SME/RJ
José Henrique – UFRRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este painel trata do estágio supervisionado (ES) como espaço de formação, considerando a parceria
Universidade-Escola; os Estagiários; os Formadores. As novas políticas docentes têm apontado para a
prática como eixo de formação, reflexão e fundamentação teórica. Assim, os ES evoluiriam de uma
dimensão artesanal de aprendizagem de um ofício para uma dimensão socioprofissional de aprendizado
de uma profissão. Este painel tem como objetivo apresentar três trabalhos sobre ES nos quais buscam
identificar e analisar (a) a parceria Universidade – Escola no desenvolvimento do ES; (b) as
representações sociais dos estagiários em relação ao ES e (c) os desafios da prática como aprendizado
de uma profissão no ES. Os estudos envolveram uma metodologia qualitativa e quantitativa, tendo
como técnicas: associação livre de palavras; questionário aberto; entrevista; análise documental; análise
de conteúdo e análise prototípica com o auxílio do software EVOC. Participaram do estudo com os
estagiários: 92 estudantes; da parceria entre universidade – escola: dois professores, três diretores, uma
supervisora de estágio e; da prática como lugar de formação: quatro professores orientadores de ES. A
síntese integrativa dos resultados permite inferir: (1) Em relação à parceria entre instituições
formadoras, as dificuldades de aproximação e diálogo entre Universidade e Escola com relação ao seu
papel, compromisso e orientação; (2) Com respeito aos estagiários, representações vinculadas, por um
lado, à burocracia, escola, morosidade e cansaço, mas por outro, reconhecimento do espaço formativo;
(3) Relativamente à prática como espaço de aprendizado da profissão, a exigência de um projeto
integrado de formação (Universidade-Escola), articulação teoria e prática e conhecimento profissional
docente. Concluiu-se que os dados apontam para a ausência de um “ponto de vista pedagógico” no ES,
mas que anunciam a perspectiva de uma pedagogia da formação em processos reflexivos e de análise de
prática no ES.
Palavras-chave: Pedagogia da Formação, Educação Física, Estágio Supervisionado, Prática,
Representações Sociais
TEM QUE POR A MÃO NA MASSA! ELEMENTOS DA PARCERIA ENTRE UNIVERSIDADE
E ESCOLA NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS
Dijnane Vedovatto – UFSCar/SC

INTRODUÇÃO
O trabalho docente exige uma grande gama de conhecimentos a serem mobilizados nas
situações cotidianas da escola, não há um roteiro pronto em que o futuro professor toma para si e os
aplica, pois, a aprendizagem da docência “deve se dar por meio de situações práticas que sejam
efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de uma prática reflexiva competente”
(MIZUKAMI, 2002, p.12)
As situações de ensino imersas nas complexas realidades educacionais são sempre incertas,
variáveis, com grande complexidade, isso se dá em função de que o trabalho do professor está
diretamente ligado à realidade das escolas que reflete as características da sociedade na qual está
inserida.
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Diante disso, agrupar determinados conhecimentos para serem aplicados na prática é algo
que dificilmente acontece, uma vez que o ensino deve ir ao encontro das diferentes demandas
escolares, em um diálogo constante com a realidade de trabalho. Com isso, para desenvolver o seu
trabalho, o professor precisa mobilizar diversos saberes para responder às situações cotidianas.
(TARDIF, 2010).
Nessa direção, à docência se constitui como uma profissão que estabelece relação entre o
que os professores são e o que fazem, de maneira que o que “Eu sou e o que Eu faço ao ensinar,
devem ser vistos aqui não como dois pólos separados, mas como resultados dinâmicos das próprias
transações inseridas no processo de trabalho escolar” (TARDIF, 2010, p.16).
Tardif (2010, p.16) defende que "Os saberes de um professor são uma realidade social
materializada através de uma formação, de programas, de práticas coletivas, [...] e são também, ao
mesmo tempo, os saberes dele", assim o saber dos professores se refere às situações de trabalho
com outras pessoas (pais, alunos, colegas de trabalho), o que envolve a complexa tarefa de ensinar
em um determinado espaço de trabalho situado.
É preciso que o professor tenha o conhecimento de sua matéria de ensino, que possua
conhecimentos sobre a ciências da educação, e ainda desenvolva um conhecimento pautado na
experiência cotidiana com os alunos.
No âmbito da formação inicial de professores, o estágio curricular supervisionado é o
momento no qual há grande possibilidade de aproximação do futuro professor com o campo de
trabalho, pois é nesse momento em que ocorre uma inserção no ambiente escolar, permitindo o
estabelecimento de uma conexão entre os diferentes conhecimentos advindos da universidade e os
adquiridos no ambiente escolar.
Com base no exposto, esse texto tem o objetivo de tratar das concepções sobre o estágio na
formação dos professores, identificando os procedimentos de acompanhamento nas escolas de
educação básica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O estágio é entendido como um tempo no qual o estagiário irá aprender elementos de uma
determinada profissão, de modo que o estágio pressupõe ações “pedagógicas efetivadas em um
ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na
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relação interinstitucional estabelecida entre um docente experiente e o estagiário, com a mediação
de um supervisor acadêmico” (Azevedo, 2009, p.32).
As parcerias entre as escolas públicas e a universidade são essenciais para o
desenvolvimento dos estágios curriculares supervisionados, pois indicam as possibilidades de um
trabalho coletivo envolvendo diferentes profissionais.
A articulação entre os conhecimentos produzidos nas escolas públicas e na universidade é
algo que pode ser promovido por meio dos estágios curriculares supervisionados, uma vez que
possibilita ao futuro professor elementos para compreender a realidade profissional. “O estágio é
um dos componentes do currículo do curso de formação de professores. Currículo que é
profissionalizante – isto é, prepara para o exercício de uma profissão” (PIMENTA, 2006, p.183).
No período do estágio supervisionado, o estagiário poderá aprender elementos constitutivos
de uma determinada profissão, nessa direção é importante que ocorra um envolvimento entre o
professor (da escola), o estudante estagiário e o professor (da universidade), para que o estágio seja
efetivamente significativo na formação profissional do futuro professor.
No Brasil, a maioria dos modelos de formação é marcada por uma fragmentação do processo
formativo, impingindo a ideia de que é necessário se apropriar da teoria para aplicá-las na prática.
Sarti (2009) afirma que as instituições formadoras de professores não mantêm um trabalho
articulado com as escolas de educação básica que acolhem os estagiários, apesar de orientações
legais a esse respeito.
Há uma desarticulação entre as instituições formadoras de professores e a escola. Nessa
direção há a necessidade de promover projetos de estágio, nos quais ocorra a articulação entre
ensino, pesquisa e extensão; a formação de professores responsáveis pelos estágios
supervisionados; a integração entre a universidade e a escola; e as relações entre teoria e prática. Os
estágios deveriam servir como condutores das atividades que serão desenvolvidas na escola,
vinculadas aos projetos da escola e da universidade. (AZEVEDO, 2009)
Os estágios curriculares entendidos como espaços privilegiados de articulação entre teoria e
prática exigem, por um lado, uma revisão dos formatos, de modo a garantir o tempo e as condições
para o contato dos estudantes com os professores das escolas, e por outro “interrogar o grau de
interação existente entre as instituições formadoras e as instituições estagiadas, a capacidade de
diálogo entre os saberes destas duas instituições e entre os profissionais que nelas atuam” (GIGLIO,
2010, p. 380)
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Algumas propostas de estágio têm a ação colaborativa como princípio de parceria entre
universidade e escola, entendendo-as como instituições formadoras (MOURA, 1999). Pimenta e
Lima (2011) sugerem projetos de estágio nos quais poderiam abranger as dimensões: pedagógica,
referente ao currículo, alunos, práticas pedagógicas; organizacional, envolvendo questões
administrativas e financeiras; profissional, relativo à formação continuada bem como as condições
de exercício docente, e social envolvendo a comunidade. A ideia de projeto está relacionada com a
questão educativa e o trabalho conjunto, assim os estágios a partir dessa perspectiva supõem o
compromisso de realizar projetos significativos para uma escola de melhor qualidade. (PIMENTA e
LIMA, 2011)
A partir disso, emerge a necessidade de promover projetos de estágio, nos quais haja a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão; a formação de professores atuantes como
responsáveis nos estágios supervisionados; a articulação entre a universidade e a escola; bem como
as relações entre teoria e prática. De modo que os estágios podem ser condutores das atividades a
serem desenvolvidas na escola, vinculadas aos projetos da escola e da universidade. (AZEVEDO,
2009)
Com base no exposto, os estagiários seriam levados a refletir sobre as diferentes situações
do ambiente escolar, que podem promover diversos conhecimentos sobre a prática profissional.
Mas como o estágio é percebido pela gestão da escola? Quais são as compreensões em relação ao
acompanhamento do estagiário nas escolas? Como se dá a parceria entre a universidade e escola
para o desenvolvimento dos estágios? Tais questionamentos alavancaram o desenvolvimento dessa
pesquisa, que teve como objetivo compreender as concepções sobre o estágio na formação dos
professores, identificando os procedimentos de acompanhamento nas escolas de educação básica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa qualitativa, se configura como estudo de caso, pois irá retratar os aspectos que
envolvem o estágio curricular supervisionado em um curso de licenciatura em Educação Física.
Os estudos de caso se referem a uma instância singular, uma vez que "significa que o objeto
estudado é tratado como único, uma representação singular da realidade que é multidimensional e
historicamente situada” (LUDKE; ANDRÉ, 2001, p.21).
A história de vida foi utilizada como técnica de pesquisa, buscando entender os aspectos que
compõem o sujeito pesquisado, na qual a entrevista narrativa foi utilizada como uma forma de
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entrevista não estruturada, que possui características próprias, além disso, possibilita abordar temas
complexos em profundidade, pois se baseia no percurso de vida dos entrevistados, procurando
relacionar com as situações presentes. (ALVEZ-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2001).
Foi realizada uma entrevista individual com os seguintes sujeitos: a) três diretores de escolas
(diretora R, diretora M, diretor O) que recebem estagiários do curso de Educação Física; b) dois
professores de Educação Física (professor M, professor O) que recebem estagiários; c) a
supervisora de estágios (supervisora S) da Diretoria de Ensino. Assim sendo, a pesquisa e os
procedimentos da entrevista foram apresentados aos participantes, de modo que foi realizada uma
pergunta inicial, e quando necessário a pesquisadora fazia outros questionamentos. Todas as
entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas integralmente pela pesquisadora.
A entrevista narrativa utilizada na pesquisa trouxe dados bastante significativos em relação a
trajetória de vida bem como o exercício profissional na atualidade, entretanto, para a apresentação
desse trabalho foi utilizado um recorte referente aos elementos ligados, especificamente ao estágio
curricular supervisionado.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A leitura exaustiva dos dados coletados permitiu a análise dos dados, que buscou levantar as
concepções sobre o estágio na formação dos professores. Os dados foram organizados em torno de
dois eixos que se relacionam diretamente com as questões da parceria entre as instituições de
formação, a saber: 1) acompanhamento dos estagiários; 2) projeto de estágio.
As diretoras consideram a importância do estágio, mas indicam a necessidade de um
acompanhamento mais próximo da Universidade. Na visão das diretoras, temos que:
Eu acho que você não aprende nada, se você não fizer, essa história de você ficar só
olhando, olhando, você não vai aprender nada, você tem que sentir como que a coisa
funciona. (diretora R)

Há um consenso com relação a importância do estágio para a formação de professores, com
acentuada ênfase na necessidade da prática para uma compreensão sobre o trabalho docente. É
importante ressaltar que o "colocar a mão na massa" enfatizado pelas diretoras indica uma
compreensão sobre a organização e acompanhamento do estágio feito pela universidade. De acordo
com a diretora R:
Tem que pôr a mão na massa, eu não aceito estágio, sentado, só escrevendo,
escrevendo, escrevendo, as vezes até batendo papo com colega, e não tá nem vendo o
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que tá acontecendo, tem que sentir a coisa pra saber o que é, porque só observar não
dá pra você perceber.

A observação é entendida como negativa, e isso é identificado como uma falta de
acompanhamento como é possível notar na fala da diretora M:
Existem estagiários e estagiários, professores e professores, da prática entendeu? Hã...
tem professor por exemplo, nós temos aqui na escola, alguns professores que
acompanham os alunos, né? (...), tem vários que acompanha, agora a gente sente muita
falta disso, porque de repente largam e ó... sabe? eu acho uma falha muito grande, do
professor de prática de ensino, uma falha muito grande, eu vejo essa falha em alguns
sim na universidade.

A diretora indica a ausência de acompanhamento da universidade em relação ao
desenvolvimento do estágio na escola, talvez em função disso haja um resguardo em aceitar o
estagiário, como nos indica o diretor O diz que:
(...) eu acho que é muito importante eles têm que vir, apesar de eles terem muita
resistência de muitos professores, eu já falei pra eles assim ah! você quer que venha,
pode fazer estágio? Ah! eu não quero. Porque não? ah! porque não. falei mais você já
foi professor, você um dia precisou de um estágio, né? aí eles abrem exceção e não sei
o que é... alguns abrem exceção e faz, agora a educação física já não a gente já
conversa com os professores e não tem esse trabalho. (diretor O)

Há a identificação de alguma resistência de alguns professores em receber os estagiários na
escola. Aceitar ou não o estagiário é uma decisão feita pelo professor da escola, isso também é
colocado pela diretora R quando ela diz que:
eu abro pro estágio, mas na condição da ajuda, olhar por olhar não tá fazendo estágio
de nada, só tá preenchendo papel, tá? E aí eu distribuo, tem professor que gosta, tem
professor que não gosta, então eu procuro respeitar, né? (...) os professores que
aceitam estagiário, aqui o pessoal é até bem receptivo, sabe? a maioria aceita, a hora
que termina aquela aí ele pega um outro.

Há acordo com relação à importância dos estágios na formação dos professores, entretanto, a
responsabilidade em aceitar ou não o estagiário na escola fica a cargo exclusivo do professor,
quando nos remetemos a essa questão para a diretoria de ensino percebemos que a orientação sobre
os estagiários vai nessa direção:
E nas escolas, o estágio funciona assim, o estagiário vai diretamente na escola, é poder
de o diretor aceitar ou não o estagiário, tá? Se ele achar que deve ele aceita e faz uma
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avaliação da escola e os limites que ele tem, e no máximo dois estagiários por turma
(supervisora de estágio diretoria de ensino).
então a parceria é nesse sentido né? de abrir a porta da escola, pra universidade vir
aqui, né? (professor M)

Há uma consulta para a direção da escola, e para os professores, sobre a possibilidade de
aceite dos estagiários, porém não há nenhuma (in) formação sobre os procedimentos com relação ao
trabalho junto ao estagiário.
O professor-colaborador é alguém na escola que tem a condição de receber o estagiário, que
permite a entrada do futuro professor nas suas aulas, assumindo para si a tarefa de orientar o
estagiário, entretanto, ele não recebe nenhum tipo de orientação para realizar esse trabalho.
Benites (2012, p. 119) problematiza essa questão, afirmando que quando o professor aceita o
estagiário ele agrega mais uma responsabilidade no seu trabalho, pois o professor “não recebe
financeiramente por participar do momento do estágio, não possui uma adaptação na sua carga
horária ou contrato de trabalho para que se destine sua atenção ao enquadramento dos estagiários”.
Além disso, há um considerável distanciamento entre a universidade e a escola, identificado
abaixo, quando a supervisora de estágio na Diretoria de Ensino, explica que:
o que a gente tem feito, nós começamos a entrar em contato com as universidades, a
gente chama o pessoal da universidade aqui os professores, né? daí eles vem aqui a
gente fez já uma reunião do pessoal da universidade com o pessoal das escolas,
diretores, tá? Pra mostrar qual o trabalho que vai ser feito na escola, e a gente
começou a direcionar assim, os estagiários tem que chegar mas tem que trazer um
planinho de trabalho, porque antes não tinha, era solto, as vezes o estagiário chegava
aqui e falava eu vim fazer estágio, ah, tá! O que você vai fazer no estágio, ah! eu não
sei, aí você fica olhando pra cara dele e ele pra você, e você tem uma rotina de
trabalho, tá? Muita coisa ele não tem como acompanhar, e na escola é a mesma coisa,
né? (supervisora S).

O depoimento acima revela uma preocupação com relação aos estágios nas escolas, no
sentido de se estabelecer maior diálogo com a universidade visando equacionar alguns problemas
identificados, como o excesso da observação nos estágios, levantados nos discursos dos diretores.
Há um procedimento inicial por parte da diretoria de ensino que vai na direção de orientar os
estagiários.
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A falta de clareza dos estagiários sobre as atividades a serem desenvolvidas na escola,
podem ecoar na constatação de Gatti; Barreto (2009), na qual, a partir de uma análise de cursos de
formação de professores, observaram que os estágios são registrados de modo bastante vago, não há
sinalizações sobre projetos de estágio criados pela universidade visando um trabalho em parceria
com as escolas.
A parceria entre universidade e escola no desenvolvimento dos estágios é frágil, pois não há
clareza sobre os papéis de cada instituição nesse percurso, nas afirmações a seguir:
acho que a escola pública, teve uma fase que ela serviu muito de laboratório pra
universidade, (...) o pessoal vinha, usufruía, estagiava, escrevia o que queria, e a gente
não tinha acesso, não ficava sabendo de nada, (...) então se for pra não ter feedback, é
melhor que nem faça, porque aí também você vai tá usando a escola como laboratório
de experiência, e mais nada, então aí já não me interessa entendeu? Estágio desse tipo
não vale a pena pra escola. (diretora R)
Mas só que a gente também não fica em cima pra saber o que vai ser feito, qual é o
tipo de estágio que ele vai tá fazendo pra que não fique uma coisa vaga também
jogada, ou fala assim ah! precisa assinar aí. Não concordo muito assim, mas acho que
o professor, o responsável esteja junto também pra que possa tá vendo qual o
desempenho (diretor O)

Nas falas temos um tipo de parceria bastante fragmentada, sem a reciprocidade necessária
para o desenvolvimento de um trabalho conjunto. Há uma ausência de acompanhamento dos
estagiários nas escolas, e também uma preocupação voltada para as questões burocráticas o que nos
revela como ocorrem os procedimentos estabelecidos na parceria entre universidade e escola.
Ele traz o encaminhamento da universidade, pra que possa tá pedindo solicitando o
estágio... A gente encaminha pra coordenação, que vai pegar e encaminhar pro
professor, ou a gente mesmo, da direção já chama o professor e fala do estágio que
vai.se eles autorizam a tá fazendo determinado estágio. (diretor O)
A única coisa que a gente recebe é um ofício solicitando o espaço, né? E ... e depois
vem o professor assistir a regência, ele entra oi, boa tarde, bom dia, e assiste a aula e
vai embora, tá? (professor O)

A parceria estabelecida está baseada nos tramites burocráticos, e a partir disso a abertura das
portas da escola para os estagiários. Nesse processo há pouca clareza sobre como o estágio será
desenvolvido, pois os procedimentos giram em torno de elementos como a carga horária e os
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documentos necessários para a formalização dos estagiários nas escolas, que estão de acordo com a
lei 11788/2008.
Desse modo, os estágios se fixam apenas nesses elementos burocráticos, pois as informações
sobre o que, e como será realizado o estágio não parece ser algo que mereça grande atenção, vale
ressaltar que "raras instituições especificam em que consistem os estágios e sob que forma de
orientação são realizados, se há convênio com escolas das redes, entre outros" (GATTI;
BARRETO, 2009, p. 154). Por outro lado, a diretora M, destaca experiências positivas com o
estágio:
a gente tem assim de experiências, e vivências fantásticas, em relação ao estagiário,
então por exemplo, o pessoal da música, eles fizeram um trabalho com os alunos aqui
que é de tirar o chapéu, tudo molecada, sabe? (...) tem muitas experiências legais,
mesmo na área de educação física, tem muitas experiências legais, o professor vem,
poxa! Que turma legal, que sabe? (...) assim como de vez em quando a gente recebe a
reclamação também, né? mas aquele acompanhamento é importante.

As experiências exitosas nos estágios também são ressaltadas na fala da diretora, mas ela
indica que o acompanhamento é importante nesse processo, pois envolve uma maior aproximação
entre universidade e escola bem como a existência de um projeto de estágio em parceria.
Há grande vulnerabilidade na relação entre universidade e escola, uma vez que as parcerias
estabelecidas estão pautadas em procedimentos de oportunizar a entrada dos estagiários nas escolas.
Azevedo (2009) defende que os estágios sejam condutores das atividades que serão desenvolvidas
nas escolas, diretamente vinculadas aos projetos da escola e da universidade.
É preciso revisitar os procedimentos desenvolvidos no âmbito das parcerias entre
universidade e escola para a realização dos estágios, de modo a vislumbrar outras articulações entre
as instituições que se dirija para o "diálogo entre os saberes destas duas instituições e entre os
profissionais que nelas atuam” (GIGLIO, 2010, p. 380).
CONCLUSÕES
A importância dos estágios curriculares supervisionados tem sido bastante defendida por
pesquisadores, e se mostra como fundamental do ponto de vista da formação. A possibilidade de
articulação entre teoria e prática; o conhecimento da realidade escolar; a mobilização de diversos
conhecimentos em função das situações do campo profissional; o conhecimento do cotidiano

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

3232

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

escolar, a inserção no futuro campo de trabalho; são elementos que abarcam os estágios e que são
essenciais para a formação do futuro professor.
Entretanto, as parcerias estabelecidas entre universidade e escolas demonstram fragilidades,
uma vez que o acompanhamento dos estagiários nas escolas é raso, pois os papeis e funções de cada
instituição e profissional das escolas não são claramente estabelecidos.
O professor é quem se responsabiliza pelo estagiário, sem receber informações sobre o
trabalho a ser realizado com ele, aumentando o seu trabalho sem que para isso haja qualquer
reconhecimento. Já as escolas têm poucas informações sobre o trabalho que o estagiário irá
desenvolver, e acaba por se deter aos procedimentos burocráticos necessários para formalizar o
estágio entre as instituições formadoras. Esse tipo de parceria, produz equívocos em relação aos
papeis da escola e da universidade no estágio obrigatório, tendo como consequência incômodos que
podem culminar no rompimento desse tipo de parceria.
As poucas experiências positivas relatadas se referem a um acompanhamento mais próximo,
entretanto isso não indica que haja um projeto de estágio, uma vez que parecem ser experiências
isoladas e esporádicas.
Diante do exposto, o que se coloca como premente é a criação e desenvolvimento de
projetos de estágios que tenham a colaboração recíproca como elemento fundante, sem perder de
vista as necessidades das duas instituições formadoras. A parceria pautada no desenvolvimento
colaborativo de projetos de estágios, pode oferecer um caminho profícuo para alavancar mudanças
significativas para a qualidade da formação do professor e, da educação brasileira como um todo.
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Resumo
As realidades das escolas comportam aspectos que vão além da mera transmissão de conteúdo. As
situações de ensino são incertas, complexas, variáveis, e nesse sentido não há uma teoria científica única
que permita indicar as técnicas a serem utilizadas na prática para resolver as diferentes situações que
ocorrem na escola. Assim, aprender a ser professor passa pela escola, e os estágios são essenciais no
período de formação inicial. Essa pesquisa buscou compreender as concepções sobre o estágio na
formação dos professores, identificando os procedimentos de acompanhamento nas escolas de
educação básica. Para isso, foi realizada uma entrevista com três diretores de escolas que recebem
estagiários do curso de Educação Física; dois professores de Educação Física que recebem estagiários; a
supervisora de estágios da diretoria de ensino. Os dados foram organizados em torno de dois eixos, a
saber: 1) acompanhamento dos estagiários; 2) projeto de estágio. Os dados indicam lacunas que
evidenciam fragilidades que se referem ao acompanhamento dos estagiários nas escolas. Aceitar o
estagiário na escola parece ser uma função do professor que o recebe na escola, sem que para isso tenha
sido orientado ou formado. Há uma ênfase nos procedimentos burocráticos, que acaba sendo a tônica
da parceria estabelecida entre a universidade e escola, esse tipo de parceria, produz equívocos em
relação aos papeis da escola e da universidade no estágio obrigatório, tendo como consequência
incômodos que culminam no rompimento desse tipo de parceria. As poucas experiências positivas
relatadas se referem a um acompanhamento mais próximo, entretanto isso não indica que haja um
projeto de estágio, uma vez que parecem ser experiências isoladas e esporádicas. O que se coloca como
premente é a necessidade de criação e implementação de projetos de estágio que tenham a colaboração
mútua como fundamento elementar, tendo a formação dos professores como um objetivo comum,
sem perder de vista as necessidades das duas instituições formadoras, eis o desafio.
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado. Formação de Professores. Projeto de estágio.
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DE ESTAGIÁRIOS
Célia Polati – SME/RJ
José Henrique – UFRRJ

INTRODUÇÃO
O ECS vem sendo alvo de pesquisas (PIMENTA; LIMA, 2009; AUTOR, 2015; GATTI,
2010) que ressaltam a urgente necessidade de uma reestruturação a fim de reverter equívocos
percebidos na sua trajetória, por afetar sensivelmente a qualidade e eficiência na formação de
professores. As fragilidades apontam para a necessidade de uma reformulação em sua concepção e
formato para que possa ser reconhecido como campo de conhecimento, propiciando ao licenciando
vivenciar a profissão docente e refletir sobre suas experiências no chão da escola, iniciando uma
progressiva construção de saberes que permearão seu futuro como professor (TARDIF, 2014).
Porém a estruturação da proposta de ECS esbarra em conceitos baseados no senso comum
que, quando cristalizados, imprimem uma simbologia que influencia atitudes dos sujeitos perante
esta etapa da formação inicial. Neste contexto, o campo das representações sociais se apresenta
como um suporte profícuo para o desvelamento das concepções dos licenciandos acerca do ECS.
Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi identificar as representações sociais de
licenciandos de Educação física sobre o ECS, visando compreender o processo simbólico norteador das
atitudes dos sujeitos nesta etapa da formação inicial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O ECS na formação docente
Por compreender um espaço de interação entre a formação inicial do licenciando e seu
futuro campo de atuação, o ECS proporciona o conhecimento e aproximação da realidade
superando a desarticulação entre teoria e prática, além de exercer importante função na construção
da identidade, saberes e fazeres pedagógicos do futuro professor (PIMENTA; LIMA, 2009;
AUTOR).
Além de campo de conhecimento, o ECS também pode ser concebido como campo de
pesquisa, no qual tanto a universidade quanto a escola têm seu reconhecimento como espaços de
construção de conhecimentos importantes para a formação docente (AUTOR, 2015). Neste interim,
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Alves-Mazzotti (1994) trata da necessária compreensão dos processos simbólicos presentes no ato
educativo a fim de que as pesquisas educacionais causem algum impacto na prática educativa, pois
o ato educativo não se dá em um espaço vazio, com sujeitos desprovidos de qualquer inserção
social.
Representações sociais e a educação
Considerar as representações sociais na compreensão do processo educacional significa estar
atento à funcionalidade das significações sociais presentes (GILLY, 2001). Dechamps et al. (1982
apud GILLY, 2001) consideram que pesquisar a educação e seus processos sob esta perspectiva
possibilita um novo olhar na busca pela explicação e compreensão das ferramentas presentes no
cotidiano da educação, através das quais os fatores sociais atuam sobre o processo educacional e
influenciam seus resultados.
As representações sociais como ferramenta teórico-metodológica na área da educação, se
justifica por sua capacidade de provocar e determinar comportamentos, definindo tanto a natureza
dos estímulos que afeta o sujeito, quanto o significado das respostas escolhidas (MOSCOVICI,
2003). Esta característica multifacetada pertencente às representações também permeia o ambiente
educacional, pois toda a ação no ato de educar envolve estímulos condicionados e condicionantes,
gerando uma resposta que possui um significado influenciado pela ação pedagógica.
As representações sociais na abordagem estrutural
A abordagem estrutural, priorizada neste estudo, preconiza que as representações sociais são
constituídas por um sistema central – que define a significação e a organização da representação; e
um sistema periférico – que permite a adequação da representação às mudanças conjunturais
(CAMPOS, 2003).
Os sistemas periféricos protegem o núcleo central dos desencontros com a realidade,
absorvendo-os e estabilizando a representação. Porém, dependendo da intensidade, abrangência e
frequência desses desencontros o núcleo central pode ser afetado e modificado estruturalmente,
transformando a representação dos indivíduos. Assim os elementos periféricos, por constituir a
parte flexível e que sofre constante evolução no processo das representações, se configura o
caminho mais acessível para a provável modificação de uma representação (FLAMENT, 2001).
Os sistemas periféricos se acomodam em torno do núcleo central e são hierárquicos,
ocupando lugares específicos dentro da estrutura das RS. Quando os elementos periféricos se
encontram perto do núcleo central, ou seja, ocupam a primeira periferia, agem na “concretização e
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significado” das representações (ABRIC, 2001). Esta se constitui uma importante área das RS, pois
seus elementos são os mais atuantes na correta compreensão e significância das representações
pelos sujeitos, além de apresentarem real probabilidade de migração para o núcleo central, e quando
isto ocorre, gera a transformação da representação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a investigação, adotou-se como modelo de pesquisa o método misto, por envolver
abordagens qualitativas, quantitativas e suposições filosóficas (CRESWELL e PLANO CLARK,
2007 apud CRESWELL, 2011). O método misto foi proposto sob a perspectiva da
complementariedade (PARANHOS et al., 2016), que compreende a análise dos dados mais gerais
seguida de uma avaliação mais profunda dos valores/sentimentos do sujeito sobre o objeto.
A amostra foi constituída por 95 estagiários (41,1% homens; 58,9% mulheres), matriculados
na atividade de ECS, com idade entre 19 a 35 anos, selecionados a partir de critérios de
intencionalidade (GIL, 2008). Os critérios adotados para a inclusão dos sujeitos foram: realizar o
ECS do no âmbito escolar; ter frequência regular nas reuniões de orientação do estágio; e
manifestar concordância em participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).
Esta pesquisa priorizou a abordagem estrutural das RS (ABRIC, 2001), tendo a recolha de
dados ocorridos no segundo semestre letivo de 2018, mediante questionário aberto construído para
a aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras. Foi solicitado aos participantes da pesquisa
registrarem as cinco primeiras palavras que lhes viessem à mente ao ouvir ou ler um termo indutor,
neste caso “Estágio Supervisionado”. Na sequência os licenciandos ordenaram as palavras por
ordem de importância e justificaram a escolha da palavra considerada mais importante. Devido à
espontaneidade, esta técnica permite acessar tanto os elementos que constituem o universo
semântico da representação social do objeto investigado, quanto os elementos implícitos que, numa
construção discursiva, provavelmente seriam mascarados ou omitidos (OLIVEIRA et al., 2005).
Além disso, possibilita que o próprio sujeito realize um trabalho de análise, comparação e
hierarquização sobre sua produção a respeito do objeto pesquisado (SÁ, 1998).
Os dados foram submetidos a análise prototípica com o auxílio do software EVOC Ensemble de Programmes Permettant L'annalyse des Evocations, (VERGÈS, 2006) que, partindo
da frequência e ordem das evocações, os elementos foram organizados e distribuídos em quatro
quadrantes, identificadores do provável núcleo central e os sistemas periféricos que estruturam as
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representações sociais sobre o ECS. A importância do núcleo central de uma RS se deve ao fato
deste determinar tanto o significado quanto a organização dos elementos estruturantes da
representação (ABRIC,2001).
Para a análise qualitativa, as justificativas de importância das evocações se constituíram em
corpus textual submetido à Análise interpretativa (BARDIN, 2011), objetivando maior
aprofundamento das questões que permeavam as respostas dos sujeitos, a fim de desvelar os
conteúdos implícitos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados apontaram que o provável núcleo central da representação social de
licenciandos de Educação física sobre o ECS comporta os elementos “Burocracia”, “Cansativo” e
“Escola” (Quadro 1).
A burocracia que envolve o ECS requer o cumprimento de exigências legais, sendo assim
entendida em virtude dos trâmites necessários à sua formalização que compreendem um certo
quantitativo de documentos e assinaturas. A este contexto encontram-se associados sentimentos de
desestímulo e stress.
A burocracia envolvida para o estágio acaba desestimulando os discentes, muitos não
conseguem bater os prazos de entrega da documentação e perdem o estágio,
acarretando ao aluno permanecer mais tempo na graduação. (ESTAGIÁRIO 46)

A burocracia do ECS também foi discutida em outras pesquisas (BARRETO; OLIVEIRA;
ARAÚJO, 2013; VALSECHI; KLEIMAN, 2014), configurando este componente curricular como
mais uma obrigação a ser cumprida e endossando uma visão pouco valorativa do ECS. Santos
(2003) relaciona esse olhar dos licenciandos à uma concepção fragmentada da formação docente, de
desarticulação entre teoria e prática, em que o ECS é concebido como o momento da colocar em
prática os ensinamentos teóricos apreendidos na graduação, comprometendo o reconhecimento da
atividade como campo de construção de conhecimento (PIMENTA; LIMA, 2009).
O elemento “Cansativo” é justificado pela carga horária do curso em horário integral, em
que o ECS se configura como uma tarefa a mais para o graduando.
Cansativo, pois é algo a mais integrado à rotina diária, que já é bastante pesada, dada a
carga horária das disciplinas. (ESTAGIÁRIO 22)
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Esta sensação se deve ao fato deste componente curricular necessitar de maior
disponibilidade de tempo para o seu cumprimento, além daqueles dedicados às atividades
curriculares regulares, se configurando como um fardo para os licenciandos (BARRETO;
OLIVEIRA; ARAÚJO, 2013). Cansaço este, também associado à burocracia, pois ao dedicarem
maior atenção aos aspectos burocráticos do ECS, os estagiários o caracterizam como uma etapa
angustiante, pesada ou até mesmo irrelevante para sua formação docente (SANTOS, 2003).
O elemento “Escola”, apesar de compor o provável núcleo central das representações sociais
dos licenciandos sobre o ECS, não teve sua importância justificada. A escola é o espaço onde se
concretiza o estágio, representando um espaço agregador à formação inicial, pois se concebe como
um lócus privilegiado onde ocorre a experiência da docência e propicia ao estagiário o
conhecimento do cotidiano escolar, gerando conhecimentos sobre a prática docente (AUTOR,
2015).
Em contrapartida, a escola pode se caracterizar como um espaço restritivo quando não
reconhecida pelo estagiário como espaço de formação, representando apenas um ambiente exigido
no cumprimento do ECS.
Esta faceta restritiva também se mostra quando a escola, na figura de seus agentes, recebe o
estagiário com desconfiança, como um estranho que se insere no seu meio a fim de emitir
julgamentos e avaliações sobre o trabalho desenvolvido (BARRETO; OLIVEIRA; ARAÚJO,
2013).
Estas circunstâncias se devem, entre outras, à distância entre a universidade e a escola,
situação que reforça o caráter aplicacionista do estágio subvertendo a concepção articuladora de
teoria e prática. Porém é função da universidade, em geral investida da autoridade epistemológica,
desconstruir esta concepção, promovendo a integração destes espaços de modo a favorecer a
aprendizagem da docência sob a dinâmica de relações horizontais e uma arquitetura que privilegie
transpor os fundamentos teóricos para as condições reais de exercício do magistério (AUTOR,
2015).
A primeira periferia, que comporta os elementos mais ativos no entendimento e significação
das representações para seus sujeitos, foi formada pelas evocações “Aluno”, “Aprendizado”,
“Experiência”, “Professor”, “Prática” e “Reunião”. Tais elementos, por circunscrevem ao campo
pedagógico do ECS, indicam o reconhecimento de seu aspecto formativo, revelando as
possibilidades de experiências profícuas no contexto escolar apesar dos problemas e condicionantes
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presentes na docência. As palavras “Aprendizado” (f=39) e “Experiência” (f=33), por suas altas
frequências e prontas evocações se mostraram bastante significativas neste quadrante.
Aprendizagem. O estágio supervisionado é uma oportunidade para a introdução à
docência. Nos traz a verdadeira realidade de como é dar aula e saber lidar com as
pessoas e seus problemas. É um processo de muito aprendizado que enriquece nossa
formação. (ESTAGIÁRIO 21)
Experiência, pois no estágio temos contato com professores que tem uma longa
trajetória na carreira escolar. Portanto esse contato durante o estágio nos permite
trocar informações e adquirir experiência dos acontecimentos do dia a dia no âmbito
escolar. (ESTAGIÁRIO 51)

Segundo Tardif (2014), a relação estabelecida entre estagiário e professor supervisor deve
ultrapassar o campo de transmissão de informações, oportunizando ao estagiário “[...] assimilar as
rotinas e práticas de trabalho, ao mesmo tempo em que recebe uma formação referente às regras e
valores de sua organização e ao seu significado para as pessoas que praticam o mesmo ofício” (op.
cit., 2014, p.58), iniciando um processo de construção de conhecimentos circunscritos à docência.
Um outro aspecto do ECS presente nesta pesquisa e também apontado no estudo
desenvolvido por Rodrigues (2013), se refere ao fato das experiências vividas no estágio também
auxiliarem na diminuição de insegurança comumente presente na realidade dos licenciandos quando
ascendem à docência, muitas vezes ilustradas pelo receio de não exercer um controle de turma e os
alunos dispersarem a atenção durante a aula (PEREIRA; HENRIQUE, 2016).
Nesta periferia se concentram fatores da prática docente, imprescindíveis na aprendizagem
da profissão (TARDIF, 2014), identificando o ECS como um espaço propício à experimentação da
docência e articulação teórico-prática. Por sua proximidade com o núcleo central, esta periferia
permite inferir que a representação do ECS como campo de construção de conhecimentos da
docência ronda a centralidade das representações sociais.
A zona de contraste, que pode corresponder a representações isoladas de grupos menores ou
um complemento da primeira periferia, trouxe os elementos “Compromisso”, “Relatório”,
“Responsabilidade” e “Vivência”, podendo caracterizar representações isoladas de pequenos grupos
ou complemento da primeira periferia. O “Compromisso” remete ao envolvimento de todos os
envolvidos no ECS, seja na escola, seja na universidade. Os elementos “Relatório” e “Vivência”
estão interligados ao elemento “Experiência” da primeira periferia, sendo o relatório visto tanto
como uma oportunidade de relatar as vivências, contribuindo tanto para a adaptação e entendimento
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do cotidiano escolar, quanto concebido como ferramenta burocrática, com sua valorização atrelada
ao fato de ser um requisito para aprovação na disciplina ECS e não necessariamente por sua
contribuição para a reflexão sobre o exercício da docência, fato também evidenciado nos estudos de
Cordeiro (2012).
A Responsabilidade ilustra o encargo em assumir a docência, ainda que supervisionada, e
suas obrigações inerentes, como compromissos de horários e datas acordadas no estágio. Este
quadrante demonstra estreita relação com o aspecto formativo do ECS apontado na primeira
periferia, pois ao inserir o licenciando na realidade escolar, oportuniza a aprendizagem da docência
depreendendo seus processos formativos.
Na segunda periferia emergiram os elementos “Chato”, “Conhecimento”, “Estresse”,
“Formação” e “Sábado”. Considerando que a segunda periferia comporta elementos “[...] menos
interessantes para a estrutura da representação do grupo social, trazendo aspectos mais
particularizados” (WALCHELKE; WOLTER, 2011, p. 523), faz-se necessário destacar a presença
de dois elementos essenciais no campo do ECS: “Conhecimento” e “Formação”. Tal fato revela um
possível enviesamento na concepção dos licenciandos sobre o ECS e sua importância para a
formação docente, que pode ser influenciado diretamente pelo estresse (SANTOS, 2003) conforme
registrado pelos licenciandos nesta pesquisa.
CONCLUSÕES
Este estudo propôs contribuir com as investigações acerca do ECS, buscando por meio do
desvelamento das representações sociais dos licenciandos do curso de Licenciatura em Educação
Física, ascender suas reais concepções sobre este componente curricular tão importante na formação
inicial docente.
Corroborando a literatura, este estudo apontou que os trâmites burocráticos realizados para a
formalização do ECS exercem grande influência nas representações sociais dos licenciandos, quer
seja pelas demandas oriundas na busca por espaços de formação, quer seja pela responsabilidade
atribuída ao licenciando na regularização destes espaços.
Devido às particularidades do contexto investigado, é previsível a sobrecarga apontada pelos
discentes na realização do ECS, uma vez que sua concomitância com as demandas disciplinares do
curso de licenciatura em tempo integral exige maior dispêndio de energia e tempo dos sujeitos no
cumprimento de atividades dentro e fora da universidade.
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Apesar das evocações desveladas nesta pesquisa refletirem a concepção dos licenciandos
sobre o ECS simbolizado pelas demandas decorrentes de sua formalização em detrimento de seu
caráter formativo e pedagógico para a formação docente, a análise prototípica apontou importantes
elementos com reais possibilidades de assumir a centralidade dessas representações, e que
coadunam com o papel do ECS na formação inicial docente. Tais resultados apontam para a
necessidade de repensar o ECS nos espaços formativos e a relação vertical existente entre
universidade e escola, buscando caminhos que levem os licenciandos a conferir o devido
protagonismo pedagógico do ECS na sua formação docente.
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ANEXO
Quadro 1. Quadrantes das representações sociais sobre o estágio
POSSÍVEL NÚCLEO CENTRAL
Frequência Média ˃ 11

OME
2,70

burocracia

19

cansativo
escola

PRIMEIRA PERIFERIA
˂

Frequência Média ˃ 11

OME ˃ 2,70

2,158

aluno

13

2,769

12

2,333

aprendizado

39

2,872

18

2,611

experiência

33

2,727

professor

13

3,231

prática

16

3,000

reunião

11

3,000

ZONA DE CONTRASTE

SEGUNDA PERIFERIA

Frequência Média ˂ 11

OME
2,70

compromiss
o

6

relatório

˂

Frequência Média ˂ 11

OME ˃ 2,70

1,167

chato

6

2,833

8

2,625

conheciment
o

9

2,778

responsabili
dade

7

2,571

estresse

8

2,875

vivência

10

2,700

formação

10

3,200

sábado

7

3,000

OME: Ordem média de evocação
Fonte: Dados da pesquisa
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Resumo
O estágio curricular supervisionado (ECS) é campo de construção de conhecimento acerca da
formação profissional e da docência, mas seu desenvolvimento em alguns contextos é afetado por
atitudes que, ancoradas no senso comum, não lhe atribuem o valor devido. Neste cenário, se faz
importante compreender as representações sociais (RS) construídas sobre o ECS, por influenciarem e
definirem as atitudes dos sujeitos envolvidos neste processo formativo. O objetivo da pesquisa foi
identificar e analisar as RS de licenciandos em Educação Física (EF) acerca do ECS. Adotou-se o
método misto com 95 estagiários do curso de Licenciatura em EF de uma universidade pública. Os
dados foram coletados através da técnica de associação livre de palavras, hierarquizadas e justificadas
conforme importância, sendo analisados prototipicamente de modo a permitir identificar a estrutura e
organização das RS. Os resultados apontaram RS centradas nas evocações “Burocracia”, “Cansativo” e
“Escola”, relacionadas à formalização do ECS, seus trâmites legais, sua concomitância com um curso
integral e a procura por um espaço formativo para sua concretização. A primeira periferia, reforçada
pela zona de contraste, se concentrou no aspecto pedagógico do ECS, na qual os elementos indicam o
reconhecimento de sua relevância no processo de formação profissional. Embora as demandas
burocráticas decorrentes da formalização do ECS sobreponham seus aspectos formativos e embasem
as RS dos licenciandos, sua estruturação acena para a presença de elementos de caráter pedagógico
propensos a assumir sua centralidade. Tal movimento requer ações que busquem relevar o aspecto
formativo do ECS conferindo-lhe o devido protagonismo na formação docente.
Palavras-chave: Representações sociais. Formação inicial. Estágio curricular supervisionado. Educação
física.
POR UMA PEDAGOGIA DA FORMAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: A PRÁTICA
COMO LUGAR E ESPAÇO DE FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
Samuel de Souza Neto – UNESP/RC

INTRODUÇÃO
A formação docente vem passando por transformações profundas do século XX ao século
XXI, tanto em âmbito internacional como nacional com relação aos agentes; espaço e lugar de
formação; modalidades e duração dos estágios (BRASIL, 1996, 2002a, 2002b, 2008; BORGES,
2008; GERVAIS et DESROSIERS, 2005).
Estas transformações que estão na base do movimento pela profissionalização do ensino
(HOLMES GROUP, 1986; BRASIL, 1996; TARDIF, 2002; CONTRERAS, 2002) consideram o
ensino como uma atividade profissional de alto nível, fundamentado sobre uma base de
conhecimentos (SHULMAN, 1987; TARDIF, 2002; NÓVOA, 2019) com formatos específicos em
função das características de cada país (ALTET, 2011). De modo que o ponto para o qual todos
convergem é o de considerar a prática profissional (ES) como um lócus de produção e de formação
(BORGES et al, 2008).
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Porém, desde 1996, Lei de Diretrizes e Bases, temos assistido a um esforço dos legisladores
em valorizar a “prática” na formação inicial de professores, podendo-se destacar as 300 horas de
Prática de Ensino (BRASIL, 1996); as 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado e as 400
horas de Prática como Componente Curricular (BRASIL, 2002, 2015); as 800 horas de Prática
Pedagógica (BRASIL, 2019). Entre outras iniciativas assiste-se também às novas políticas de
indução ao ensino com o PIBID e a Residência Pedagógica (NÓVOA, 2018), bem como na
organização do ES com a Lei nº 11.788/2008, normatizando-o como estágio profissional nas
instituições. Mas tendo como referência a empresa, indústria, espaço social diferente do escolar em
que se recebe os estagiários.
AUTOR (2019) afirmam que esse esforço não se dá no sentido de substituir a formação teórica
pela prática, pois não se reduz a carga teórica, mas aumenta-se a prática. Há um avanço na legislação no
sentido de aumentar as possibilidades de articulação entre essas esferas conceituais da formação,
percebendo-se a insuficiência delas isoladamente.

Assim sendo, por parte das IES, explicitamente, se observa, como na instituição pública em
que trabalho, descompassos que ocorrem ao mesclar conceitos e ou substituí-los para uma visão de
estágio profissional nos moldes do que é feito nas profissões liberais. Aponta-se para uma “visão
única” não reconhecendo a especificidade que há quando se fala em ES desenvolvido na escola.
Assinala-se, ainda, que a Universidade, enquanto estrutura e tradição, a partir do modelo
homboldiano, tem dificuldade em reconhecer a prática como um lugar de formação e produção de
conhecimentos no ensino, assim como tem dificuldades em conceber o ES como uma área de
conhecimento, ficando este esforço confinado a poucos professores que ousam ir contra esta
mentalidade.
Em função dessa problematização, esse trabalho tem como objetivos identificar e analisar os
dispositivos de formação, os agentes e as modalidades de orientação, supervisão e colaboração
pedagógica que estariam contribuindo para a perspectiva de uma pedagógica da formação no ES da
UNESP/RC, UNICAMP, USP e UFSCar.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No final do século XX, o trabalho do professor passou a ser foco de questionamentos que o
vincularam à (má) qualidade da educação e do ensino, assinalando que essa formação era pobre e
insuficiente, bem como produzindo um tipo de crítica formulado no “argumento da incompetência”
(SOUZA, 2006). Estabeleceu-se uma relação discursiva entre (baixa) qualidade dos sistemas
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públicos de ensino e à (baixa) qualidade na formação docente, ao mesmo tempo em que se
ressaltava “a centralidade dos professores nas sociedades contemporâneas” (SOUZA & SARTI,
2014, p. 95).
Paralelo a esse processo se desenvolveu o movimento pela profissionalização do ensino,
marcado pela iniciativa de 50 reitores de universidades americanas, inaugurando um novo modelo
de formação docente (HOLMES GROUP, 1986). Este modelo foi pautado, principalmente, na
epistemologia da prática (SCHÖN, 1992), propondo-se revelar os saberes utilizados pelos
professores; como eles são utilizados, mobilizados e integrados pelos docentes em suas tarefas
cotidianas? como eles são incorporados, produzidos e utilizados por eles? (TARDIF, 2013).
AUTOR (2019) assinalam que ao se tomar a epistemologia da prática como base da formação de
professores insere-se à docência em uma categoria profissional, e não mais vinculada a um ofício, pois
no “mundo do trabalho, o que distingue as profissões das outras ocupações é, em grande parte, a
natureza dos conhecimentos que estão em jogo” (TARDIF, 2013, p. 6). Assim, admite-se que o
movimento pela profissionalização é uma tentativa de reconstruir os princípios e fundamentos que
embasam o ofício de professor (Tardif, 2013).
Seguindo esta lógica, quando se olha para os conceitos de epistemologia da prática profissional e
de profissionalização vinculados às situações de ES e das práticas de ensino, elas passam a serem vistas
como aspectos centrais da formação inicial. Se antes, a prática era desenvolvida de forma artesanal,
passando posteriormente para uma operacionalização aplicacionista e tecnicista, chega-se no presente a
uma prática reflexiva individual e coletiva, possibilitando ao futuro professor no ES vivenciar e
experienciar o cotidiano escolar

Essa concepção de ES, pautada na ideia de profissionalização docente, traz

consigo

inúmeros desafios para o seu desenvolvimento, como o de reunir equipes de professores da escolacampo e da universidade como responsáveis pela formação de futuros professores, auxiliando-os
nesse processo de reflexão e análise do ensino (ALTET, 2001).
No entanto, para que o ES possa seguir essa perspectiva de profissionalização da formação
profissional há necessidade de dois movimentos: (a) uma maior proximidade da formação com as
práticas profissionais docentes, considerando a escola como lócus formativo privilegiado e (b) a
elevação do nível de certificação dos professores, acompanhando a elevação do nível educacional
da população (SARTI, 2013a, p. 218). Enfim, passa-se a considerar na formação de professores a
socialização e o desenvolvimento profissional, mas também a análise de prática com o uso de
dispositivos.
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Ao se olhar para a formação inicial como um processo de socialização de aprendizagem de
uma profissão deve-se possibilitar ao sujeito organizar os saberes aprendidos para serem
empregados em situação de ensino, bem como a “integração entre o local de trabalho e a formação
docente” (SARTI, 2013a, p.218). Espera-se também que os professores experientes assumam uma
nova identidade, como “formadores de seus pares dentro de uma lógica socioprofissional (SARTI,
2013a). De modo que a incorporação desse “ponto de vista pedagógico” (AZANHA, 2006),
especificamente docente, possibilita aos professores o discernimento nas situações de ensino e
tomadas de decisões. Em função desses aspectos projeta-se para o ES a necessidade de uma
pedagogia da formação. Nóvoa (2012) ao se referir a uma pedagogia da formação na universidade
defende o seu vínculo com quatro aspectos: Investigação – Grupos de Pesquisa; Colaboração;
Pedagogia Situacional e Cultura Profissional; Experiência.
Propõe-se como primeiro aspecto uma pedagogia da formação baseada em práticas de
pesquisa, seguida de um segundo aspecto pautado em práticas de colaboração, trabalho em equipe,
ou seja, que se faz em colegialidade por meio do diálogo, constituindo redes sociais (NÓVOA,
2012). No caso do ES, as relações de diálogo são baseadas na perspectiva da parceria universidadeescola como coformadoras. Um terceiro aspecto valoriza a situação, dando margem para uma
pedagogia da imprevisibilidade e a emergência de cultura profissional. Valoriza-se a aprendizagem
de uma pedagogia situacional, envolvendo práticas de uma cultura mais ativa, nas quais os
estagiários identifiquem e analisem aspectos do ensino, da realidade escolar, do trabalho docente e
cultura do magistério. Por fim, o último aspecto, uma pedagogia que valorize as dimensões
experienciais dentro e fora muros da universidade, permitindo aos futuros professores ampliarem as
experiências e vivencias no campo do trabalho docente e da realidade escolar para estabelecerem
diálogos mais consistentes. Concluindo, uma pedagogia que vá além da tradição e não se feche no
conhecimento, uma pedagogia que seja capaz de valorizar uma experiência que inclua a reflexão
social (NÓVOA, 2012).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como caminho escolheu-se a pesquisa qualitativa, tendo como paradigma o construtivismo
social (ALVES-MEZZOTTI & GEWANDSZNADJDER, 1998, p.133-134). A pesquisa qualitativa
tem caráter compreensivo e interpretativo, partindo do pressuposto de que as pessoas agem em
função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores, buscando compreender as
particularidades dos indivíduos participantes. No âmbito desse paradigma se trabalhará com a
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investigação do tipo construtivismo social, acrescida de uma atitude crítica em relação a realidade.
Dessa forma inicia-se empregando um construtivismo cotidiano, entendido como a crença de que a
mente está ativa na construção do conhecimento, mas opondo-se a uma epistemologia empírica e
realista ingênua (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 201).
Os participantes foram 4 professores orientadores de ES (Faculdades de Educação/Depto de
Educação/Depto de Metodologia do Ensino): UNESP (PO1), USP (PO2), UNICAMP (PO3) e
UFSCar (PO4), tendo todos assinados o termo de consentimento. Optou-se fonte documental
(QUIRINO, 1999) e entrevista (COSTA, 2002), buscando nas propostas de formação (projeto
pedagógico) da USP, UNESP (Rio Claro), UNICAMP e UFSCar dados sobre a orientação/modelo
curricular, considerando os diferentes elementos, competências e habilidades que compõem o
universo do ES. Para Lüdke e André (1986, p. 38-39) a análise documental “busca identificar
informações factuais nos documentos a partir de questões de interesse”, constituindo “uma fonte
estável e rica; de baixo custo”.
Com relação a entrevista esta teve como finalidade fazer uma reconstrução histórica a partir
da compreensão do entrevistado, tendo como objetivo o estabelecimento de uma situação de
interação na qual se estabelece um processo de comunicação e parceria entre o
entrevistador/entrevistado para que ocorra troca de informações (COSTA, 2002). Escolheu-se a
entrevista semiestruturada, visando obter informações de questões concretas, previamente definidas
pelo pesquisador, bem como explorações não-previstas.
Para o tratamento dos dados utilizou-se a “análise de conteúdo” (BARDIN, 1979). Nela o
ponto de partida é a mensagem, seja verbal, gestual, figurativa, documental ou diretamente
provocada, pois expressam as representações sociais construídas sob condições contextuais nos
quais os emissores estão envolvidos (FRANCO, 2007).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram organizados em dois eixos: modelo de formação e

estágio

supervisionado: organziação e dispositivos.
MODELO DE FORMAÇÃO
Tardif (2002) aponta que a profissionalização dos professores apresenta a epistemologia da
prática profissional como tentativa de superação dos discursos, pois valoriza-se a prática
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profissional, colocando como perspectiva o modelo curricular profissional de formação (BORGES,
2008).
Quadro 1. Modelos de Formação Profissional
Modelo curricular acadêmico
P
r
o
f
i
s
s
i
o
n
a
l

S
a
b
e
r
e
s

M
o
d
a
li
d
a
d
e
s
d
e
f
o
r
m
a
ç
ã
o

Voltado para a formação profissional que é
tomado como um tecnólogo, um expert, que
domina um conjunto de conhecimentos
formalizados e oriundos da pesquisa, a fim de
aplicá-los na prática escolar.

Modelo curricular profissional
Voltado para a formação do profissional
reflexivo, que produz saberes e que é capaz de
deliberar sobre sua própria prática, de objetivá-la,
de partilhá-la, de questioná-la e aperfeiçoá-la,
melhorando o seu ensino.

Baseado na epistemologia científica.

Baseado na epistemologia da prática.

Visão unidimensional e disciplinar dos saberes na
base da formação.

Visão pluralista dos saberes na base da formação.

Saberes científicos e curriculares são a referência
para a formação profissional.

Saberes práticos e competências são a referência
de base para a formação profissional.

Pesquisadores e formadores universitários
produzem e controlam os saberes na base da
formação, enquanto os professores aplicam os
saberes na base da formação.

Professores e pesquisadores produzem e
controlam os saberes na base da profissão, o saber
da experiência, os saberes práticos possuem o
mesmo estatuto que os saberes científicos.

Centrada na formação acadêmica.

Centrada na prática.

Estágio não muito longo, no final do curso.

Estágio em alternância ao longo da Formação

A universidade é o centro da formação.

A escola é o lócus central da formação.

Apesar das idas ao campo (ao meio escolar) é a
universidade que controla todo o processo de
formação.

Ocorre em alternância entre o meio escolar e o
meio de formação na universidade. O processo de
formação é partilhado e, em uma certa medida,
mesmo a avaliação é partilhada entre os atores.

Os atores envolvidos na formação são
particularmente os docentes universitários, os
professores que recebem os estagiários se limitam
a dar conselhos partilhar seu espaço de trabalho e
não participam nem mesmo da avaliação dos
estagiários.

Envolve
outros
atores
que
aqueles
tradicionalmente implicados na formação. Além
dos professores associados (ou tutores, ou mestres
de estágio) envolve diretores, especialistas e
técnicos de ensino, supervisores.

Se apoia, sobretudo, em dispositivos tradicionais
de transmissão de conhecimentos e notadamente
sobre a ideia de que dominando um bom
repertório de casos e técnicas o profissional é apto
a agir em situações reais de ensino.

Envolve dispositivos de desenvolvimento de
reflexão sobre a prática e de tomada de
consciência dos saberes. Ancorada em abordagens
do tipo por competências, por problemas, por
projetos, clínicas etc.

Fonte: Borges (2008)

Dessa forma, no âmbito da profissionalização do ensino, o Modelo Curricular Acadêmico
(também denominado de profissionalismo clássico) dá-se no esforço acadêmico para “desenvolver e
clarificar uma base de conhecimento para o ensino”, buscando construir o “edifício do
profissionalismo sobre os alicerces da certeza científica”, assim como categorizando e codificando
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“o conhecimento prático dos professores em termos técnicos, científicos ou teóricos” (GOODSON,
2008, p.213). Portanto, a profissionalização ocorre por via da academização.
Formosinho (2009, p. 94) coloca que “a progressiva substituição, na maioria das
universidades, da pedagogia pelas ciências da educação tem provocado a academização da
formação de professores, confinando a formação à componente intelectual do desempenho
docente”. O autor assinala que a academização não é adequada a formação de professores de escola
básica por valorizar de forma diferenciada a componente intelectual do desempenho docente. Ele
pontua que a docência implica um desempenho intelectual e um desempenho técnico, ao mesmo
tempo, em que incluí um desempenho relacional e um desempenho moral, pois os professores
especialistas em determinadas áreas do saber são agentes também de desenvolvimento humano.
Para Gauthier et al (1998, p.28) significa adotar outro modelo de formação, para “conceber o ensino
como sendo mobilizado por vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o
professor se abastece” e fundamenta a sua ação pedagógica na escola.
No Brasil, com relação aos modelos de formação estudados observou-se que nós não temos
um modelo definido (SAVIANE, 2009). Eles estão mais próximos do acadêmico em sua
organização e estruturação (UNESP, 2017; USP, 2007; UNICAMP, 2015; UFSCAR, 2010),
corroborando com as críticas de Schon (1992), a respeito do modelo da racionalidade técnica, bem
como de Betti, Betti (1996) na Educação Física ao apontar para o predomínio do modelo técnicocientifico. Dessa forma, as propostas de formação inicial têm como base a racionalidade técnica
(perpassada por componentes da racionalidade prática e da racionalidade crítica (UNESP, 2017;
USP, 2007; UNICAMP, 2015; UFSCar, 2010), quando se olha para os programas de formação das
IES.
Porém, tanto Zeichner (2013) como Nóvoa (2012) vão defender, na contemporaneidade, um
modelo híbrido de formação, considerando o que se tem de significativo na racionalidade técnica e
na racionalidade prática. Elege-se dessa forma como base de conhecimento para a formação do
professor: o conhecimento científico, o conhecimento pedagógico e o conhecimento profissional
docente (NÓVOA, 2019).
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ORGANIZAÇÃO E DISPOSTIVOS
Entre as IES defende-se como perfil profisisonal: a docência como a base obrigatória de sua
formação e identidade profissional, uma docência que trás subjacente a ela como condição sine qua
non o conhecimento do movimento humano (motricidade humana) aplicado ao fenômeno educativo
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(UNESP, 2017); um professor que compreenda o papel social da escola e da EF como componente
curricular (USP, 2007); um professor que posso atuar na assessoria, planejamento, execução e
avaliação do componente curricular (UNICAMP, 2015); a formação de um professor que domine a
transmissão, assimilação, (re)construção de conhecimentos, conteúdos, habilidades e atitudes
culturais, científicas, sociais e corporais que permitam a ação educativa nos setores de atuação do
educador vinculado à Educação Física (UFSCar, 2010)
Os ES são organizados a partir do terceiro ano de formação indo até o quarto ano, pois são
cursos que tem um minimo de 4 anos e máximo de 7 anos, como poderá ser visto:
Quadro 2. O ES nas IES: UNESP, USP, UNICAMP, UFSCar
ES

Distribuição dos Estágio Curricular Supervisionado (ECS)

IES

ESC

ECS

ECS

UNESP

3º ano/ECS – PE1 120 h

3º ano/ECS – PE2 90 h

4º ano/ECS – PE3 90 h

(2017)

Base
de
conhecimento;
crenças; reflexão critica; a
docência
como
profissão;
proposta curricular; o ES como
área
de
conhecimento;
observação
e
projeto.
Dispostivos:
iniciação
a
docencia
(observação;
pesquisa); reflexão critica;
portfólio/rotinas; projeto.

Educação Infantil e Ensino
Fundamental
e Gestão Saberes
Docentes;
Profissionalidade;
Prop.
Curricular;
Gestão.
Dispostivos: projeto; check
list; caso de ensino; reflexão
critica;
portfólio/saberes;
parceria intergeracional.

Ensino Fundamental 2 e
Gestão - Pedagogia da
Autonomia; Epistemologia
da Prática Profissional;
Proposta
Currcular;
Gestão.

Curso Lic: 3570
h
420 h
Depto
Educação

de

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

Dispostivos: projeto; caso
de ensino reflexão critica;
check list; portfólio/ped.
autonomia.

ECS
4º ano/ECS – PE4 120 h –
Ensino Médio e Gestão Saberes
Profissionais;
Reflexão Crítica; Proposta
Curricular.
Diposivos:
tema
emergente; check list;
reflexão
crkitica;
portfólio/reflexão critica;
portfólio/gestão;
caso de ensino/gestão

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

USP

FE – 3º ano

FE – 3º ano

FE – 4º ano

FE – 4º ano

(2007)

EDM 0294 – Psicologia – (90
h) 30 h ES.

EDA 0463 – POEB – (90 h)
60 h ES

Comunidade escolar; análise
critica;
conhecimento
da
realidade;
entrevistas.
Dispostivo: ficha de estágio,
projeto, relatório

Politicas para a Educação
Básica; práticas e relações
escolares;
gestão
educacional; ONGs; EJA.

EDM0441 – Metodologia
do Ensino de EF I – (150
h) 90 h ES

EDM0446 – Metodologia
do Ensino de EF II – (150
h) 90 h ES

Cotidiano
da
escola;
função social da escola e
da EF; abordagens de
ensino;
Dispostivo:
processos reflexivos; ficha
de estágio,
relato de
experiência,
projeto,
filmes; relatório.

Sociedade Contemporânea,
orientações
didática;
estudos culturais; projeto
de ensino. Dispostivo:
ficha de estágio, processos
reflexivos, filmes; relato de
experiência,
projeto,
relatório.

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

Curso Lic: 3810
h
400 h
300
h
Faculdade
de
Educação (FE).
Obs.: não se
tem
a
distribuição da
carga horária
100
h
Faculdade
de
EF e Esporte
(FEFE)

EDA 0402 – Didática – (90 h)

Dispostivo: ficha de estágio,
projeto, relatório

30 h ES
Processos de ensino; obs de
aulas; entrevista; análise de
documentos.
Dispostivo: ficha de estágio,
projeto, relatório
FEFE – 3º ano

FEFE – 3º ano

FEFE – 4º ano

FEFE – 4º ano

EFP0116 - Educação Física na
Educação Infantil I – (60 h)
10h ES

EFP0120 - Educação Física
na Educação Infantil II- (60
h) 10h ES

EFP0117 - Educação Física no
Ensino Fundamental do 1º ao 5º
ano I – (60 h) 10h ES

EFP0121 - Educação Física
no Ensino Fundamental do 1º
ao 5º ano II – (60 h) 10h ES

EFP0123
Educação
Física
no
Ensino
Fundamental do 6º ao 9º
ano I – (60 h) 10h ES

EFP0125
Educação
Física
no
Ensino
Fundamental do 6º ao 9º
ano II – (60 h) 10h ES

EFP0118 - Educação Física
Escolar Adaptada I – (60 h)
10h ES

EFP0122 - Educação Física
Escolar Adaptada II – (60 h)
10h ES

EFP0124
Educação
Física no Ensino Médio I –
(60 h) 10h ES

EFP0126
Educação
Física no Ensino Médio II
– (60 h) 10h ES

Dispostivo: projeto, relatório

Dispostivo: projeto, relatório

Dispostivo: projeto; relato
de experiencia; reflexão
crítica; relatório.

Dispostivo: projeto,; relato
de experiencia; reflexão
crítica; relatório.
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*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

FEF - 3º ano/EF521 – 90 h

FEF - 3º ano/EF621 – 105 h

FE – 4º ano/EL774 – 90 h

*** Orientação: Prof. EF

UNICAMP
(2015)
Curso Lic: 3390
405 h
210
h
–
Faculdade
de
Educação (FE)

Estágio Supervisionado
Educação Física I

Estágio Supervisionado II

3º ano/ECS 1 – EI

3º ano/ECS 2 – EF1

4º ano/ECS 3 – EF2

4º ano/ECS 4 – EM

120 h

120 h

120 h

120 h

Disciplina
de
Orientação
Pedagógica voltada para o
Ensino Infantil.

Disciplina de Orientação
Pedagógica voltada para o
Ensino Fundamental 1

Disciplina de Orientação
Pedagógica voltada para o
Ensino Fundamental 2

Disciplina de Orientação
Pedagógica voltada para o
Ensino Médio

Dispositivo: projeto, check list
de supervisão, relato de
experiencia, relatório.

Dispositivo: projeto, check
list de supervisão, relato de
experiencia e relatório

Dispositivo:
projeto,
avaliação de aula, relato de
experiencia e relatório

Dispositivo:
projeto,
avaliação de aula, relato de
experiencia e relatório

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

*** Orientação: Prof. EF

UFSCar
(2010)

Depto
de
Metodologia do
Ensino

Estágio Supervisionado I

*** Orientação: Prof. EF

Dispostivo: Observação das
práticas pedagógicas: educação
infantil; ensino fundamental e
ensino
médio;
projeto;
relatório.
*** Orientação: Prof. EF

480 h

Estágio Supervisionado em
Educação Física II

Dispostivo: explora-se o
estágio
em
projetos
integradores
e
interdisciplinares; reflexão
crítica; ficha de estágio;
observação;
projeto;
relatório.

195
h
–
Faculdade
de
Educação Físca
(FEF)

Curso Lic: 3240
h

em

FE – 4º ano/EL874 – 120
h

Dispostivo:
intervenção
pedagógico em EF nos
diferentes niveis de ensino;
projeto; ficha de estágio;
relatório

Dispostivo:
reflexão
crítica;
projetos
integradores
e
interdisciplinares entre as
diferentes
áreas
de
conhecimento (EF, Letras,
CB, Sociologia); ficha de
estágio; projeto; relatório.

Fonte: Dados da pesquisa

O conceito de estágio é trabalhado de forma diferente nas quatro universidades. Há uma
maior aproximação entre a USP e a UNICAMP por compartilhar parte da carga horária do estágio
com as Faculdades de Educação (USP - 300 horas – 2 profs de EF; UNICAMP - 200 horas – 1 prof.
de EF) e a Faculdade de Educação Física e Esporte / Faculdade de Educação Física (USP - 100
horas – 10 profs de EF; UNICAMP - 200 horas – 2 profs de EF). Entre a UNESP e UFSCar ocorre
o mesmo, mas de forma contrária, os estágios estão centralizados no Depto de Educação (UNESP 420 horas – 2 profs de EF) e no Depto de Metodologia do Ensino (UFSCar - 480 horas – 2 profs de
EF). Porém, a supervisão nas escolas-campo de estágio é diferente em cada programa de formação.
Os estágios na UNESP e UFSCar, por estarem em cidades na faixa de 200 a 250 mil habitantes
permitem um acompanhamento mais próximo com as escolas; enquanto que UNICAMP e USP por
estarem em cidades populosas (acima de um milhão de habitantes e 12 milhões de habitantes)
podem apresentar dificuldades de supervisão in loco. Cabe colocar que não temos uma cultura
profissional envolvendo a parceria entre universidade-escola no que se refere ao ES, apesar das
experiencias exitosas individualmente. Não se reconhece oficialmente para progressão na carreira o
trabalho e o papel do professor supervisor no acolhimento e acompanhamento de estagiários.
Embora haja essa observação, nos cursos (UNESP, 2017; USP, 2007; UNICAMP, 2015;
UFSCAR, 2010) e nas descrições dos participantes (PO1, PO2, PO3, PO4) reconhece-se a escola
como espaço de formação e valoriza-se o professor supervisor. Da mesma forma valoriza-se uma
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base de conhecimentos que fundamenta a prática docente (TARDIF, 2002; NÓVOA, 2019) em suas
reflexões; o uso de dispositivos na formação: projeto, check list, portfólio, caso de ensino, reflexão
crítica, profissionalidade, tema emergente, TCE (PO1); projeto, reflexão crítica, filmes, relato de
experiencia, relatório (PO2); projeto, reflexão crítica, projetos integradores e interdisciplinares,
relato de experiencia, relatório (PO3); projeto, check list, avaliação de aula, relatório (P04).
Em comum, de um lado, a reflexão crítica perpassa os projetos de ensino, relatos de
experiência e os relatórios (PO1, PO2, PO3, PO4) e, de outro, há as inovações pedagógicas:
portfólio, caso de ensino, check list, parceria intergeracional, perspectiva profissional (PO1); filmes,
diversidade nas propostas de estágio, perspectiva cultural (PO2); observação de práticas
pedagógicas, projetos integradores e interdisciplinares, perspectiva emancipatória (PO3); check list
de acompanhamento, avaliação de aula, perspectiva pedagógica (PO4).
Dessas observações é possível encontrar elementos para uma pedagogia da formação
(NÒVOA, 2012) quando se pensa o ensino como pesquisa e a pesquisa no ensino; trabalhos de
colaboração entre universidade-escola nos estágios; os desafios da sala de aula como uma
pedagogia situacional, explorando-os como casos de ensino (PO1) ou na problematização das
questões do ensino (PO2, PO3, PO4); e, a busca por experiencias extra muro da universidade com
os projetos integradores e interdisciplinares (PO3), filmes (PO2), check list (PO1, PO2), parceria
intergeracional (PO1).
Porém, em termos de profissionalização do ensino no ES, a UNESP fornece mais elementos
por assumir esta proposta como perspectiva (NÓVOA, 2019), dando ênfase para as análises de
prática (ALTET, 2000; WITTORSKI, 2014).
CONCLUSÕES
Neste trabalho observou-se que há avanços nas propostas de formação de professores no
campo do ES. Da mesma forma que há desafios pela frente na não concretização, ainda, de uma
definição clara com relação aos papéis que universidade e escola, orientadores e supervisores e
estudantes devem desempenhar no tocante aos ES.
Apesar das orientações legais e dos esforços as instituições de formação de professores não
costumam manter um trabalho articulado com as escolas de educação básica que recebem seus
estagiários, faltando a incorporação de um “ponto de vista pedagógico” (AZANHA, 2006), uma
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perspectiva especificamente docente, que possibilite aos professores o discernimento nas situações
de ensino e a tomada de decisões (NÓVOA, 2019).
Embora haja esta compreensão as possibilidades para uma Pedagogia da Formação no
Estágio Supervisionado são promissoras, pois um dos elementos centrais que perpassa os quatro
aspectos (pesquisa, colaboração, pedagogia situacional e cultura profissional, experiência) está na
reflexão crítica na/sobre a prática docente. De se olhar para o ES como um período de iniciação
“em atividades, modos de conduta e pensamento, que possuem regras intrínsecas, referentes ao que
é possível para a ação” (PETERS, 1979, p.125).
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Resumo
A formação docente vem passando por transformações profundas ao longo do século XX e início do
século XXI, tanto em âmbito internacional como nacional com relação aos agentes envolvidos; espaço
e lugar de formação; modalidades e duração dos estágios supervisionados (ES). Neste contexto
objetivou-se identificar e analisar dispositivos de formação, agentes e modalidades de orientação,
supervisão e colaboração pedagógica que estariam contribuindo para uma pedagógica da formação no
estágio supervisionado da UNESP/RC, UNICAMP, USP e UFSCar. Opta-se pela pesquisa qualitativa,
construtivismo social, com quatro professores orientadores de estágio (PO1, PO2, PO3, PO4), tendo
como técnicas: fonte documental, entrevista semiestruturada, análise de conteúdo. Como resultados
observou-se que o movimento pela profissionalização do ensino e o movimento ancorado na
experiência prática coexistem como um caminho intermediário para se aliar a elevação do nível da
formação com à ênfase na prática docente. Nos programas de ES, a presença dos saberes docente, o
uso de portfólios, casos de ensino ou relatórios aparecem na forma de dispositivos, assim como uma
base de conhecimentos; observa-se uma problematização dos conteúdos e o exercício de uma
profissionalidade docente (obrigação moral, compromisso com a comunidade, competência
profissional). A parceria Universidade-Escola ainda tem na figura do professor orientador/universidade
um personagem central de mediação na qual a escola entende que compete a esse professor a condução
do processo. Com relação aos elementos para se pensar uma pedagogia da formação no ES observouse indicativos, como: organização do estágio; relação universidade-escola; acolhimento e
acompanhamento do estagiário; formação do formador da escola; utilização de dispositivos de análise
de prática; reflexão crítica. Concluiu-se que embora no processo de socialização profissional falte a
incorporação de um ponto de vista pedagógico há indicativos promissores de uma pedagogia da
formação.
Palavras-chave: Educação Física, Pedagogia da Formação, Estágio Supervisionado, Prática.
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Resumo
Este painel debate o processo de formação inicial de professores em articulação com a
profissionalização docente. Parte-se do pressuposto que a identificação dos elementos que contribuam
para profissionalização docente associa-se a um processo de desenvolvimento profissional construído
desde a formação inicial. Dois cenários dialogam neste painel com o intuito de defender a reciprocidade
entre teoria e prática: um de base teórica sobre a clarificação conceitual de temáticas ligadas à
profissionalização docente, e outro de base prática, sobre estágio supervisionado do curso de
pedagogia. O primeiro trabalho traz os resultados de uma "visita" aos itinerários da profissionalização,
profissionalidade e profissionalismo docente, que surgem nos discursos da educação diante de um
contexto de influências. A partir de uma revisão de literatura, o texto identifica uma polissemia
conceitual que permite fomentar reflexões e discussões sobre as concepções da própria docência, as
múltiplas configurações de formação docente e as formas de valorização profissional. O segundo
artigo aborda os dilemas da prática pedagógica dos professores das séries iniciais na perspectiva dos
estudantes de pedagogia durante o estágio. Fornece elementos para se refletir tanto sobre a prática de
ensino na formação de novos professores, como sua contribuição para o desenvolvimento profissional
dos professores em exercício. O terceiro texto analisa as atividades de intervenção didático/pedagógico
elaboradas no estágio do curso de pedagogia em diálogo com o professor regente das séries iniciais. As
atividades produzidas oportunizaram ao professor em formação conjugar os conhecimentos teóricos
obtidos durante o curso com a prática de sala de aula, construindo propostas pedagógicas reflexivas,
relacionais e contextualizadas. A articulação dos três estudos identifica que para consolidação da
profissionalização docente e sua valorização, faz-se necessário que desde a formação inicial, os
professores em formação experienciem situações desafiadoras e contextuais, onde possam vivenciar a
colaboração, a interação e a reflexão diante da complexidade da docência.
Palavras-chave: Profissionalização docente; Formação de professores; Estágio; Práticas pedagógicas;
UMA VISITA AOS ITINERÁRIOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, DO PROFISSIONALISMO E
DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE EM ESTUDOS RECENTES
Simone Henriques Gonçalves Lima – Fundação Osório/RJ

INTRODUÇÃO
Na origem do magistério, diferentes pessoas exerciam a atividade de ensinar por ela estar associada
a um fator natural, que qualquer pessoa poderia realizar. Para tal, muitas vezes, o mecanismo de
seleção esteve ligado ao aspecto moral: seguindo referências ou cartas de recomendação.
Contudo, a expansão do ensino criou a demanda pelo surgimento de instituições para a
formação de docentes, fato que provocou o reconhecimento de um conjunto de conhecimentos
específicos para o exercício da carreira e deu início a visibilidade da profissão docente. Não era
somente necessário possuir um conhecimento, mas saber como se ensinava este conhecimento,
passando a ser uma atividade realizada com exclusividade. Mesmo assim, esta formação sempre foi
vista como fácil e muito ligada à vertente metodológica, fator que atravancava o reconhecimento da
produção de seus conhecimentos, além da atividade enquanto profissão.
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Com o surgimento de sindicatos de classe, associações e a produção de conhecimento, com
a publicação de revistas e de livros sobre o processo de ensino e aprendizagem, o reconhecimento
social da profissão, mesmo tensionando muitas discussões a seu respeito, passa a interferir nos
rumos da política educacional e, com isso, conceitos como profissionalização, profissionalidade e
profissionalismo passam a integrar os discursos ideológicos com a finalidade de solucionar os
problemas do campo.
O caminho que possibilitou este trabalho ocorreu através da articulação de estudos que
versam sobre o trabalho docente na perspectiva da profissionalização da carreira docente, no
desenvolvimento da profissionalidade dos professores e das atitudes que caracterizam o
profissionalismo docente.
Foi realizada uma pesquisa, no site Scielo.org, resgatando os estudos dos últimos 5 anos,
compreendidos entre 2014 e 2019, com base nos três conceitos: profissionalização, profissionalismo
e profissionalidade docente, passando por crivos relacionados as palavras-chaves e resumos e,
posteriormente, foram selecionados aqueles que dialogam com os objetivos deste artigo.
Este artigo objetivou uma melhor compreensão dos estudos sobre trabalho do professor a
partir da discussão sobre os três conceitos bastante importantes, já citados, e utilizados em
diferentes contextos do cenário educacional e docente.
Desta forma, foi possível verificar alguns autores que foram referenciados com frequência,
embasando a maioria destes estudos: Ludke e Boing (2004), Nóvoa (1997, 2017), Ramalho, Nuñez
e Gauthier (2004), Roldão (2007), Tardif (2018), Gatti (2010), Contreras (2012), entre outros, que
há muito vêm se debruçando sobre o tema em diferentes perspectivas, conforme será possível
acompanhar.
Introduzindo este artigo, foi feito um breve resgate sobre a profissão docente de forma a
contextualizar o uso dos termos citados. Num segundo momento, os conceitos foram visitados na
tentativa de clarificar os discursos sobre a profissão e seus desafios. Finalizando, foi feita uma
articulação dos achados sobre os três conceitos.
PROFISSIONALIZAÇÃO
A profissionalização, de acordo com Nóvoa (1992), “é o processo através do qual os
trabalhadores melhoram seu estatuto, elevam seus rendimentos e aumentam o seu poder de
autonomia”, ou seja, como passam a ter um reconhecimento social.
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Roldão (2007) indica que para se compreender o processo de profissionalização docente é
preciso reconhecer que esse contém uma natureza político-organizativa, buscando um
reconhecimento social enquanto grupo profissional, com base na afirmação do conhecimento
profissional específico. Com o apoio de Schulman (apud Born, Prado e Felippe, 2019) pode se
compreender também sobre esse processo que quando as pessoas passam a integrar um grupo
profissional, aprendem as coisas de maneira profunda com o intuito de servirem uns aos outros.
A profissionalização docente é um processo que está atrelado ao contexto histórico, não
podendo ser analisada fora dele. Apresenta períodos de melhores ou piores condições, que
interferem na dinâmica do trabalho docente e podendo, nos casos negativos, levar a processos de
precarização e desprofissionalização da carreira, além da perda da autonomia. A profissionalização
sofre intervenção e influência do estado, ao regular e normatizar a profissão, com as exigências para
formação do professor, sobre o tipo de instituição responsável pela formação, em que medida a
evolução funcional acontece, a forma de remuneração, provocando alguns embates com as
associações da categoria. Nóvoa (1991) ao tratar da gênese da profissão docente, pontua que
A intervenção estatal vai provocar uma homogeneização, assim como uma unificação
e uma hierarquização à escala nacional, de todos estes grupos: no início, o que
constitui estes docentes como corpo profissional é o controle do Estado, e não uma
concepção corporativa do ofício (pág.121).

Na discussão sobre a profissionalização, o estudo de Cária e Oliveira (2016) busca a
discussão dos referenciais teóricos sobre o tema para tentar compreender os desafios da formação
dos profissionais da educação. Os autores baseiam–se em uma revisão de literatura sobre a
profissão e a profissionalização docente, a partir de alguns aparatos legais de regulamentação e
controle da formação para a docência (CF/98, LDBEM/96, EC 53/06, PNE04/14, entre outros),
além de documentos da UNESCO (2004/07).
Cária e Oliveira (2016) apontam que a definição de profissionalização muitas vezes é
compreendida como profissionalismo ou ofício podendo estar relacionada a ideia de incompetência
para atuar na carreira. Elucidando esta ideia, Shiroma (2003, pág. 530) explica que os baixos
indicadores educacionais, apresentados como decorrência da “crise de eficiência” da escola e da
“incompetência” do professor, serviram de justificativa para a implantação de uma política de
profissionalização de docentes, como protagonistas de uma reforma. Contudo, para autora, foi um
caminho em sentido contrário ao aprimoramento do magistério, mas para proletarização e
desqualificação dos docentes, incluindo organização do trabalho baseado na divisão dos tipos de
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tarefas e um maior controle sobre cada etapa do trabalho, subtraindo a autonomia profissional e
reduzindo o grau de controle s sobre o próprio trabalho, transformando os professores em meros
técnicos.
Cária e Oliveira (2016) constatam também que os documentos analisados fazem referência
aos professores usando diferentes termos nos documentos legais:

profissionais da educação,

profissionais do magistério, docentes, professores. Além disso, estes documentos consideram
diferentes formações para o exercício da profissão (graduação, curso normal).

Tanto a

indeterminação para se referir aos professores, como o reconhecimento de formações com distintas
concepções vêm tensionando uma melhor definição sobre a carreira.
O estudo de Barreto (2011) percebe um desafio na proliferação de Instituições de Ensino
Superior privadas (algumas no modelo de empresas) responsáveis pela formação docente, pois não
acompanham um embasamento científico necessário, por não criarem e desenvolverem novos
conhecimentos por meio da pesquisa. A autora indica desta forma aumentam as responsabilidades
das agências formadoras, uma vez que o trabalho docente é fundamentalmente um trabalho de
transmissão e recriação cultural (pág. 45) e

reconhecimento de sua atividade passa pelo

reconhecimento de sua boa formação.
Focando no paradigma de associar profissionalização a perfomance pode ser usado o termo
“professor competente” indicado como sendo o professor mais qualificado, porém são abandonados
outros fatores que interferem na formação profissional. Nesta direção, esta performance é
visibilizada por meio da publicação de informações e indicadores, como forma de estimulação,
contudo provoca a comparação e competição entre os profissionais pelos seus resultados,
diferenciando-os e classificando-os cindindo o grupo profissional.
Com tudo isso, os professores perderam a possibilidade de exigir respeito, exceto em
termos de desempenho. Ficaram sujeitos a um discurso do ridículo e já não podem
mais “falar por si mesmos” em debates públicos “sobre” sua prática (em vez de “pela”
ou “na” educação). (BALL, 2005, pág.543).

Os estudos de Gatti (2019) apontam ineficácia dos cursos de formação continuada e
apontam a necessidade de mudança nas estruturas institucionais formativas e nos currículos de
formação dos professores. A autora ressalta a interdependência entre a melhoria da formação dos
professores e a profissionalização da carreira. Assim, reconhece como importantes as pesquisas que
focam no entedimento do trabalho docente e no desenvolvimento da profisisonalidade, provocando
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análises críticas sobre a forma de profisisonalização para a superação vocacionismo. (GATTI,
2019, pág.180)
Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) veem a problemática da profissionalização docente
como questão de grande relevância para reformas educativas,

defendendo o professor como

profissional e produtor de sua identidade, livrando sua atividade da ideia de sacerdócio e lutando
contra as questões que impedem o desenvolvimento da profissão: condições de trabalho, demandas
salariais, valorização da carreira.
Pode-se refletir sobre o papel da linguagem e como o uso de terminado termo precisa ser
analisado dentro de um contexto para fazer sentido. Assim, profissionalização pode ser associado a
performance, competência, profissionalismo quando associado
Por fim, nesta perspectiva de prestígio profissional, a profissionalização também remete uma
ideia de processo de desenvolvimento profissional, validado a qualidade de sua formação e
conhecimentos e o controle sobre o trabalho que desenvolve.
PROFISSIONALISMO
Atrelado ao conceito de profissionalização, principalmente no contexto performático, é
comum identificar o termo profissionalismo que pode ser compreendido como um conjunto de
características relacionadas às atitudes para boa realização de um trabalho, ligada à dedicação e ao
compromisso.
O estudo de Flores (2014) busca identificar nos discursos distintas concepções sobre o
profissionalismo docente. Segundo a autora, o termo surge com variadas concepções (restrito,
alargado, novo, complexo, hiperativo) de acordo com as considerações feitas sobre o contexto
educacional. Aparece, principalmente, nos discursos ligados a “cultura da performatividade” e da
prestação de contas, referindo-se a Sachs e Mockler (2012), mas também marcando os discursos
políticos e as decisões no campo da educação. Desta forma, se por um lado o mercado cria
demandas para o professor, modificando o currículo escolar e dando ênfase às avaliações externas,
interfere também na realização de seu trabalho e afeta a sua autonomia. Por outro lado, é visto como
a forma de congregar diferentes interesses, tentando “estabelecer um equilíbrio entre a prestação de
contas imposta externamente e as necessidades de desenvolvimento dos professores” (Sachs e
Monckler, 2012), o que é corroborado por Been-Peretz (2012), segundo Flores (2014).
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Para Paula Júnior (2012), o profissionalismo independe da profissionalização e da
profissionalidade, pois, mesmo sem acesso ao desenvolvimento de uma profissionalidade ou
reconhecimento de uma profissionalização, um professor pode realizar com dedicação seu trabalho.
Porém, indica que
O profissionalismo, atrelado aos conceitos de Profissionalização (políticas
educacionais e autonomia) e Profissionalidade (mudança e aperfeiçoamento docente,
bases de uma formação contínua) contrapõe-se, simultaneamente, ao amadorismo e ao
mercenarismo, uma vez que se relaciona com o compromisso que há no projeto
político democrático e a participação no projeto pedagógico. Nisso, o professor tem
como bases a dedicação, a assiduidade, o domínio da matéria e dos métodos para
ensiná-la. (Paula Júnior, 2012, pág.5)

Portanto, compreende-se que, de acordo com a perspectiva, o profissionalismo pode afetar
de forma positiva ou negativa a profissionalização, valorizando-a, ou não, além de intimidar ou
provocar o desenvolvimento da profissionalidade.
Retomando as análises de Flores (2012), aponta-se a necessidade da quebra do paradigma de
um profissionalismo linear, proporcionando a abertura para a percepção de sua complexidade, na
tentativa de buscar sua reconfiguração através de debates sobre as condições para o exercício da
profissão dentro do contexto social, político e cultural, o que interfere no trabalho da escola e do
professor. De forma, defendendo a valorização e o reconhecimento da complexidade de sua
profissão “a partir de dentro”, olhando “à docência no próprio espelho’, segundo Coelho e DinizPereira, 2017:
O maior desafio é justamente não se deixar seduzir pelo "discurso do
profissionalismo", para que o magistério possa mirar-se "no próprio espelho". Para tal,
o conceito de profissionalidade e a busca da especificidade da ação docente
apresentam-se como ideias que podem abrir novos horizontes não somente para se
repensar o sentido do magistério em si, mas também, e fundamentalmente, para a
busca da construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, mais justa, mais
igualitária, mais humana e mais fraterna. É imprescindível ressaltar, por fim, que tal
processo deve se dar concomitantemente à denúncia e à resistência aos processos
brutais de precarização, intensificação e aumento de controle sobre o trabalho docente,
de diminuição da autonomia profissional, de aviltamento salarial dos professores e de
desqualificação profissional. (pág. 30)

Schulmam (2019) aponta algumas estratégias para o fortalecimento do profissionalismo,
como o desenvolvimento de pesquisas centradas e mergulhadas na prática, interação com diferentes
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modelos profissionais, desenvolvimento de valores morais, responsabilidade e compromisso,
aliados aos conhecimentos, além da necessidade de se assumir a responsabilidade pelas mudanças
provocadas no mundo por meios das ações.
PROFISSIONALIDADE
De acordo com a revisão sobre o tema realizada por Gorzoni (2017), o aparecimento do
conceito profissionalidade nos anos 90, teve como intenção ampliar a compreensão sobre a
atividade docente, articulando com o termo profissionalização. O autor diferencia ainda, que a
profissionalidade é desenvolvida e a profissionalização é conquistada, pois o desenvolvimento de
conhecimentos, valores, habilidades e atitudes que definem o docente indicam a construção de uma
identidade profissional que anseia por reconhecimento.
Para Ludke e Boing (2004), profissionalidade é o conjunto de características que articula a
racionalização dos conhecimentos e as habilidades necessárias ao exercício profissional. Reúne o
que foi adquirido como experiência e saber à capacidade de articulação com as situações cotidianas,
o modo de cumprir as tarefas. Assim, pode-se reconhecer que o desenvolvimento profissional
docente se configura através da articulação dos conhecimentos acadêmicos com os saberes
construídos ao longo da prática, seria a valorização da epistemologia da prática (TARDIF, 2012).
Epistemologia da prática profissional, para o autor, é o estudo do conjunto dos saberes utilizados
realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas
tarefas. (TARDIF , 2012, p. 255).
Na literatura referente ao desenvolvimento profissional dos professores foi percebido e
caracterizado diferentes pontos deste processo, tendo a formação (inicial e continuada), os saberes
específicos e a prática reflexiva reconhecidos como fatores relevantes para o desenvolvimento da
profissionalidade.
Em Gorzoni (2017), alguns autores demarcam a formação inicial como propulsora, isto é, o
momento que estimula o desenvolvimento da profissionalidade, Morgado (2011) e Libâneo (2015).
Já para Ambrosetti e Almeida (2009), esse processo começa no início da escolarização,
desenvolvido a partir da identificação profissional. Nóvoa (2017) indica este início quando da
escolha da profissão, acontecendo de forma contínua por toda vida.
Assim, entende-se que a formação é um processo contínuo, estendendo-se pela vida, da
mesma forma como também é o desenvolvimento profissional, ao articular às experiências do
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docente enquanto aluno, nos diferentes níveis de ensino, com os conhecimentos adquiridos na
formação inicial e com os saberes desenvolvidos por meio da vivência com as situações emergidas
do campo.
O estudo de Cassão (2013) indica a valorização da formação inicial, mas também o contato
com a imprevisibilidade do campo de trabalho e com os professores mais experientes, o que é
corroborado por Marafelli (2017), Nóvoa (2017) e Crecci (2018)., pois aproxima o futuro docente
da realidade da profissão, além de permitir parceria com os professores experientes.
(...) entendemos que em nenhuma profissão forma-se somente com o curso prévio, é
na inserção, ou seja, por meio da própria atuação profissional que serão dados
elementos e habilidades que o possibilite aprimorar-se profissionalmente (Marafelli,
2017, p.995)

As diferentes profissões se afirmam e se distinguem através de sua representação social e
pelo monopólio de um saber específico, produzido e partilhado por seu grupo, corroborando para
sua profissionalização e valorização de seus profissionais. Por isso, também foram considerados
importantes, os saberes específicos necessários à atuação, aquisição de técnicas e métodos para
exercer de forma competente a profissão.
Com relação à atividade docente, os estudos apontam como significativo os saberes
diferentes que são produzidos e articulados no exercício da profissão como os saberes: curricular,
disciplinar, aqueles adquiridos na formação inicial e o experiencial, quando em contato com o
ambiente de trabalho. Assim, reconhece-se que os saberes docentes vão sendo incorporados à
identidade do professor gradativamente na sua trajetória de desenvolvimento profissional (TARDIF,
2012).
Na esteira da profissionalidade e referindo-se ao conhecimento para competência
profissional, Contreras (2012) afirma se tratar de um
conhecimento que é em parte individual, produto das reelaborações sucessivas dos
docentes a partir de sua experiência, em parte compartilhado, por obra dos
intercâmbios entre professores e processos comuns de socialização, e em parte
diversificado, produto de diferentes tradições e posições pedagógicas. (pág. 83)

Tardif (2018) traz para novo debate a ideia de “profissional reflexivo” desenvolvida por
Schon (1983), considerando que o termo perdeu sua especificidade semântica, ao servir de base
para variadas discussões no campo da educação. Na busca pelo resgate de sua conceituação, expõe
que
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a reflexão concebida como experiência social, como reconhecimento e como crítica
das relações de dominação entrega marcos conceituais que, articulados a noção de
profissional reflexivo, revelam tensões e problemas a que os professores enfrentam na
experiência de seu trabalho. (TARDIF, 2018).

Finalizando a visita pelos conceitos, passa-se a articulação as ideias, a fim de identificar
elementos que contribuam para novos estudos sobre a docência em busca da distinção profissional
da profissão docente, como aposta Roldão (2007).
ARTICULANDO AS IDEIAS
De acordo com o que foi apontado neste artigo sobre os conceitos pesquisados, que se
referem a práticas e condutas (profissionalismo), organização e estatuto (profissionalização) e
desenvolvimento profissional (profissionalidade), é possível verificar que todos os termos
passaram, e passam, por diferentes concepções, atreladas aos variados espaços e contexto. Percebese também que a demanda internacional pela elevação do nível de qualidade da educação, em
algumas perspectivas performáticas, recai sobre o professor e na exigência de uma ativa
participação dele em todo processo.
No entanto, é fato que a validação dos diferentes saberes docentes permite o seu
reconhecimento enquanto profissional e sua profissionalização. Portanto, é possível que se
estabeleça uma maior valorização social da profissão docente, traduzida na escuta dos próprio
professores e na consideração de seu discurso para implementação de políticas mais eficazes; para o
estabelecimento de melhores condições de trabalho e de sua remuneração, além de possibilitar uma
formação contínua, contribuindo significativamente para desenvolvimento profissional docente.
Nesta cadeia de pensamento, proporcionando uma reflexão significativa sobre a natureza de suas
ações e das respostas dadas ao cotidiano, modificando a própria concepção de profissionalismo
docente. Este, por sua vez, dá destaque sua profissionalização, podendo estimular a ampliação da
profissionalidade docente. Nóvoa (2017) afirma que a formação depende da profissão docente e
vice-versa. Assim, não sendo possível ter uma boa formação diante da fragilidade da profissão,
tampouco ter uma profissão valorizada com uma formação empobrecida acaba por gerar um ciclo
vicioso de impossibilidades.

Há, portanto, um constante movimento de interação entre estes

conceitos.
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Os estudos mostram ser a participação ativa do professor, em seus diferentes formatos,
determinante para que se firme sua posição profissional, contribuindo com este movimento e
reafirmando a profissão. Conforme conclui Nóvoa (2017)
Não podemos firmar a nossa posição se, ao mesmo tempo, não afirmamos a profissão.
Ao dizê-lo, quero marcar a dimensão coletiva do professorado e trabalhar no sentido
de compreender que há um conhecimento e uma responsabilidade que não se esgotam
num entendimento individualizado do trabalho docente.

Por fim, a revisão de literatura e as análises desenvolvidas neste texto puderam permitir a
clarificação conceitual de termos associados à profissão docente. Fica evidenciado nos estudos e
nas pesquisas que o professor precisa tomar posição em relação as suas escolhas terminológicas,
tendo clareza das concepções que as atravessam, considerando os contextos, mas, sobretudo, a
necessidade de contribuir para a ampliação do reconhecimento da docência como profissão.
Em diálogo, os estudos sobre o cotidiano da profissão docente, seja dos processos de
formação inicial ou continuada ou das práticas desenvolvidas nas salas de aula, podem dialogar com
os conceitos debatidos neste texto contribuindo para identificação e dos elementos que contribuam
para o desenvolvimento profissional docente.
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Resumo
Este artigo apresenta uma discussão teórica a partir da articulação entre três conceitos fundamentais em
relação à profissão do professor: profissionalização, profissionalismo e profissionalidade docente. Essas
temáticas surgem nos discursos sobre educação, caracterizado por um contexto que passa por
constantes mudanças, na busca pela equidade na aprendizagem, aumento do nível da qualidade do
ensino e, consequentes, bons resultados no campo educacional diante do panorama mundial. Assim,
objetiva-se buscar uma melhor compreensão sobre o trabalho dos professores e os desafios postos cada
vez mais à sua formação, como também reconhecendo e valorizando sua importância neste cenário.
Desta maneira, pretende-se fomentar reflexões e discussões sobre as disputas conceituais que orientam
as diferentes configurações para a formação docente, o campo de implementação de políticas públicas
e, até mesmo, formas de valorização profissional. Para tal, foram revisitados os estudos realizados
sobre os conceitos citados acima, dentro dos últimos cinco anos, na tentativa de capturar as formas
como tais termos são compreendidos e abordados no campo educacional. De início, foi feito um breve
resgate sobre a profissão docente de forma a contextualizar o uso dos termos citados. Num segundo
momento, os conceitos foram visitados na tentativa de clarificar os discursos sobre a profissão e seus
desafios. Finalizando, foi feita uma articulação dos achados sobre os três conceitos. Após todo
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itinerário deste artigo, fica evidenciada a necessidade dos estudos sobre professor tomar posição em
relação as suas escolhas terminológicas, tendo clareza das concepções que as atravessam, considerando
os distintos mecanismos e contextos, mas sobretudo, a necessidade de corroborar para a ampliação do
reconhecimento da docência como profissão.
Palavras-chave: Profissionalidade; Profissionalismo; Profissionalização; Formação; Saberes Docentes.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS SÉRIES INICIAIS NA PERSPECTIVA DOS ESTAGIÁRIOS
DE PEDAGOGIA: DILEMAS E POSSIBILIDADES
Silvana Soares de Araujo Mesquita – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo de debater sobre as práticas pedagógicas dos professores das
séries iniciais do ensino fundamental, identificando os principais dilemas enfrentados por esses
docentes, a partir dos relatórios de estágio supervisionado realizado por estudantes do curso de
Pedagogia.
Duas abordagens adotadas neste trabalho precisam ser destacadas como justificativas. A
primeira refere-se às contribuições dos estágios supervisionados para o desenvolvimento de futuros
professores. A ênfase na palavra "supervisionado" visa destacar a importância das experiências
observadas e vivenciadas pelos estagiários serem compartilhadas e analisadas em grupo nas aulas
de supervisão de estágio. Acredita-se ser essa uma das possibilidades reais de formação de novos
professores para o exercício da docência. As práticas pedagógicas observadas e analisadas em
grupo pelos estagiários, como as formas de gestão de classe dos professores, as estratégias didáticas
mias acionadas, as relações professor-alunos em sala de aula são elementos formadores de futuros
professores reflexivos e até mesmo pesquisadores de sua prática. O mero julgamento das ações
docentes observadas durante os estágios, apontando certo ou errado, não pode ser o objetivo das
aulas de supervisão e muito menos dos relatórios dos estagiários.
Para Benites et al (2015) uma maior valorização dos estágios como dispositivo central para a
formação dos professores apoia-se em trabalhos sobre a epistemologia da prática profissional
docente, favorecendo a emergência de certo consenso sobre a importância da escola no processo de
formação inicial e continuada dos professores (PIMENTA, 2002; TARDIF, 20020).
Por outro lado, esses mesmos estudos apontam fortes críticas quanto às formas como os
estágios acontecem nos cursos de licenciatura.
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Os projetos pedagógicos e as ementas dos cursos não fornecem informações sobre
como eles (os estágios) são realizados, supervisionados e acompanhados. Não estão
claros os objetivos, as exigências, formas de validação e documentação,
acompanhamento, convênios com escolas das redes para a sua realização. Essa
ausência nos projetos das IES e nas ementas pode sinalizar que os estágios ou são
considerados como uma atividade à parte do currículo, o que é um problema, na
medida em que devem se integrar com as disciplinas formativas e com aspectos da
educação e da docência, ou sua realização é considerada como aspecto meramente
formal (GATTI E BARRETO, 2009, P. 120).

BENITES et al (2015) evidenciam que os estágios curriculares na formação docente, sem
contornos definidos, tendem a ser considerada uma mera complementação da formação acadêmica,
perdendo sua especificidade como oportunidade de aproximação do trabalho docente e espaço de
iniciação à docência.
Por isso, pesquisas sobre as estruturas de desenvolvimento dos estágios supervisionados
podem fornecer novos elementos para se refletir sobre a formação de novos professores, assim
como contribuir também para compreensão das práticas pedagógicas dos docentes observados no
processo de estágio, com vista a orientar as formações continuadas dos professores em exercício e o
seu desenvolvimento profissional. Assim, a segunda abordagem deste trabalho refere-se às
contribuições dos relatos dos estagiários para compreensão das práticas pedagógicas em ação no
dia-a-dia das escolas. São poucos estudos sobre as ações na sala de aula devido às dificuldades de
oportunidades de adentrar esse espaço do cotidiano dos professores polivalentes, isto é, docentes
que atuam na educação infantil e ensino fundamental I (séries iniciais), lecionando todas as
disciplinas básicas aos alunos dessas primeiras séries. Os relatórios produzidos pelos alunos do
curso de pedagogia resultado de suas observações e reflexões sobre o campo de estágio
supervisionado podem se apresentar como um material fecundo para identificar e compreender as
ações desses professores das séries iniciais.
Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que
significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à
atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se produz
na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as
práticas educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em atividade de
pesquisa. (PIMENTA E LIMA, 2006, p.6).
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No entanto, é preciso analisar este material compreendendo o seu limite, pois as evidências
relatadas são resultados das escolhas de quem observa. A subjetividade do observador não pode
deixar de ser considerada. É preciso ter claro que ao se observar a sala de aula com vista a construir
análises e interpretações, há dificuldade em se estranhar aquilo que é familiar, principalmente para
jovens estudantes do curso de pedagogia que se encontram ainda no papel de discentes. Assim, até
um relatório de estágio exige ao relator fazer escolhas e que essas nunca são neutras. Porém, neste
trabalho de análise das práticas pedagógicos dos professores via relatórios dos estagiários, o que se
propõe é observar as rotinas dos professores buscando “olhar com outros olhos”, ver o que tem
além da observação imediata trazida pelo estagiário, construindo paralelos como os referenciais
teóricos.
Assim, toma-se como questões norteadoras deste trabalho: Quais sãos os principais dilemas
identificados pelos estagiários no exercício da docência dos professores das séries iniciais? Quais as
práticas pedagógicas mais evidenciadas no cotidiano das aulas observadas? Quais as interpretações
dos estagiários sobre as experiências vivenciadas no campo de estágio? Quais limites e
possibilidades os estágios trazem para a formação de novos professores?
METODOLOGIA E CAMPO: AS OBSERVAÇÕES, AULAS DE SUPERVISÃO E OS
RELATÓRIOS
Para responder as questões apresentadas, foi realizada uma análise documental de 13
relatórios de estágios supervisionados escritos por 13 estudantes de pedagogia de uma IES
(Instituição de ensino superior) privada durante o ano de 2019. Os estudantes encontravam-se
matriculados entre o 7º e 8º período do curso. Isto quer dizer, que todos já haviam cumprido mais
de ¾ da carga horária do curso e já tinham realizados outros estágios supervisionados, porém em
outros segmentos de ensino.
Os estágios que originaram nos relatórios analisados foram realizados por esses estudantes
em turma do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em três escolas privadas e uma pública de uma
região da zona sul do Rio de Janeiro (tabela 1). A IES possui convênio com as escolas (nomeadas
escolas-parceiras) nas quais os alunos realizam estágios curriculares não remunerados de acordo
com as determinações legais necessárias. As escolas-parceiras, assim como os professores, em sua
maioria, já estão familiarizados em suas rotinas para receber os estagiários. Ao longo do texto os
relatórios serão identificados de R1 a R13. As questões éticas foram tomadas para compor este
texto, uma vez que os professores em atuação nas séries iniciais e suas respectivas escolas não serão
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identificados, assim como os estudantes de pedagogia responsáveis em produzir os relatos
analisados neste trabalho.
Os estágios nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental foram realizados com carga
horária de 60-80 horas no período de um semestre, pois alguns estudantes permaneciam mais tempo
do que o previsto (60h) no campo. Além disso, semanalmente esses estudantes participavam de uma
aula de supervisão de estágio na sede da IES com carga horária de 30h no semestre. Durante o
campo de estágio os alunos eram orientados a manterem a escrita de um diário de aula que
contribuiria para os debates nas aulas presenciais de supervisão e a escrita dos relatórios.
Os diários de aula consistiam em um relato diário descritivo das atividades observadas
juntamente com as primeiras interpretações do estagiário. Esses estudantes eram incentivados a
dialogar entre um relato fiel do ocorrido e uma base reflexiva pessoal dos fatos. Nesses diários, os
estudantes inseriam desenhos, esquemas, escritas de tópicos, descrição densa de fatos e outras
experiências ou sentimentos que quisessem registrar.
Para Zabala (2014), os diários de aula são documentos em que os estagiários podem anotar
suas impressões sobre o que vai acontecendo na aula observada, esses se caracterizam por serem
documentos pessoais e até mesmo autobiográficos. “Durante o período das práticas de campo ou
practicium: o diário serve para os estudantes de práticas se conscientizarem de suas experiências na
escola” (p. 11).
As aulas de supervisão de estágio eram espaços para troca de experiências entre os alunos
estagiários e o professor supervisor. Adotava-se a estratégia nomeada de “análise de dilemas”, na
qual diferentes temáticas, resultados das observações, eram debatidas com apoio de referenciais
teóricos indicados pelo professor para dar aporte à compreensão dos dilemas.
A “análise de dilemas” se iniciava a partir dos diários de aula dos alunos e pela identificação
de fatos, ocorrências ou ações observadas pelos estagiários no campo e que suscitavam
estranhamento, curiosidade, reflexão, alegria ou dúvida.

Dilemas segundo Zabala (2014) são

situações conflitantes, problemáticas ou não, que se desenvolvem em uma aula. São contradições
que muitas vezes não tem uma simples resposta de certo ou errado, tem uma base dialética entre o
desejável e o possível, bem caraterístico do dia da de uma sala de aula.
Vou utilizar o conceito de dilema para me referir a todo conjunto de situações
bipolares ou multipolares que se oferecem ao professor no desenvolvimento de sua
atividade profissional. É um dilema, por exemplo, como ajustar as exigências de
programas oficiais com as necessidades especifica de nossos alunos; e o é também
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como desenvolver a evolução de uma aluna específica, que não queremos que fique
com uma impressão negativa de seus resultados apesar de estes serem claramente
insuficientes (ZABALA, 2004, p.18).

Como também aponta Mesquita (2018), os dilemas da docência são situações que se
configuram como problemáticas, são constituídos por duas ou mais soluções que são, na maioria
das vezes, contraditórias entre si, mas ambas aceitáveis Quando se diz que um professor está
“enfrentando um dilema”, significa que está tendo que tomar uma decisão extremamente difícil.
Como afirma Perrenoud (2001), ser "professor é agir na urgência e decidir na incerteza", sem
improvisação, mas baseado no conjunto de competência e repertório de seu desenvolvimento
profissional.
Assim, foram a partir das observações levantadas pelos alunos, da escrita dos diários de aula
e dos debates das aulas de supervisão que os alunos escreveram o relatório final, objeto de estudo
deste trabalho. A análise documental dos relatórios foi construída através de quadros sinóticos
comparativos em busca de identificar recorrências nas observações dos alunos e/ou singularidades
em relação às práticas pedagógicos dos professores e os principais dilemas que essas trouxeram
para os estudantes em formação.
1º dilema: Entre a fragmentação disciplinar e a polivalência profissional
A partir do relato dos estagiários é possível identificar que os professores das séries inicias
mantém o dualismo em suas práticas, marcado pela polivalência de sua função (professores
polivalentes) e a fragmentação disciplinar em suas ações cotidianas.
Mesmo estando os professores em tempo integral com suas turmas e sendo responsáveis por
lecionar os diferentes conteúdos das áreas disciplinares, a integração dessas áreas não se efetiva. Os
professores, nomeados em algumas redes de ensino como docentes das áreas integradas, pouco
integram os conteúdos disciplinares em suas aulas. O que se observa é o ensino fragmentado dos
conteúdos dividido por hora/aula das disciplinas: “hora da aula de matemática ou agora fechem o
caderno de português, hora da aula de ciências”.
A polivalência da própria docência, na qual um mesmo professor se encontra apto para
lecionar todas as disciplinas do currículo das séries iniciais não se refleti em interdisciplinaridade.
Observam-se alguns exemplos desse cenário identificado pelos estagiários
Ao relatar sobre a rotina em escolas privadas e públicas, seja em turmas de 1º ano ao 5º ano,
os estagiários identificam o que nomeamos de quadro de rotina no ensino fundamental. Esse quadro
se expressa de duas formas mais comuns: a primeira com o registro no quadro branco (todas as
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escolas desta pesquisa o utilizam) sempre no início da aula listando como as hora/aula serão
distribuídas naquele dia.
E perceptível que a professora da turma tem um planejamento diário, pois todo dia
quando chega, coloca a rotina no quadro daquele dia, mas nem sempre esse
planejamento é seguido como planejado. (R2)

A segunda pela existência de um mapa já fixo com a divisão das aulas da semana, nomeadas
de tempos de aula. Nesse formato, por exemplo, os alunos já sabem que na segunda terão aula de
ciência, matemática e português, na terça aula de história, arte e matemática e assim
sucessivamente.
A fragmentação disciplinar se intensifica nas turmas de 4º e 5º ano, nas quais os
professores polivalentes se dividem entre duas turmas, ficando um professor
responsável por duas disciplinas e o outro com as outras duas. O que observei nesse
método é uma fragmentação grande do ensino e da aprendizagem, pois em um dia, a
turma começa com os tempos de ciências, a seguir tempo de inglês, português às
vezes termina com ciências novamente. Qual o sentido de dividir a aula de ciências?
(R7)
Os alunos possuem cadernos separados para as matérias, os quais são distribuídos e
recolhidos de acordo com a orientação do professor (R4).

Os estagiários identificam que as aulas nas turmas das séries iniciais observadas são
divididas em 50 minutos. Além disso, em todas as escolas, os estagiários identificaram as nomeadas
“aula- extras” como educação física, sala de leitura/ biblioteca, inglês, entre outras, lecionadas por
professores especialistas que contribuem para a pouca interdisciplinaridade. Os relatos são de que
as aulas extras também não dialogam com os conteúdos desenvolvidos pelo professor titular da
turma.
Outro fato que chamou a atenção dos estagiários, neste quadro de rotina, foi a forte
hierarquização das disciplinas e, até mesmo, o apagamento de algumas áreas, além da ausência de
integração entre as áreas.
As matérias são quase sempre português e matemática, somente uma aula a professora
começo a matéria de geografia e logo em seguida iria para história, porém, mudou
para matemática (R13).

No entanto, ficou evidenciado que as tentativas de integração disciplinar que se mostram
possíveis acontecem nos projetos.
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Outro momento relevante que pude acompanhar foi o projeto da feira literária. Pude
perceber que se trará de um momento muito relevante para a escola, onde se
estabelece a culminância de diversos processos realizados ao longo do ano. (R4)
A escola aliou através de projetos intenções pedagógicas que viabilizam destacar o
protagonismo das crianças (R4)
Alguns projetos promovem atividades diferentes como a mostra cultural com o tema
identidade que minha turma trabalhou identidade africana (R9)

Os estagiários percebem que esta tentativa de integração, através de projetos, evidencia a
dilema na qual os professores vivem de "dar conta" dos conteúdos prescritos nos currículos formais
da escola, mas, ao mesmo tempo, promover ações que atendam ao discurso da interdisciplinaridade.
Os professores parecem transitar entre o fragmentar-hierarquizar os conhecimentos para “ensinar”
uma lista de conteúdos, muitas vezes com pouco interesse dos alunos, e o motivar os alunos com as
atividades diferentes e integradas dos projetos, mas correndo o risco de “perder tempo” e não dar
conta dos livros e apostilas com os conteúdos escolares.
Segundo Dubet (2002), os professores vivem em um sistema marcado por contradições e
oposições, entre a ênfase ao conteúdo e o reconhecimento da subjetivação de cada aluno; entre o
trabalho pedagógico e o trabalho social. Para o autor há fortes tensões entre a educação de cada
aluno e as metas gerais que precisam alcançar e, por isso, alguns docentes vivem a serviço do tempo
e dos conteúdos a serem expostos. Todos estes conflitos sem respostas caracterizam o trabalho
docente como um ofício que desgasta e envolve um jogo de lógicas de ação e concepções
constantes.
2º dilema: Entre uma “educação bancária” recorrente e a inovação_ Qual modelo seguir?
A fragmentação disciplinar identificada na lógica organizacional da rotina dos professores
das séries iniciais associa-se as práticas pedagógicas acionadas por esses docentes e identificada nos
relatórios pelo de uso majoritário do livro didático ou dos sistemas apostilados adotados. Ambos
acompanhados pela distribuição de “folhas impressas” com atividades e resumo de conteúdos. Em
todas as quatro escolas, o modelo da educação bancária (FREIRE, 2002), professor transmissor de
conhecimento e aluno receptor, se efetiva segundo os relatos dos estagiários. A organização da
própria sala de aula, carteiras enfileiradas, quadro e professor na frente, evidencia isso junto com a
rotina descrita nas atividades diárias desenvolvidas.
A metodologia sumariamente adotada é a utilização do livro didático e o
encadeamento e desenvolvimento de exercícios. São atividades impressas, os
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exercícios para o treino dos novos conteúdos adquiridos e quando eu falo em treino,
não é exagero, são exercícios para a utilização das silabas, copias de textos e ou frases,
produção de texto, exercícios de contas matemática (adição e subtração) (R10).
O que predominou majoritariamente nas aulas foi o livro didático do sistema
apostilado. A professora fazia muita folha impressa de tarefas. Ao que parece o
planejamento se dá a partir dos conteúdos previamente estabelecidos e condizentes
com o sistema apostilado. Por diversas vezes presenciei a professora preocupada coma
finalização de todas as atividades do livro. Durante o estágio de observação não pude
contemplar trabalhos em grupos (R8)
Em todas as aulas da professora regente, os alunos fazem exercícios e leem os textos
da apostila. Para fazerem os exercícios, os alunos sempre fazem individualmente e
com leitura silenciosa.(R9)

Por outro lado os alunos identificam que a maioria dos professores busca trazer em alguns
momentos atividades que poderiam ser consideradas inovadoras, porém, em alguns casos na hora
desenvolver a atividade valorizando o protagonismo dos alunos e autonomia, volta ao modelo de
exposição de conteúdos e listas de exercícios ou utilizam apenas como complemento do tempo.
Nos demais dias, observei que as aulas em sua maioria eram expositivas cujo principal
apoio se dava pelo uso do livro didático nas aulas não era comum terem atividades em
grupo e mesmo quando utilizava algum recurso diferenciado não conseguia fugir do
modelo de aula expositiva, como aula com o bolo para trabalhar frações. (R7)
Na maioria das vezes a professora utiliza o livro didático nas aulas, mas também
ocorre aos vídeos e livros de histórias, mas para complementar o conteúdo do dia
(R6).

Dois relatos a seguir chamam atenção para práticas diferenciadas. O primeiro que destaca o
papel dos projetos como instrumento de incorporação real de novas estratégias para o ensino e o
segundo pela ação individual do professor de dinamizar a aula e distanciar-se do tradicional:
As atividades são bem variadas com ênfase me trabalhos em grupo- atividades fora de
sala, com material diversificado- argila recorte e colagem, principalmente nos
projetos: a professora elaborou um projeto sobre o meio ambiente para a semana dos
direitos humanos com uma grande participação de toda a turma (R6).
A maioria dos trabalhos é criação de textos, desenhos, entrevistas com a família e as
suas correções (...) não presenciei momentos em que se pega a apostila ou cadernos
(R2).
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No que se referem ao uso da tecnologia, os relatórios evidenciam que as turmas observadas
estão em salas de aula equipadas com computador, internet e data show. Nas escolas 3 e 4 há
dificuldades quanto ao uso do equipamento por parte do professor ou problemas técnicos com o
equipamento. No entanto, nas quatro escolas identifica-se o uso da tecnologia reproduzindo as
práticas da educação bancária, com ênfase na exposição oral e no papel passivo dos alunos.
A professora projetava o livro didático no quadro (R10)
Durante o tempo em que permaneci em sala de aula observando a turma pude notar
que com certa frequência a professora realiza aula expositiva com auxílio do projetor
(R4).
Para realizar a explicação dos trabalhos as professoras costumam projetar no quadro a
página da apostila e do livro a assim realizam a explicação aso alunos (R2)
A escola conta com computador e projetor em todas as salas, mas nunca presenciei a
professora usar durante as aulas, as duas vezes que presenciei a professora usar foi
para abrir o pdf da apostila da área de matemática para corrigir os exercícios feitos
pelos alunos (R9).

Dois eixos se destacam nos relatos dos alunos que evidenciam que os professores possuem o
dilema entre o inovar e o reproduzir. O primeiro, através da constatação da ênfase que os
professores dão ao planejamento. Todos os professores observados pelos alunos planejam suas
atividades com intuito de atingir os objetivos do ensino e com vista a melhores resultados de
aprendizagem. São professores assíduos, comprometidos com os horários e com o planejamento
curricular com ênfase em cumprir o cronograma de conteúdos.
A professora tem um caderno de registro de todas as atividades que ocorreram e
ocorrerão durante o ano, eu tive acesso liberado a esse caderno, puder ver os
exercícios e saber aquilo que ela faria. Percebi que as informações desse caderno
guiam todas as ações dela, podendo ser entendido como planejamento (R10).
Na escola existem reuniões de planejamento entre professores e equipe pedagógica.
Existem também um tempo para que os professores montem seus planejamentos em
conjunto. No entanto, essas reuniões visam mais os projetos e as avaliações da escola
do que o plano de aulas em si, com isso cabe ao professor adotar a didática que melhor
lhe convier (R5).

O segundo eixo que caracteriza o dilema com a inovação, refere-se às práticas de avaliação,
que em todas as quatro escolas se baseiem em notas e provas escritas ao final de cada etapa.
Segundo os relatórios os professores mantém forte preocupação em preparar os alunos para as
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provas e não podem perder tempo com projetos ou atividades inovadoras. Houve relatos de
professores realizando a confecção de trabalhos na véspera da culminância de alguns projetos
adotados pela escola, apenas para cumprir o solicitado e não como proposta de alteração de sua
prática diária.
Estes dois eixos reforçam a ideia de que as práticas pedagógicas dos professores são
norteadas pelo modelo institucional que regulam suas ações, padronizam em alguns casos e
minimizam os espaços de inovação. Pode-se afirmar que os professores vivem em seu dia a dia das
escolas dos anos iniciais contradições entre inovar ou seguir uma rotina padronizada de eventos,
apostilas e “projetos” como formas de alcançar melhores resultados no processo de ensino e
aprender.
3º dilema: Gestão de classe: o desafio de ouvir e ser ouvido
Um dos dilemas mais questionados pelos estagiários e com menos consenso, refere-se à
gestão de classe. Qual o limite entre o ouvir e ser ouvido nas salas de aula das séries iniciais?
Quanto de ativo os alunos são estimulados a ser?
O modelo tradicional de ensino que se observou nas aulas leva a crer que o somente o
modelo de aluno passivo se ajustaria a esta lógica. Porém, essa é uma realidade que não condiz com
os alunos ativos que se tem hoje. O que se observa de fato na gestão de classe dos professores
observados?
Através dos relatórios foi possível identificar três formas de gestão de classe. Uma baseada
em regras disciplinares muito rígidas, na qual os docentes acionam uma autoridade hierarquizada.
As aulas são expositivas com a presença marcante do autoritarismo por parte dos
professores, não somente a professora titular, mas os professores de outras disciplinas
também. As crianças são totalmente silenciadas (R8).
A professora é mais tradicional, busca ter uma relação mais distante dos alunos, é bem
conteudista e exige o tempo todo, uma turma em silêncio e produzindo exercícios
(R11).

Há relatos de professores com grandes dificuldades de gerir a classe e que para conseguirem
serem ouvidos utilizam-se de gritos, ameaças e punições. A estratégia de tirar o aluno de sala foi
narrada algumas vezes pelos estagiários como recorrente em algumas turmas.
Percebo alguns padrões comportamentais de bastante grito, as crianças falam alto, mas
não são só elas, as professoras também. Mas, claramente a professora tem o controle
da turma, mesmo tendo muitos alunos, a condução das aulas ocorre satisfatoriamente,
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com alguns excessos aqui e ali... muitas vezes com ameaças (nota, recreio, tempo de
brincadeira), outras vezes com gritos. (R10)
Percebi que a relação da professora com a turma era muito pautada na disciplina que
ela gostaria, mas aos gritos muito pouco conseguia. Em algumas situações ela perdia o
foco da explicação daqueles que estavam prestando atenção, respondendo aqueles que
estavam dispersos. Me fez questionar o quão eficiente é essa prática na aprendizagem
da maioria (R5).

Por fim, há professores que buscam construir uma autoridade negociada com suas turmas,
estabelecendo combinados com flexibilidade, escuta e argumentação.
A professora era bastante próxima aos alunos, sabia suas particularidades e estabelecia
combinados (R2).
Observei que existe um combinado com a turma na hora da fala. Sempre levantar a
mão para que todos possam ouvir. Quando eles estão mais agitados e falando junto
com a professora, ela fica em silencia aguardando todos se acalmar... Mas ela sempre
tenta conversar com o aluno primeiro (R6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dilemas fazem parte da profissão docente, como já afirma Nóvoa (2001). Porém, lidar com
dilemas requer ter consciência deles e ampliar o repertório de alternativas para enfrenta-los. Ao
longo das análises procurou-se identificar como os estagiários procuraram compreender as práticas
dos professores observados e quais possibilidades para sua própria atuação como docente
construíram. Alguns relatos na conclusão dos relatórios apontam isso:
Falta formação continuada e uma atualização nas metodologias, não descarto
totalmente as metodologias tradicionais, acredito que seja útil em alguns aspectos, mas
somente utilizar essa metodologia tira a autonomia da professora e dos alunos. Nunca
vejo uma atividade diferenciada e lúdica, é sempre do mesmo jeito tradicional e
bagunçado (F1).
A alteração metodológica foi um ponto que ficou a desejar nos momentos de estágio,
mas em uma conversa aberta com a professora, ela me expos as dificuldades e
demandas que por vezes passam do limite razoável do exercício da docência (R10).
Acredito que as praticas exercidas pela professora muito diz respeito a sua trajetória
no cenário educativo. Suas atividades perante as crianças são autoritárias, mas consigo
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compreender que por trás de todo controle há certas preocupações e ela entende suas
preocupações como uma maneira de cuidado (R8).

Tais cenários mostram que o estágio além de aproximação dos estudantes com a realidade
na qual atuarão, precisa permitir reflexão sobre possibilidades outras de exercer a profissão. Para
Pimenta e Lima (2006) compete aos estágios dos cursos de formação de professores, "possibilitar
que os futuros professores se apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas
institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais, como possibilidade de se prepararem
para sua inserção profissional" (p.12).
Mas, o que fica destas análises sobre experiência de estágio e das práticas pedagógicas dos
professores polivalentes no que se refere da profissão docente, tanto em relação à formação quanto
a atuação? Primeiro, a necessidade de reciprocidade na aproximação, tanto da escola com as
instituições formadoras (universidades) e quanto dessas com as escolas. Este movimento bilateral só
tem a contribuir para formação dos novos professores em sua aproximação teoria e pratica, mas
também da prática com a teoria no que se refere à formação continua dos professores em serviço.
Segundo, ao se reconhecer os dilemas da prática docente é possível identificar elementos de
distinção profissional docente em valorização aos conhecimentos pedagógicos necessários para o
exercício da docência. Enfrentar os dilemas na docência evidencia a complexidade dessa profissão e
a necessidade de identificação dos saberes construídos no diálogo teoria-prática para a
profissionalização docente.
Como aponta BENITES et al (2015)
Que os mestres de ensino, marginais colaboradores no estágio, cheguem ao centro da
formação. Reconhecidos como formadores de campo e partilhando o trabalho
formativo com os formadores universitários, possam deixar a profissão docente como
legado às novas gerações de professores que ajudaram a formar (p 114).
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ANEXO
Tabela 1. Distribuição dos relatórios analisados de acordo com a escola e a na qual o estágio foi realizado
Série/ano

Escola 1

Escola 2

Escola 3

Escola 4

Privada

Privada

Privada

Pública Municipal

1º ano

0

0

1

0

2º ano

0

1

0

1

3º ano

1

1

1

1

4º ano

1

1

0

0

5º ano

2

0

0

2

Total de relatórios

4

3

2

4

Fonte: Elaborado pelo autor

Resumo
Este trabalho tem o objetivo de debater sobre as práticas pedagógicas cotidianas dos professores das
séries iniciais do ensino fundamental identificando os principais dilemas enfrentados por esses
docentes, a partir dos relatórios de estágio supervisionado realizado por estudantes dos períodos finais
do curso de Pedagogia. Além disso, permite refletir sobre as contribuições dos estágios supervisionados
para o desenvolvimento de futuros professores. Os dados são produzidos através do estudo
documental de 13 relatórios de estágios elaborados por 13 estudantes do curso de pedagogia do 7º e 8º
período de uma instituição de ensino superior privada. É apresentado o contexto de produção dos
relatórios baseado na estratégia de confecção dos "diários de aula" e nas "análises de dilemas" nas aulas
de supervisão de estágio. Os resultados são estruturados a partir de três dilemas identificados na prática
pedagógica dos professores das séries iniciais: Entre a fragmentação disciplinar e a polivalência
profissional; Entre uma “educação bancária” recorrente e a inovação_ qual modelo seguir?; Gestão de
classe: o desafio de ouvir e ser ouvido. Conclui-se que as análises fornecem elementos para se refletir
sobre a formação de novos professores, assim como contribuir também para compreensão das práticas
pedagógicas das turmas observadas no processo de estágio, com vista a orientar as formações
continuadas dos professores em exercício e o seu desenvolvimento profissional. Argumenta-se que a
articulação entre as instâncias formadoras de professores e a escola pode contribuir para o
desenvolvimento desses dois processos formativos com vias ao reconhecimento dos elementos que
conferem distinção e profissionalização docente.
Palavras-chave: Estágio; Formação de professores; Séries iniciais; Práticas pedagógicas; Dilemas.
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O ESTÁGIO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES EM
FORMAÇÃO/ ESTRATÉGIAS E POSSIBILIDADES
Juaciara Barrozo Gomes – UFRRJ

INTRODUÇÃO
Este

texto

tem

como

objetivo,

apresentar,

discutir

e

analisar

a

intervenção

didático/pedagógica proposta por professores em formação, durante a atividade de estágio II no
decorrer do curso de Pedagogia da UFRRJ/Seropédica. Aliando essa atividade a perspectiva de
desenvolvimento profissional.
O curso de pedagogia da UFRRJ Campus Seropédica possui quatro estágios
supervisionados, para cada estágio é prevista uma carga horária de 100 horas, totalizando 400 horas
de estágio. Distribuídas da seguinte forma: Estágio I - na Educação Infantil, (100 horas), Estágio II
(100 horas) - nas series iniciais do Ensino Fundamental, Estágio III (100 horas) no Ensino Médio,
modalidade curso normal e Estágio IV (100 horas) momento em que o aluno escolhe a área de
atuação, podendo voltar a uma das áreas em que fez estágio para aprofundamento ou poderá optar
por realizar o estágio em Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância,
Educação Agrícola. O trabalho aqui apresentado refere-se ao estágio II - nas séries iniciais do
Ensino Fundamental. Cabe registrar que “o estágio se integra no campo profissional como um
momento e um recurso importante na formação de nossos estudantes”. (ZABALZA, 2014, p. 97)
Ao aluno estagiário é solicitado que sejam realizadas quatro atividades, um diário de bordo,
uma entrevista com o professor regente, uma atividade de intervenção e um relatório final. Abaixo
faremos uma breve apresentação dessas atividades, destacando suas especificidades, relevância e
objetivos.
O diário de bordo é solicitado visando que o aluno registre tudo aquilo que percebe no
cotidiano escolar, desde os acontecimentos mais triviais até as rupturas, conflitos, práticas,
sentimentos, interpretações e relações. O objetivo é suscitar no docente em formação uma atitude
reflexiva e crítica. Ele proporciona um distanciamento reflexivo, além de se constituir em uma
oportunidade de aprender. ZABALZA (2014).
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O DIÁRIO DE BORDO
A ideia de diário de bordo nos remete a pensar em um documento de controle de viagem,
para realização de registros importantes. Utilizado inicialmente na navegação marítima, ele permitia
que a tripulação registrasse todas as ocorrências e informações relevantes.
Tomando emprestada a ideia de viagem no processo pedagógico, ela pode se revelar como um
importante instrumento de escrita/reflexão sobre a prática pedagógica, sobre o cotidiano escolar e
sobre a profissão docente.
A ENTREVISTA
A entrevista com o professor regente tem por objetivo uma aproximação maior entre
estagiários e regentes, oportunizando que o professor em atuação opine e reflita sobre a política
educacional vigente, sobre o seu próprio processo formativo, sobre o cotidiano escolar, sobre a
relação: professor/aluno, professor/gestores, professor/professor, sobre as práticas pedagógicas,
sobre suas crenças, atitudes, dúvida, receios e conquistas. Sendo para o estagiário mais uma
oportunidade de realizar uma imersão mais concreta e real no campo profissional, a partir da
experiência concreta do outro.
RELATÓRIO FINAL
O relatório final é uma exigência que objetiva que seja documentada toda a experiência
obtida durante o estágio realizado. O relatório deve ser organizado considerando: A descrição do
espaço escolar, a organização e concepções que norteiam seus documentos (Regimento, PPP e
Projeto Pedagógico), o perfil da turma, os processos de aprendizagem dos alunos, a reflexão crítica
sobre a prática docente observada, fundamentado teoricamente, as concepções e práticas
avaliativas, além de aliar as respostas obtidas na entrevista com a prática pedagógica observada. O
aluno também deverá dissertar sobre como essa atividade contribuiu com seu processo formativo.
A ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO
O objetivo da atividade de intervenção é oportunizar ao professor em formação, conjugar os
conhecimentos obtidos com a prática de sala de aula, vivenciando em “carne e osso” a desejada
docência. Assim em cooperação com o professor regente, o estagiário deverá propor e desenvolver
uma atividade que contemple uma necessidade ou uma lacuna percebida durante a observação das
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aulas. Essa atividade também proporciona ao professor supervisor avaliar o desenvolvimento
didático pedagógico dos estagiários, bem como, sua autonomia, criatividade e atitude relacional.
O ESTUDO/ PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nosso estudo está pautado na recolha e análise dos dados apresentados sobre as atividades
de intervenção realizadas no segundo semestre de 2019, por ocasião do cumprimento do estágio
obrigatório II (Ensino Fundamental/Séries Iniciais) do curso de Pedagogia da UFRRJ – Campus
Seropédica. Assim foram selecionados para esse estudo, 15 trabalhos, dentre 29 entregues a
professora supervisora. Cabe registrar que alguns trabalhos não foram selecionados, por não
atenderem aos critérios estabelecidos. Abaixo, apresentaremos quadro 1 de síntese das atividades
realizadas.
E OS DADOS REVELAM...
Que 27% (4) dos estagiários, no planejamento da atividade de intervenção, utilizaram como
metodologia didático-pedagógica, a contação de histórias, compreendendo que essa atividade
colabora com o desenvolvimento da oralidade, da autonomia, da imaginação e da criatividade.
Além de se uma pratica que contribui com o processo de formação de leitores e com o
desenvolvimento das habilidades linguístico-discursivas. Segundo Abramovich (1991), o ato de
escutar contos é o início para a aprendizagem de se tornar um leitor. No entanto, ainda não é
comum os professores adotarem a contação de história como metodologia didática, muitos utilizam
esse recurso apenas como entretenimento para passar o tempo. No entanto,
É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros
jeitos de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia,
filosofia, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que
tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1991, p.17).

Assim entendemos que a contação de história é uma metodologia que rompe com
austeridade da aula tradicional, comprometida com a apresentação dos conteúdos de forma sisuda e
pouco criativa.
Na mesma proporção, quatro estagiários escolheram a Roda de Conversa como recurso
didático-pedagógico ao planejarem suas atividades. A roda nos traz a ideia de movimento, ela
proporciona a interação, a problematização, a fala e a escuta, promovendo a empatia, a alteridade, a
troca e a reflexão. Na Roda não há hierarquia, todos são iguais, todos possuem lugar de fala. Não há
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espaço para o erro, toda experiência é valorizada e significada. O mais relevante é que a roda
promove o diálogo e consequentemente a humanização, como nos diz Freire.
“(...) Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não organizar. Ser dialógico é
empenhar se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo
o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está excluído de
toda relação na qual alguns homens sejam transformados em “seres para outro” por
homens que são falsos “seres para si”. (FREIRE, 1983, p. 43)

É nessa perspectiva que acreditamos que ao escolherem a Roda de Conversa como recurso
didático pedagógico para a realização de suas atividades de intervenção, os alunos estagiários
demonstraram que estão comprometidos com uma educação humanizadora, de valorização das
crianças enquanto sujeitos que possuem voz, história e opinião. Que tem muito a dizer e muito a
escutar.
BRINCADEIRAS E JOGOS
Brincadeiras e jogos foram às atividades escolhidas por 27% (4) dos estagiários.
Há muito se utiliza os jogos e as brincadeiras como atividades que promovem a
aprendizagem. No entanto esse é um recurso mais utilizando na educação infantil. À medida que a
criança avança em seu processo de escolaridade, as brincadeiras vão ficando escassas. Envolvidos
com uma grande quantidade de conteúdos a serem ensinados, muitos professores esquecem-se da
potencialidade dos jogos e brincadeiras no processo de ensino. Piaget e Vygotsky em seus estudos,
já trataram da importância dos jogos e brincadeiras para a aprendizagem. Piaget (1990) considera
que: “a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais da criança, sendo por isso
indispensável à prática pedagógica”. Para Vygotsky (1989) o jogo além de dá prazer responde as
necessidades da criança, sendo também uma situação privilegiada de aprendizagem. Para Teixeira
(2010) O brincar é lazer, conhecimento e parte integrante da atividade educativa. Por todo o
exposto, compreendemos que os estagiários que escolheram as brincadeiras e os jogos como
dispositivos pedagógicos demonstraram acreditar que esses são recursos que potencializam as
situações de aprendizagem.
APRESENTAÇÃO TEATRAL
A arte teatral sempre esteve presente em diversos espaços sociais, desta forma também
penetrou nas instituições escolares, colaborando muitas vezes com o processo ensinoXX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas
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aprendizagem. Sabemos que o teatro tem uma forte influência na construção de valores e atitudes
sociais. Quem nunca se identificou com um personagem? Quem nunca chorou, sorriu, lamentou ou
se revoltou diante de uma cena? Quem nunca buscou uma nova compreensão da realidade através
dessa arte? Para Coelho,
O teatro além de promover a cultura e o aperfeiçoamento pessoal, estimula a troca de
experiências; a busca de soluções para situações-problema, a ampliação da tolerância
no relacionamento e o espírito colaborativo, fundamentais em uma comunidade
escolar (2014, p.5)

Assim sendo, percebemos que as artes cênicas, podem se configurar em um relevante
instrumento didático metodológico para trabalharmos as subjetividades e de forma lúdica e
problemáticas que envolvem os nossos alunos
AS ATIVIDADES DE REFORÇO DA APRENDIZAGEM
A aluna que planejou essa atividade tinha como objetivo auxiliar um aluno que se
encontrava em defasagem de aprendizagem em relação ao nível da turma. Em acordo com a
professora, ela utilizou como estratégia a aplicação a aplicação de atividades diferenciadas das que
a professora regente utilizava. Assim trabalhou como alfabeto móvel, cruzadinhas, bingos e jogos.
Desta forma, objetivava que o aluno pudesse superar suas dificuldades. Para Silva
Os alunos que participam do reforço escolar, sempre apresentam avanços em sua
aprendizagem, pois tiveram voltados pra si à atenção necessária para desenvolver-se.
Muitas das vezes os regentes de ensino não se preocupam com os alunos com nível de
aprendizagem baixa, e vão seguindo ministrando suas aulas como que eles fossem
invisíveis, o que piora a situação, pois as dificuldades são acumuladas e os alunos
passam a se ver como incapazes. (SILVA, p. 2).

Nessa perspectiva percebemos que nesse caso, o aluno não ficou invisibilizado, nem pela
professora regente e nem pela estagiária, que buscaram estratégias metodológicas diversificadas
para atendê-lo em suas dificuldades.
NOSSA ANÁLISE E CONCLUSÕES
Por todo o exposto, compreendemos que as atividades propostas pelos alunos estagiários,
demonstraram que eles já possuem conhecimentos didáticos pedagógicos necessários ao exercício
da prática docente, além de estarem iniciando os seus processos de desenvolvimento profissional
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com capacidade de relacionamento, de colaboração, de observação, de planejamento e de reflexão.
Outra questão que vale a pena destacar é que eles superaram o “modelo aplicacionista”, criticado
por Meireeu (1987) como reprodutor de uma educação transmissora, com aulas modelo e exercícios
repetitivos de conteúdos disciplinares. Ao contrário, eles propuseram atividades que envolveram os
alunos de forma criativa e relacional. Imbernón (2016) destaca que a profissão educacional é uma
profissão social, onde o exercício individual prejudica o desenvolvimento pessoal, institucional e
profissional. Nessa perspectiva é que acreditamos que a aliança estabelecida entre estagiários,
professores regentes e professor supervisor de estágio, no planejamento das atividades que seriam
realizadas, possibilitou a superação das situações perpetuadoras que fazem do estágio apenas uma
atividade burocrática, com pouca ou nenhuma colaboração na formação dos futuros professores.
Para alavancarmos a profissionalização docente, acreditamos que se faz necessário que desde a
formação inicial, os futuros professores experenciem situações desafiadoras e contextuais, onde
possam vivenciar a colaboração, a interação e a reflexão sobre os diferentes problemas educacionais
que a realidade impõe, extinguindo o individualismo que muitas vezes prejudica a consolidação
dessa profissionalização. Para Nóvoa
(...) A profissão docente se produz nas instituições de formação, onde além da
aquisição de técnicas e conhecimentos, a formação de professores se revela como o
momento-chave da socialização e da configuração profissional. Para ele; A formação
pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma
autonomia contextualizada da profissão docente. (Nóvoa, p. 16).

Tardif (2013)
Também considera que, é preciso que os futuros professores recebam uma formação
universitária de alto nível intelectual, capaz de torná-los especialistas da Pedagogia e
da aprendizagem, baseando suas práticas em conhecimentos científicos e na visão
reflexiva sobre o ato de ensinar.

Também para Gatti
A constituição da profissionalidade docente demanda formação inicial consistente e
formação continuada como ampliação e atualização. Com vistas à construção da
profissionalidade docente, os caminhos formativos se definem mediante a condução
dos conhecimentos de senso comum preexistentes aos conhecimentos fundamentados
que sustentam práticas pedagógicas. (2019, p. 40)

Foi no bojo desses estudos e perspectivas que a atividade de intervenção foi pensada como
requisito para a efetivação do estágio. Interessou-nos promover a reflexão e a autonomia, onde os
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alunos estivessem livres para pensarem na atividade que seria desenvolvida, assumindo também a
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional, da mesma forma, destacamos que
essa atividade também proporcionou ao professor regente uma sedimentação maior em sua
profissionalização, à medida que suscitou a reflexão sobre os problemas e dificuldades da classe,
além de promover a interação com os estagiários e com a universidade. Assim concluímos que esse
pequeno estudo pode apontar caminhos para uma reflexão, ainda que inicial, sobre a necessidade de
promovermos uma profissionalização docente mais comprometido com uma metodologia didático
pedagógica mais crítica, reflexiva, colaborativa e relacional.
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ANEXO
Quadro 1. Atividades realizadas pelos estagiários.
Atividade

Objetivos

Contação de história

Estimular o gosto pela leitura, desenvolver a criatividade e a imaginação,
através da história “Isso não é brinquedo” de Illan Brenman.

Contação de história

Estimular a criatividade e a autonomia, através do livro “A princesa Maribel”.

Contação de história e
discussão coletiva

Trabalhar a importância dos diferentes sentimentos através dos livros: “Quando
eu sinto raiva”, “Quando eu sinto medo”, “Quando eu fico triste”, “Quando me
sinto feliz”.

Contação de história

Estimular a imaginação, as emoções, o medo do desconhecido e o interesse,
através da história “Do outro lado da rua”.

Roda de conversa

Trabalhar a oralidade através da discussão de alguns temas polêmicos, como:
Religiosidade, gênero, preconceito e discriminação.

Roda de conversa

Refletir sobre a infância, suas possibilidades e limites, através da provocação: O
que é ser criança?

Roda de conversa

Estimular a fala e a argumentação através da discussão sobre temas do interesse
dos alunos.

Produção
escritos

de

textos

Expressar sentimentos através de registros escritos sobre o cotidiano escolar. “O
que sinto na escola?”

Roda de conversa com
os professores

Ampliar o conhecimento sobre a BNCC através de uma discussão planejada em
conjunto com a coordenação.

Apresentação teatral

Trabalhar as emoções através da apresentação de um teatro de fantoches.

Brincadeiras africanas

Estimular o resgate de valores através da brincadeira “saltando o feijão”.

Oficina
africanos

Estimular o trabalho em grupo, a trabalhando aspectos das leis nº 10639 e nº
11645, através do jogo Shisima.

de

jogos

Jogos

Trabalhar a formação de palavras, através de jogos, utilizando o alfabeto móvel.

Brincadeiras

Estimular o desenvolvimento motor através do resgate das brincadeiras antigas.
(Queimado, passa a bola, etc.).

Reforço

Auxiliar no reforço da aprendizagem de um aluno em defasagem. Através de
atividades de letramento.
Fonte: elaborado pela autora.
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Resumo
Esse texto objetiva apresentar e discutir, as atividades de intervenção propostas por estagiários do curso
de Pedagogia da UFRRJ/campus Seropédica no segundo semestre de 2019, que foi solicitada como
requisito para conclusão do estágio referente as séries iniciais do Ensino Fundamental, denominado
estágio II. Ao aluno estagiário é solicitado que sejam realizadas quatro atividades, um diário de bordo,
uma entrevista com o professor regente, uma atividade de intervenção e um relatório final. Para esse
estudo foram selecionados os trabalhos de 15 estagiários, de um total de 29. Em parceria com os
professores regentes os alunos deveriam planejar e desenvolver uma atividade com a turma que
atendesse a uma necessidade, ou uma lacuna observada. O objetivo da atividade de intervenção é
oportunizar ao professor em formação, conjugar os conhecimentos obtidos com a prática de sala de
aula. Assim foram apresentadas as seguintes atividades: Contação de histórias, rodas de conversas,
jogos, oficinas, apresentação teatral, reforço da aprendizagem e brincadeiras. Dentro desse cenário,
discutimos o conceito de desenvolvimento profissional a partir dos estudos de Freire (1983), Tardif
(2013), Nóvoa (1991), Imbernón (2016) e Gatti (2019). Assim, compreendemos que as atividades
propostas pelos alunos estagiários, demonstraram que eles já possuem conhecimentos didáticos
pedagógicos necessários ao exercício da função docente, além de estarem iniciando os seus processos
de desenvolvimento profissional com capacidade de relacionamento, de colaboração, de observação, de
planejamento e de reflexão. Concluímos enfim, que esses professores em formação já são capazes de
utilizar em seus planejamentos uma metodologia didático pedagógica mais crítica, reflexiva,
colaborativa e relacional.
Palavras-chave: estágio; atividades pedagógicas; planejamento desenvolvimento profissional.
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